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HANDLEIDING BIJ HANDHAVINGSPROGRAMMA 
RUIMTELIJKE ORDENING NA ADVIESRONDE 

I. INLEIDING 

Artikel 6.1.3, §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) bevat de regeling rond de 
opmaak van een handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening. Voor het programma, dat in 
draftversie werd opgesteld door het departement Ruimte Vlaanderen, is er een ruime 
adviesronde en een bespreking door de Vlaamse Regering en in het Vlaams Parlement voorzien.  

De Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM) staat in voor de coördinatie 
van de adviesronde. Verschillende actoren gaande van gewestelijke handhavingsdiensten, 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Vereniging Vlaamse Provincies tot het openbaar 
ministerie hebben advies gegeven over de draftversie van het programma zoals dat door het 
departement Ruimte Vlaanderen aan de VHRM is bezorgd.  

Bijgaand vindt u het ontwerp programma van de VHRM , dat de weerslag omvat van de 
bespreking en de verwerking van de verschillende individuele adviezen.  

II. LEESWIJZER 

In het ontwerp programma wordt gewerkt met enerzijds cursieve teksten in kaders en 
anderzijds met stukken tekst die zowel vetgedrukt als in een ander en groter lettertype vermeld 
staan.  

De tekst van de draftversie van het programma, zoals aangeleverd door het departement Ruimte 
Vlaanderen, staat steeds in lettertype Cambrai 11.  

De verschillende citaten uit de individuele adviezen zijn  rechtstreeks in de voornoemde tekst 
opgenomen. Bijvoorbeeld: indien er in een individueel advies een opmerking wordt gegeven op 
operationele doelstelling 2 uit de draft versie, dan vindt de lezer deze opmerking terug onder 
operationele doelstelling 2. Om duidelijk te maken waar de oorspronkelijke tekst stopt en waar 
het individuele advies begint, is de tekst van het individuele advies in een kader opgenomen en 
met de vermelding van welke actor het individuele advies afkomstig is.  

Op basis van de verschillende individuele adviezen zijn er bepaalde voorstellen gedaan tot 
aanpassing van de draftversie van het programma; deze aanpassingen, die de vorm kunnen 
aannemen van schrappingen of toevoegingen, hebben een dubbele bewerking ondergaan, ze zijn 
vetgedrukt en staan in een ander lettertype, m.n. het lettertype FlandersArtMedium, 12pt.  
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III. METHODIEK 

Op basis van de individuele adviezen doet de VHRM in zijn ontwerp programma concrete 
voorstellen tot aanpassing van de oorspronkelijke tekst, zoals deze werden besproken in de 
werkgroep.  

Niet alle aspecten van de individuele adviezen , die in citaat in de tekst zijn opgenomen, werden 
vertaald in tekstvoorstellen, hetzij omdat er tijdens de werkgroep vergaderingen niet om werd 
gevraagd, hetzij omdat bij de oorspronkelijke tekst kon worden gebleven. 

Daarbij moet er rekening worden gehouden met het feit dat hoewel alle adviezen in de 
werkgroepvergadering aan bod zijn gekomen, een aantal advies verlenende instanties, doordat 
ze geen deel uitmaken van de VHRM, niet aanwezig waren op deze werkgroepvergaderingen.  

Het gaat om de volgende advies verlenende instanties: 

− Waterwegen en Zeekanaal NV; 
− Agentschap Wegen en Verkeer; 
− de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. 

Gelet op zijn coördinerende rol, heeft de VHRM ervoor geopteerd om als bijlage bij zijn 
voorliggend ontwerp programma alle individuele adviezen nog eens apart en integraal op te 
nemen, zodat het politieke niveau de vrijheid heeft om een geïntegreerd onderzoek te doen. Eens 
de werkzaamheden van de VHRM rond het ontwerp programma zijn beëindigd, is het aan de 
Vlaamse Regering en ook aan het Vlaams Parlement om het ontwerp programma waar nodig 
aan te passen en een definitieve versie goed te keuren. 

Het departement Ruimte Vlaanderen, auteur van de draftversie van het programma en lid van 
de VHRM, heeft tijdens de besprekingen in de werkgroepvergaderingen de draftversie waar nodig 
verduidelijkt en bepaalde keuzes toegelicht, maar blijft bij de oorspronkelijke tekst ervan. De 
voorgestelde aanpassingen aan de draftversie  vertolken bijgevolg het standpunt van de overige 
leden van de VHRM.  

Voor het punt ‘prioriteiten in de ambtshalve uitvoering van gerechtelijke uitspraken waarvan de 
uitvoeringstermijn meer dan tien jaar verstreken is’ wijkt de tekst af van bovenstaande 
methodiek. Gezien de overige leden van de VHRM op dat punt niet tot een eensluidend 
standpunt kwamen is zowel de oorspronkelijke tekst behouden als een alternatief voorstel 
opgenomen telkens gevolgd door een motivatie waarom de betreffende aanpak de voorkeur 
geniet.  
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1. Voorwoord 

Het voorliggend handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening (hierna: 
handhavingsprogramma RO) is opgesteld in uitvoering van artikel 6.1.3. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (VCRO), zoals gewijzigd door het decreet betreffende de handhaving van 
de omgevingsvergunning van 25 april 2014.  
 
Overeenkomstig artikel 6.1.3, §1, 2de lid VCRO werd het ontwerp van het 
handhavingsprogramma RO opgemaakt door het departement Ruimte Vlaanderen en op 17 
november 2014 overgemaakt aan de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu 
(VHRM).  
 
De VHRM heeft het ontwerp voor advies overgemaakt aan de handhavingsinstanties die belast 
zijn met de handhaving van de VCRO en van het decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning en van titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid.1 
 
Overeenkomstig artikel 6.1.3, §1, 3de lid VCRO werd het voorstel van handhavingsprogramma 
RO door de VHRM overgemaakt aan de Vlaamse Regering op … De Vlaamse regering stelde het 
vast op … Het Vlaams Parlement verleende haar goedkeuring op …  
 
 

2. Krachtlijnen 

2.1. Context 
Het handhavingsprogramma RO is thans gedefinieerd in artikel 6.1.3 VCRO waar 
wordt aangegeven over welke gewestelijke handhavingsprioriteiten en welke 
gewestelijke beleidslijnen het beleid zich minimaal dient uit te spreken:  
 

− de vaststelling, aanmaning en vervolging van stedenbouwkundige inbreuken 
en misdrijven; 

− het bestuurlijk sepot bij de beboeting van misdrijven en inbreuken; 
− de keuze tussen het vorderen van gerechtelijk herstel en het opleggen van 

bestuurlijke maatregelen; 
− de keuze tussen bestuursdwang en last onder dwangsom; 
− de ambtshalve uitvoering van gerechtelijke uitspraken en bestuurlijke 

besluiten; 
− de invordering van verbeurde dwangsommen; 
− transparantie en communicatie;  
− de inschrijving van wettelijke hypotheken; 
− prioriteiten in de ambtshalve uitvoering van oude gerechtelijke titels (> 10 

jaar).  
 

                                                             

1 Art. 6.1.3, §1 VCRO  
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In het Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening van 16 juli 2010 voorzag de Vlaamse 
Regering voor het eerst in een planmatige aanpak van het handhavingsbeleid inzake 
ruimtelijke ordening. In 2013 werd de uitvoering van dat plan over de eerste drie 
werkjaren geëvalueerd. Deze evaluatie vormde een aanzet voor de verdere 
beleidsontwikkeling2.  
 
Tegelijk werd met de introductie van de omgevingsvergunning duidelijk dat men - 
komende van een handhaving van de stedenbouwkundige vergunning langs de ene 
kant en milieuvergunning langs de andere kant - een systeem van handhaving van de 
omgevingsvergunning moest uitwerken. Om te vermijden dat voor gemengde 
misdrijven/inbreuken, die zowel een schending van de milieuregelgeving als van de 
regelgeving inzake ruimtelijke ordening uitmaken, de handhaving op het vlak van 
milieu en ruimtelijke ordening met twee snelheden of procedures zou plaatsvinden, 
werd een geïntegreerde aanpak van de handhaving van de omgevingsvergunning 
noodzakelijk en wenselijk geacht.  
 
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning 3  voert daarom een nieuw systeem van handhaving in, 
geïnspireerd op het DABM. Waar mogelijk werden de bepalingen DABM-VCRO ook op 
elkaar afgestemd, maar gelet op het historisch gegroeid eigen instrumentarium bij RO 
en de wens om het DABM-systeem niet af te zwakken is er geen volledige 
gelijkschakeling doorgevoerd. De handhaving van ruimtelijke ordening en milieu zal 
dus ook in de toekomst zowel op inhoudelijk als procedureel vlak worden 
aangestuurd door onderscheiden regelgevingen, met name de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening enerzijds, en het DABM anderzijds. 
De beleidsnota Omgeving 2014-20194 zet in op de evolutie van de beleidsvelden 
Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en Natuur naar één globaal Omgevingsbeleid door 
de regelgeving binnen deze beleidsvelden op het vlak van planning, 
vergunningverlening en handhaving op elkaar af te stemmen en maximaal te 
integreren waar mogelijk. Een gerichte en rechtvaardige handhaving vormt het 
sluikstuk van een omgevingsbeleid. 
 
Dit handhavingsprogramma kadert binnen SD 2 ‘Eenvoudige en doeltreffende 
instrumenten’, meer bepaald OD 14. ‘Verdere uitbouw gericht handhavingsbeleid’ van 
de beleidsnota Omgeving 2014-2019. 
 
Het handhavingsprogramma RO wordt door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 
voorstel van de Vlaamse Hoge handhavingsraad voor Ruimte en Milieu. De VHRM 
coördineert de adviesronde over het programma bij de verschillende 

                                                             

2 Zie mededeling aan de Vlaamse Regering 2014 0702MED.0070/1 
3 Decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, BS 27 
augustus 2014. 
4 Parl. St. Vl. Parl., 2014-2015, nr. 142. 
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handhavingspartners. Een programma houdt in dat keuzes worden gemaakt. 
Aangezien het thema ruimtelijk ordening niet op zich staat, is het evident dat het 
programma voor advies werd voorgelegd aan de betrokken gewestelijke en lokale 
handhavingspartners ruimtelijke ordening, alsook aan de strategische adviesraden en 
aan politie en parketten. De betrokkenheid van de VHRM bij de totstandkoming van 
het programma garandeert de inspraak van de milieupartners. DE VHRM werd in het 
kader van de omgevingsvergunning uitgebreid en binnen deze Raad wordt niet meer 
enkel het beleid inzake milieuhandhaving voorbereid maar evenzeer voorstellen en 
adviezen geformuleerd in het kader van het handhavingsbeleid Ruimtelijke Ordening 
en ten aanzien van het gewestelijk handhavingsprogramma ruimtelijke ordening5 
 
 

2.2. Doel en strekking 
In het handhavingsprogramma RO zet de Vlaamse Regering de krachtlijnen uit van het 
gewestelijk handhavingsbeleid en de gewestelijke handhavingsprioriteiten. De beleidsrichtlijnen 
vervat in dit handhavingsprogramma RO staan een individuele beoordeling niet in de weg 
maar geven algemene richtlijnen aan die door de gewestelijke administraties dienen gevolgd te 
worden. Daarnaast bevat het aanbevelingen voor de handhaving op andere beleidsniveaus en 
voor de onderlinge samenwerking tussen deze niveaus. De externe handhavingspartners staan 
immers op voet van gelijkheid met de gewestelijke handhavers zodat het gewestelijk niveau 
opzichtens hen enkel kan verduidelijken hoe zij de decretale bepalingen invult daar waar er 
ruimte is voor opportuniteitsbeoordelingen en voor verdere concrete implementatie. Op die 
manier wordt getracht tot een eenvormige toepassing te komen.  
 
Advies AMMC: Hoewel de externe handhavingspartners hiërarchisch inderdaad niet 
ondergeschikt zijn aan de gewestelijke is het wel aangewezen om afspraken te maken m.o.o. 
afstemming in de handhavingsacties. Niet enkel wordt daardoor een meer gerichte handhaving 
mogelijk, maar ook wordt vermeden dat er een te grote versnippering optreedt, hetgeen de 
rechtszekerheid ten goede komt. 

Advies VVSG: Expliciet maken dat het handhavingsprogramma niet bindend is voor gemeenten 
Het Handhavingsprogramma RO geeft aan dat de tekst ‘algemene richtlijnen bevat die door de 
gewestelijke administratie gevolgd dienen te worden en daarnaast aanbevelingen bevat voor de 
handhaving op de andere beleidsniveaus’.  

Het feit dat gemeenten niet rechtstreeks zijn gebonden door de voorgestelde werkwijze en keuzes 
die gemaakt worden door het Handhavingsprogramma komt ons vanzelfsprekend over.  

Tegelijkertijd stellen we vast dat het Handhavingsplan wel degelijk een bepaalde werkwijze 
oplegt/aanbeveelt aan gemeenten. Zo doet de tekst uitschijnen alsof raadgeving en aanmaning 
per definitie moet worden gedaan: ‘wie een misdrijf of inbreuk pleegt zal in eerste instantie 
worden aangemaand’ (p. 17); als het gaat om het opstellen van een PV aan de Procureur of de 

                                                             

5 Art. 123 van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning 
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gewestelijke beboetingsambtenaar wordt aangegeven dat die moet vergezeld gaan met een nota 
over het prioritair karakter en de mogelijkheid tot regularisatie. Een laatste voorbeeld: de 
bestuurlijke herstelmaatregel die binnen de 3 of 5 jaar na verstoring moet zijn opgesteld, terwijl 
dit nergens decretaal is bepaald. Elk van deze uitspraken werkt trouwens behoorlijk verzwarend 
naar werklast, zodat het maar de vraag is of deze ‘ideale’ trajectaanpak wel in alle situaties en bij 
alle type van overtreders is aangewezen. 

De voorgestelde richtlijnen en prioriteiten kunnen naar onze mening het lokale niveau wel 
inspireren en richting geven. Dat is zelfs aangewezen om zo een op elkaar afgestemd en dus 
sterker handhavingsbeleid RO te kunnen voeren. Ze kunnen echter niet dwingend van aard zijn 
naar gemeenten. Dat kan alleen via regelgeving. In het Handhavingsprogramma zelf wordt best 
verduidelijkt in welke mate gemeenten ook gebonden zijn door de uitspraken die opgenomen zijn. 

Decretaal is bepaald wat er minimaal dient te worden opgenomen in het 
handhavingsprogramma RO. Er is dus ruimte om naast de minimale objectieven, ook de 
krachtlijnen en beleidsvisie, vervat in het Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening 2010 verder 
te actualiseren, te verfijnen en bij te sturen waar nodig, rekening houdend met de resultaten 
uit het onderzoeksrapport ‘Evaluatie van de uitvoering van het Handhavingsplan Ruimtelijke 
Ordening 2010 over de eerste drie werkingsjaren’6 De aanbevelingen die hieruit voortkwamen, 
worden mee geïntegreerd in het handhavingsprogramma RO.  
 
Het handhavingsprogramma RO biedt openheid en transparantie over het gevoerde gewestelijk 
beleid en de gehanteerde prioriteiten, zowel ten aanzien van de burgers als ten aanzien van de 
andere actoren ruimtelijke ordening, met het oog op een gedragen beleid.  
 
Het handhavingsprogramma RO strekt ertoe de samenwerking alsook de loyauteit tussen 
allede handhavingspartners te versterken.  
 
Het handhavingsprogramma RO heeft ook tot doel de invoering van de handhaving van de 
omgevingsvergunning en de samenwerking met de milieupartners te vergemakkelijken.  
 
Hierbij dient ook artikel 16.2.6. DABM gelezen te worden: “De Vlaamse Hoge 
Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu stelt de krachtlijnen en de prioriteiten van 
het beleid inzake de handhaving van de milieuwetgeving voor. Hij doet dat op eigen 
initiatief of op verzoek van het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering. De 
Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu kan op eigen initiatief of op 
verzoek van het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering voorstellen en adviezen 
formuleren in het kader van het handhavingsbeleid Ruimtelijke Ordening en ten 
aanzien van het gewestelijk handhavingsprogramma ruimtelijke ordening zoals 
bedoeld in artikel 6.1.3, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.” 

Advies OVAM: Het huidige ontwerp-handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening is uitsluitend 
gericht op het beleidsdomein ruimte. Omdat voor de periode waarop dit programma gericht is, de 
                                                             

6 Die evaluatie werd toegespitst op de preventieve werking en de samenwerking tussen de 
verschillende handhavingspartners 
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integratie van Ruimtelijke Ordening en Milieu zal moeten voorbereid en geïmplementeerd worden 
is het wenselijk dat ook hiervoor een aantal krijtlijnen in dit programma worden opgenomen.  
 

Advies VVP: In dit ontwerpprogramma ontbreekt voorlopig elke link met het 
handhavingsprogramma milieu en met het omgevingsdenken.  
 
Advies OVAM: De aansturing en inzet van de verschillende handhavingsinstrumenten dienen niet 
te strikt afgelijnd te worden in het programma wanneer de regelgeving zelf reeds duidelijke 
prioriteiten en mogelijkheden aangeeft. Bijkomende strikte regels toevoegen in het 
handhavingsprogramma maakt het moeilijker om binnen de handhavingscontext – op maat – de 
inzet van de handhavingsinstrumenten te kiezen.  
 
Advies VVP: In het handhavingsprogramma dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de 
decretaal verankerde bepalingen, de beleidskeuzes en de operationele doelstellingen en 
uitwerking.  
 
Advies AWV: Sensibiliseren van de externe handhavinqspartners 
 
Op blz. 4 onder "2.2. Doel en strekking" zet het ontwerp uiteen dat het gewestelijke 
niveau opzichtens de externe handhavingspartners zal verduidelijken hoe zij de 
decretale bepalingen invult. … 
lk verzoek u hierbij om de problematiek die ik geschetst heb, mee te delen aan de externe 
partners en hen te verzoeken de vaststellingen in kwestie ernstiger te bekijken. 
 
 

2.3. Beleidsvisie 
Handhaving heeft samen met de twee andere facetten van de ruimtelijke ordening – m.n. 
plannen en vergunnen – tot doel de goede ruimtelijke ordening, bedoeld in artikel 4.3.1, §2 
VCRO te realiseren. Dit werd met zoveel woorden opgenomen in artikel 6.1.2 VCRO. De 
ruimtelijke kwaliteit wordt mee vanuit de handhaving gerealiseerd. Handhaving is dus geen 
doel op zich maar een middel, onderdeel van het ruimtelijk ordeningsbeleid. Bij de aanpak 
van schendingen primeert de redelijkheid. Er wordt rekening gehouden met de filosofie en het 
doel van het ruimtelijk ordeningsbeleid. Daarnaast moet erover gewaakt worden dat 
doelstellingen en beleidslijnen in andere beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid niet 
doorkruist worden. Ten aanzien van alle betrokkenen: de benadeelde, de overtreder en de 
burger die alle regels volgt staan oplossingsgerichtheid en klantvriendelijkheid centraal. 
Klantvriendelijkheid in de context van handhaving betekent heldere informatieverstrekking 
over de regelgeving en nadruk op preventie en op herstel van de goede ruimtelijke ordening. 
[insteek op basis van VMM en IRWO] 
 
Advies AWV: Op blz. 5 onder 2.3. beleidsvisie stelt het ontwerp zelf dat erover gewaakt moet 
worden dat doelstellingen en beleidslijnen in andere beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid 
niet doorkruist worden. 
 
Advies SARO: Garandeer de wisselwerking tussen planning, vergunningen en handhaving. De raad 
vindt het positief dat bij de eerste strategische doelstelling (de realisatie van een goede 
ruimtelijke ordening) sterk de nadruk wordt gelegd op de cyclus ‘plannen-vergunnen-handhaven’ 
en op de wisselwerking tussen de verschillende pijlers. Handhaving wordt aldus niet louter 
beschouwd als sluitstuk maar ook de noodzakelijke wisselwerking tussen handhaving en planning 
(en ook handhaven en vergunnen) wordt benadrukt. Zoals ook vermeld in de beleidsnota 
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omgeving (pag. 27) betekent dit dat bij een planningsproces of bij vergunningverlening de 
gevolgen of verwachtingen inzake handhaving worden meegenomen. 
 
De raad stelt verder evenwel vast dat in het ontwerp handhavingsprogramma ruimtelijke 
ordening geen concrete invulling wordt gegeven aan de wijze waarop die wisselwerking dan zou 
moeten worden gegarandeerd. Er ontbreekt op heden een duidelijk procesmatig kader dat garant 
moet staan voor een optimale wisselwerking tussen planning, vergunning en handhaving. 
Dergelijk kader moet worden vastgesteld als onderdeel van het handhavingsprogramma 
ruimtelijke ordening. 
 
Advies IRWO: Het begrip ‘effectief’ kent een merkwaardige evolutie ten aanzien van het 
handhavingsplan van 2010. Waar dit toen nog inhield dat de handhavingsniveaus voldoende 
hoog dienden te zijn, verschuift dit nu naar klantvriendelijkheid. De definitie van 2010 dient dan 
ook behouden te blijven en klantvriendelijkheid kan niet betekenen de belangen van de overtreder 
behartigen maar wel deze duidelijke en correcte informatie geven en op een correcte wijze 
behandelen. 
 
De stedenbouwkundig inspecteur dient de vrijheid te behouden om in functie van de 
noodwendigheden van het dossier te kunnen afwijken van het modeltraject 
 
Handhaving is ook een bron die aangeeft hoe de plannende en vergunnende en regelgevende 
overheid een heldere en betere invulling kan geven aan de plannen en vergunningen. 
Handhaving kan informatie opleveren over slecht werkende regelgeving of over 
onvolkomenheden in planvorming en vergunningverlening. 
 
Het subsidiariteitsbeginsel krijgt volledige uitwerking. Elk niveau bepaalt haar eigen 
prioriteiten en neemt haar verantwoordelijkheid inzake handhaving rekening houdend met dit 
handhavingsprogramma RO. Om een efficiënt en effectief omgevingsbeleid te realiseren 
moet hierbij steeds de relatie en wisselwerking tussen plannen, vergunnen en 
handhaven gewaarborgd worden.Het niveau dat plannen heeft opgesteld of vergunningen 
heeft afgeleverd, is het best geplaatst om de intrinsieke kwaliteitseisen, die zijn opgenomen in 
de plannen en vergunningen te beschermen [SCHRAPPEN GELET OP ADVIEZEN VVP EN ANB EN 
AMMC]. De rol die gewestelijke overheid opneemt inzake lokale handhaving is deze van 
kennispartner. Ontsluiting van juridische informatie en expliciteren van toegepaste criteria bij 
de inzet van instrumenten zal belangrijk zijn met het oog op rechtszekerheid en gelijkheid.  
 
Advies VVP: In het kader van de omgevingsvergunning zal het provinciaal niveau in eerste aanleg 
bevoegd worden om vergunningen af te leveren voor bepaalde types dossiers. In het licht van de 
subsidiariteit is het nodig om verder uit te werken hoe de verdeling van de handhaving RO zal 
gebeuren. Momenteel zijn er twee niveaus voor handhaving RO met name de gemeente en het 
gewest, het is niet duidelijk wie de provinciale vergunningen zal handhaven, noch hoe de 
terugkoppeling kan gebeuren. 
 
Advies ANB: Wat de verhouding tussen het gewestelijk en het lokale niveau betreft is het niet heel 
duidelijk of bij de bepaling van handhavingsprioriteiten het subsidiariteitsbeginsel ten volle 
speelt, dan wel of er een zekere afstemming tussen gewestelijke en lokale handhavingsprioriteiten 
moet gebeuren. Het handhavingsprogramma RO lijkt opgesteld te zijn zonder inbreng van alle 
handhavingspartners en lijkt niet gesteund te zijn op een bevraging van de handhavingspartners. 

Advies VVSG: Degene die het plan opmaakt moet niet per se instaan voor de handhaving ervan.  
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We vinden dat er géén een één op één relatie is tussen plannen maken en het handhaven ervan. 
Het gewest moet ook kunnen optreden als een voorschrift uit een lokaal plan niet is nageleefd of 
andersom. Nochtans wordt in het ontwerp Handhavingsprogramma wel aangehaald dat het 
principe dat de overheid die instaat voor de opmaak van het plan, ook instaat voor de handhaving 
ervan, een goed principe is.  

Overigens is de provincie ook een belangrijke plannende overheid. Als Vlaanderen vasthoudt aan 
de redernering dat degene die het plan opmaakt ook instaat voor de handhaving ervan, dan is het 
aangewezen dat de provincie ook een bevoegdheid opneemt op het vlak van reactieve 
handhaving. De provincies staan ook wat verder af van de burger, en dat is wat betreft 
handhaving een goede zaak 

Biedt als Vlaamse overheid ondersteuning op maat aan gemeenten.  

De ervaring met het reactief handhaven van stedenbouwkundige overtredingen is niet in alle 
gemeenten even groot. Op het vlak van reactieve handhaving zou daarom, meer dan nu, op 
daadwerkelijke, dossiergebonden ondersteuning en begeleiding op maat moeten kunnen worden 
geboden door de Vlaamse overheid. Daarnaast moet het ook mogelijk blijven dat Vlaanderen een 
dossier trekt, bijvoorbeeld in geval van een ingewikkeld of lokaal politiek zeer gevoelig dossier. 
Zowel een intensieve begeleidende rol als de trekkende rol vraagt om een sterk uitgebouwde 
Vlaamse bouwinspectie.  

Het handhavingsbeleid wil voor de concrete realisatie van haar strategische doelstellingen 
inzetten op de preventieve pijler via communicatie, informatie en preventie door 
sensibilisering. Via inzet van deze instrumenten wordt de burger aangezet om zich naar de 
regelgeving te voegen en krijgt het adagium ‘Voorkomen is beter dan genezen’ uitwerking. 
Daarnaast zijn een aantal nieuwe zachte handhavingsinstrumenten opgenomen in de VCRO 
zoals de raadgeving en aanmaning. Preventie is ook gelegen in snel optreden zodat schendingen 
die vers zijn of nog in uitvoering, een halt wordt toegeroepen en de overheid en benadeelden 
niet voor voldongen feiten worden geplaatst. 
  
De ingevoerde bestuurlijke boetes bij inbreuken en door het parket naar de gewestelijke 
beboetingsinstanties doorgestuurde geseponeerde misdrijven, hebben - naast het 
bestraffende karakter - ook een vorm van preventieve werking, die ertoe kan aanzetten dat er 
op termijn minder schendingen zullen zijn. Dit effect kan enkel worden bekomen als de 
bestuurlijke boetes binnen een redelijke termijn worden opgelegd. Daarom is het belangrijk in 
te zetten op directe inningen en uit te stippelen welke schendingen bij voorrang tot een boete 
moeten leiden en in welke gevallen eventueel geseponeerd kan worden.  
 
Zodra de schendingen voltrokken zijn of enkel een verderzetting van een bestaande ruimtelijk 
schadelijke toestand, rest een curatief optreden. De doelstelling van een curatief optreden is 
steeds om zo snel en zo goed als mogelijk tot een herstel van de goede ruimtelijke 
ordening te komen via gerechtelijke of bestuurlijke weg. De gehanteerde instrumenten en de 
opgelegde maatregelen dienen doelmatig te worden aangewend in verhouding tot de concrete 
situatie. Het modeltraject zal als leidraad functioneren.  
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Gelet op de beschikbare mensen en middelen moeten lokale en gewestelijke prioriteiten 
bepaald worden en ook een keuze naar de inzet van instrumenten. Voorafgaandelijk wordt 
steeds een integrale afweging naar maatschappelijke relevantie van het optreden 
gemaakt7. De inzet van handhavingsinstrumenten zal op een zuinige manier dienen 
gebeuren met een volledige trajectopvolging zodat in principe elke initiële actie leidt tot een 
duidelijk eindresultaat voor overheid en burger. De actieve aanpak van het volledige traject zal 
van bij de aanvang moeten overwogen worden en de inzet van losse instrumenten zonder 
verdere opvolging binnen een redelijke termijn, is onaanvaardbaar. Het is immers niet de 
bedoeling dat opnieuw een historisch passief wordt opgebouwd. Voor wie het rechtsherstel 
gerealiseerd heeft, zal dit herstel officieel afgesloten worden met een herstelattest of zal dit 
toch minstens zijn weerslag vinden in de publieke informatiekanalen zoals het 
vergunningenregister. 
 
Ten slotte wordt meer ingezet op monitoring van de handhaving, gekoppeld aan een 
evaluatie van het gevoerde beleid. Niet alleen wordt een jaarlijks handhavingsrapport 
voorzien, maar ook een evaluatie van het decreet van 25 april 2014 binnen drie jaar na datum 
van de inwerkingtreding ervan. Het is dan ook in die zin dat afstemming met alle 
handhavingspartners voor een betere ontsluiting van kennis, toegepaste criteria en data en 
gegevens wordt gestimuleerd.  
 
Advies AMI: Het document begint met een aantal krachtlijnen waarin o.m. een beleidsvisie (met 
een aantal logische principes) wordt weergegeven en een aantal kencijfers. Die laatste vormen 
eigenlijk een minihandhavingsrapport.  
 
 

2.4. Horizon 
Een vaste horizon laat weinig ruimte voor anticipatie op ruimtelijke en maatschappelijke 
ontwikkelingen. Nieuwere ideeën inzake plannen, vergunnen en ruimtelijke ordening in het 
algemeen alsook de maatschappelijke signalen die door de geijkte kanalen zoals vb. 
rechtbanken of andere beleidsvelden en partners worden gegeven, moeten op elk ogenblik hun 
weerslag kunnen vinden in het handhavingsprogramma RO of er minstens mee verenigbaar 
zijn, zo niet is een aanpassing vereist. 
 
Het programma wordt dan ook geactualiseerd via gehele of gedeeltelijke herzieningen, 
wanneer dit noodzakelijk blijkt. Er wordt geen vaste termijn daarvoor opgelegd. 
 
Naar analogie met het Milieuhandhavingsprogramma wordt het programma RO 
opgemaakt met een tijdshorizon van vijf jaar met de mogelijkheid om wanneer nodig 
tussentijdse aanpassingen te doen. 
 

                                                             

7 Hetzelfde afwegingskader als voor de beroepen kan hier toegepast worden, zie Memorie van 
Toelichting bij het Decreet van 18 november 2011 tot wijziging van het decreet van 8 juni 1985 
betreffende de milieuvergunning en van de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening inzake de 
beroepsmogelijkheden 
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Advies IRWO: Het voorliggende programma is niet vertrokken van een bevraging van onderuit 
maar houdt best rekening met de opmerkingen gemaakt in de adviesronde. Laat ons streven naar 
samenwerking en behandel elke handhavingspartner op een gelijke manier. 
Neem de burger die de regels volgt als voorbeeld. We werken preventief en minnelijk als het kan, 
maar streng als het moet. 
 
Communicatie, ondersteuning en samenwerking is cruciaal om handhaving te doen slagen. 
 
Advies SARO: Verduidelijk de tijdshorizon. Met het handhavingsprogramma ruimtelijke ordening 
2010 werd een eerste stap gezet in het uittekenen van een planmatige aanpak van de handhaving 
in de ruimtelijke ordening. De raad vindt het positief dat eind 2014 een nieuw 
handhavingsprogramma ruimtelijke ordening werd uitgewerkt. De tijdshorizon van voorliggend 
ontwerp handhavingsprogramma is evenwel niet duidelijk. Het ontwerp handhavingsprogramma 
ruimtelijke ordening stelt dat er geen vaste termijn wordt vooropgesteld aangezien een vaste 
horizon weinig ruimte laat voor anticipatie op ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. 
‘Nieuwe ideeën en nieuwe ontwikkelingen moeten op elk ogenblik hun weerslag kunnen vinden in 
het handhavingsprogramma ruimtelijke ordening of er minstens mee verenigbaar zijn, zo niet is 
een aanpassing vereist.’ 
 
De raad kan deze zienswijze niet ondersteunen. SARO benadrukt dat het belangrijk is dat het 
ontwerp handhavingsprogramma uitgaat van een duidelijke tijdshorizon en dat het plan concrete 
doelstellingen en prioriteiten op korte, middellange en lange termijn vastlegt. Dit leidt tot 
transparantie. Het is bovendien noodzakelijk dat de diverse adviesinstanties en het Vlaams 
Parlement zicht hebben op deze concrete doelstellingen. De huidige zienswijze - dat omwille van 
de beoogde flexibiliteit geen gefaseerde en concrete doelstellingen worden vastgelegd - 
hypothekeert immers de beoogde planmatige aanpak en de beoogde inspraak. De raad wijst er 
tevens op dat de opmaak van het handhavingsprogramma een cyclisch proces is met 
mogelijkheden van tussentijdse herzieningen. (De VCRO voorziet dat het handhavingsprogramma 
blijft gelden zolang het niet geheel of gedeeltelijk wordt herzien (artikel6.1.3.,§1, derde lid).)   
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3. Omgevingsanalyse 

3.1. Cijfers en kengetallen8 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Processen-verbaal            

door gemeente / andere 
instanties 

2061 2132 2202 2095 2237 2323 2261 2043 2.084 2.501 1.954 

door inspectie RWO 812 893 763 844 639 552 436 462 451 408 498 

(Sub)totaal 2873 3025 2965 2851 2876 2875 2697 2505 2.534 2.909 2.810 

PV 
informatieverplichtingen 

     876      

TOTAAL 2873 3025 2965 2939 2876 3751 2697 2505 2534 2909 2810 

Stilleggingen            

door gemeente / andere 
instanties 

875 

 

1099 953 922 1001 1034 827 722 509 442 608 

door inspectie RWO 239 340 306 301 240 144 129 93 121 79 215 

(sub)totaal 1114 1439 1259 1223 1241 1178 956 815 630 521 823 

staking 
informatieverplichtingen 

     876      

TOTAAL 1114 1439 1259 1223 1241 2054 956 815 630 521 823 

Herstelvorderingen9            

herstel vd plaats / 
staken strijdig gebruik 

188 236 275 290 175 231 135   850 911 

Aanpassingswerken 30 45 43 45 25 7 21   82 45 

Meerwaarde 12 10 7 6 11 5 40   64 13 

Totaal 230 291 325 341 211 243 196 153 943 996 969 

Vonnissen & Arresten            

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

herstel vd plaats / 
staken strijdig gebruik 

87 103 116 81 112 125 118 158 149 122 131 

                                                             

8 Bron: VRIND 2014  
9 Enkel deze ingeleid door de stedenbouwkundige inspecteurs 
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met dwangsom 82 93 108 81 112 125 114 132 69 117 117 

zonder dwangsom 5 10 8 0 0 0 4 26 80 5 14 

Aanpassingswerken 8 3 1 7 14 16 12 14 9 3 4 

met dwangsom 7 2 1 7 14 16 11 11 7 3 4 

zonder dwangsom 1 1 0 0 0 0 1 3 2 0 0 

Meerwaarde 7 4 9 6 14 25 15 32 25 22 7 

totaal vonn. en arr. 
met herstelmaatregel 

101 110 126 94 140 166 145 204 165 147 142 

veroordeling zonder 
herstelmaatregel 

- - - 5 37 46 59 132 177 163 122 

totaal vonn. en arr. in kr. 
v. gewijsde 

101 - - 99 177 212 204 336 342 310 264 

Uitvoering vonn. & arr.            

uitgevoerde V&A 
volgens IRWO 

223 199 146 401 423 1241 554 348 250 267 360 

% uitgevoerde 
vonnissen 

221 180 116 405 302 748 382 171 152 182 254 

 
 
Bovenstaande tabel is een synthese van bestaande cijfers rond het handhavingsbeleid. De 
cijferreeksen zijn gebaseerd op gegevens zoals die bekend en geregistreerd zijn bij het 
Agentschap Inspectie RWO.  
 
De tabel neemt 2003 als basisjaar. In dat jaar werd de handhaving grondig hervormd door de 
decreetwijziging van 4 juni 2003: wijziging instandhoudingsmisdrijf, invoering van de Hoge 
Raad voor het Herstelbeleid, rangorde en motivering van de herstelmaatregel, etc. 
[SCHRAPPEN GELET OP ADVIEZEN SARO, VVSG, MI, IRWO ] 
Zoals uit de evaluatie van de uitvoering van het Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening 2010 
blijkt, wordt de inzet van handhavingsinstrumenten wel gemonitord maar een volwaardige 
procesanalyse ontbreekt. De beschikbare data tonen enkel een aantal tendensen.  
 
Advies SARO: Ga voor een volwaardige evaluatie van het handhavingsbeleid. Samenhangend met 
voorgaande bemerking wijst de raad op het belang van een volwaardige evaluatie van het 
handhavingsbeleid. Het is in die zin positief dat eind 2013 een evaluatie werd doorgevoerd van de 
uitvoering van het handhavingsprogramma ruimtelijke ordening.6 Deze evaluatie komt onder 
meer tot de bevinding dat de inzet van handhavingsinstrumenten wordt gemonitord maar dat 
een volwaardige procesanalyse ontbreekt en dat er nog geen conclusies kunnen worden 
getrokken. De raad blijft aandringen op een volwaardige evaluatie op geregelde tijdstippen en 
merkt op dat het handhavingsprogramma 2010 nog uitging van een jaarlijkse evaluatie. 
Bovendien is het belangrijk dat de resultaten van de evaluatie - op een transparante manier – 
worden doorvertaald naar het handhavingsprogramma. De raad stelt vast dat het voorliggend 
ontwerp handhavingsprogramma benadrukt dat de aanbevelingen (zoals geformuleerd in deze 
evaluatie) worden geïntegreerd in het ontwerp handhavingsprogramma ruimtelijke ordening. 
Het is voor de raad evenwel niet duidelijk wat dit concreet inhoudt. De raad vraagt om in het 
handhavingsprogramma duidelijk te vermelden welke aanbevelingen werden opgenomen en hoe 
ze werden doorvertaald naar het voorliggend handhavingsprogramma. En ten slotte merkt de 
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raad op dat de VCRO voorziet dat de VHRM jaarlijks een handhavingsrapport ruimtelijke 
ordening opstelt (artikel 6.13.,§2). 

Verduidelijk de nota op aantal punten. We denken dat de nota overzichtelijker kan: 

Advies VVSG: In de cijfers en kengetallen wordt het aantal PV’s en stilleggingen onderverdeeld in 
Inspectie RWO enerzijds en gemeenten en andere instanties anderzijds. We pleiten ervoor dat de 
cijfers gemeenten en andere instanties verder wordt opgesplitst.  
 
Advies AMI: In de omgevingsanalyse: liever een invulling in de vorm van gegevens over de 
omgeving, over ruimtegebruik, over knelpunten in ruimtegebruik, knelpunten bij naleving van 
vergunningen. Nu vooral cijfers over instrumentengebruik (minder een omgevingsanalyse, eerder 
een interne werking analyse?) 
 
De kencijfers vormen eigenlijk een minihandhavingsrapport. De omgevingsanalyse bevat vooral 
cijfers over instrumentengebruik en is daardoor minder een omgevingsanalyse dan eerder een 
interne werking-analyse. De omgevingsanalyse zou beter een invulling krijgen in de vorm van 
gegevens over de omgeving, over ruimtegebruik, over knelpunten in ruimtegebruik, knelpunten 
bij naleving van vergunningen  
 
Advies SARO: In voorliggend advies formuleert de raad diverse aanbevelingen voor de verdere 
operationalisering en concretisering van deze planmatige aanpak (deel III). De raad vraagt onder 
meer aandacht voor een verdere verduidelijking van de tijdshorizon, voor een grondige 
onderbouwing van de omgevingsanalyse en voor een volwaardige evaluatie van het 
handhavingsbeleid. Daarnaast dringt de raad aan op een volwaardige rol voor alle 
handhavingspartners en vraagt SARO om het beoogde partnerschap verder te concretiseren (deel 
IV). Tevens vraagt de raad om thematische en gebiedsgerichte prioriteiten verder te 
verduidelijken. Het vastleggen van duidelijke kaders met concrete criteria moet deel uitmaken 
van hat handhavingsprogramma ruimtelijke ordening (deel V). Ten slotte vraagt de raad ook een 
verdere verduidelijking inzake de financiering van het handhavingsbeleid (deel VI). 
 
Zorg voor een grondige onderbouwing van de omgevingsanalyse. De omgevingsanalyse in het 
ontwerp handhavingsprogramma ruimtelijke ordening is zeer beperkt.4 De omgevingsanalyse 
beperkt zich tot een overzicht van enkele kengetallen; vervolgens worden enkele vaststellingen en 
trends geduid. Bovendien stelt de raad vast dat de (weinige) vaststellingen die gemaakt worden in 
de omgevingsanalyse onvoldoende onderbouwd zijn. De omgevingsanalyse stelt bijvoorbeeld vast 
dat het aantal vonnissen en arresten fluctueert in de periode 2003-2013 en stelt vervolgens dat 
het opvalt hoe weinig processen-verbaal en herstelvorderingen leiden tot een definitieve 
gerechtelijke veroordeling.5 De omgevingsanalyse besluit hieruit dat er nood is aan een meer 
doelmatige en effectieve procedure en stelt dat de mogelijkheid van een bestuurlijke procedure 
naast de gerechtelijke soelaas kan brengen. SARO meent dat - op basis van deze beperkte 
gegevens - het niet correct is om te besluiten dat de gerechtelijke procedure niet effectief werkt. 
Alle factoren moeten hierbij aan bod komen en onderzocht worden. 
 
Het totaal aantal proces-verbalen blijft constant. Dat niveau blijft behouden door de stijging 
van het aantal proces-verbalen opgemaakt door Inspectie RWO waaruit hun grotere 
aanwezigheid op het terrein blijkt. De gemeenten investeren meer in andere instrumenten zoals 
de aanmaning. 
 
Het aantal stilleggingen is wel gestegen. Bij de gemeenten is na een stijging tot 2008 een 
dalende trend zichtbaar. Voor 2013 is de oorzaak daarvan te vinden in de juridische 
onduidelijkheid over de inzet van het instrument ten gevolge van recente rechtspraak. Vanuit 
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Inspectie RWO zijn meer stilleggingen opgelegd, een gevolg van hun grotere aanwezigheid op 
het terrein. Opvallend is dat het percentage van proces-verbalen met stillegging bij de lokale 
overheid een stuk hoger is dan bij Inspectie RWO. 
  
De verhouding van het aantal processen-verbaal tot het aantal herstelvorderingen is 
ongeveer 1/10. Dat is laag. Een proces-verbaal zet een gans traject in gang waarbij 
verschillende handhavingspartners betrokken worden. Een efficiënte handhaving verwacht dat 
de inzet van instrumenten leidt tot verdere behandeling binnen een redelijke termijn. Indien 
dat niet mogelijk is, wordt beter geen of een ander instrument ingezet om het beoogde doel te 
bereiken. Of een dossier binnen een redelijke termijn kan worden afgehandeld hangt 
in de meeste gevallen echter niet af van de handhavende instantie, maar van de 
sanctionerende gerechtelijke of bestuurlijke instanties. Gegeven de vaststelling dat 
het gerecht nog maar heel beperkt optreedt tegen stedenbouwkundige misdrijven10 
[advies ANB]lijkt het dan ook logisch om maximaal in te zetten op het bestuurlijke 
spoor.  
 
Het aantal vonnissen en arresten fluctueert. Opnieuw valt op hoe weinig processen-verbaal 
en herstelvorderingen leiden tot een definitieve gerechtelijke veroordeling. Jaarlijks worden 
meer vonnissen en arresten uitgevoerd dan geveld. Uit beide gegevens blijkt de nood aan een 
meer doelmatige en effectieve procedure. De mogelijkheid van een bestuurlijke procedure 
naast de gerechtelijk, kan soelaas brengen.  
 
 

3. De handhavingspartners 

De handhavingspartners binnen de Vlaamse Overheid zijn klassiek het agentschap Inspectie 
RWO, het departement Ruimte Vlaanderen en de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering.  
 
Dit wordt thans aangevuld met de handhavingspartners die vanuit het domein van milieu ook 
taken hebben gekregen inzake ruimtelijke ordening en vice versa, m.n. de afdeling Milieu-
inspectie, de afdeling Milieuhandhaving, milieuschade en crisisbeheer (AMMC) en de afdeling 
Financiën en overheidsopdrachten van het departement LNE.  
 
Bij de externe handhavingspartners vinden we het Openbaar Ministerie, de Lokale Politie en de 
Lokale Besturen terug. Met hen werden reeds contacten opgebouwd en onderhouden via de 
Handhavingscommissie RWO. Zij worden op vlak van beleid opnieuw ontmoet door de 
participatie van het beleidsdomein ruimtelijke ordening in de Vlaamse Hoge Handhavingsraad 
voor Ruimte en Milieu.  
 
Advies AMMC: Verwijs naar het ruimer beleidskader, in het bijzonder de doelstellingen bepaald in 
de beleidsnota Omgeving 2014-2019 en hoe deze vertaald worden in voorliggend ontwerp. Deze 
voorziet bij SD3, OD14 verschillende doelstellingen inzake samenwerking tussen 

                                                             

10 Zie Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid, 2014, nummer 4: Het nieuwe 
handhavingsdecreet ruimtelijke ordening van 23 april 2014: een eerste opstap naar een 
geïntegreerde omgevingshandhaving – Karen Van Alsenoy, punt 8 
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handhavingspartners. Zorg dat de link wordt gelegd met de partners en 
samenwerkingsverbanden die in de beleidsnota Omgeving worden vermeld. 
 
Advies AWV: Sensibiliseren van de externe handhavinqspartners. Op blz. 9 onder "3.2. De 
handhavingspartners" vermeldt uw ontwerp dat de reeds opgebouwde en onderhouden contacten 
met de externe handhavingspartners, m.n. het Openbaar ministerie, de Lokale Politie en de Lokale 
besturen, zullen worden verdergezet. lk verzoek u hierbij om de problematiek die ik geschetst heb, 
mee te delen aan de externe partners en hen te verzoeken de vaststellingen in kwestie ernstiger te 
bekijken. 
 
Advies IRWO: De voorliggende cijfers en kengetallen zijn onvoldoende het voorwerp geweest van 
een grondige analyse. Deze beperkte analyse geeft aanleiding tot onvolledige conclusies. Zo werd 
er geen rekening gehouden met de preventieve werking van een proces-verbaal of de invloed van 
de adviespraktijk van de HRH. 
 
Advies VVSG: Burgernabijheid: De gemeente is het meest burgernabije bestuursniveau, terwijl 
handhaving een zekere afstand vraagt. Vanuit ‘het veld’ wordt dan ook opgemerkt dat de functie 
van gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en handhavingsambtenaar beter onder twee 
personen wordt verdeeld: de ene heeft een uitnodigende rol, de ander een meer respressieve rol. 
Het is ook een argument om handhaving weg te trekken bij het (zuiver) lokale niveau, en bv een 
intergemeentelijke handhavingscel uit te bouwen en/of een zwaardere rol te geven op het vlak 
van reactieve handhaving aan provincies en gewest. Bij ingewikkelde of zeer gevoelige dossiers 
moet Vlaanderen maatwerk kunnen leveren door een dossier over te nemen. Omwille van de 
burgernabijheid investeren veel gemeenten juist in het preventieve luik van handhaving. 
 
Advies SARO: Concretiseer het beoogde partnerschap. De beleidsnota omgeving (pag. 27) stelt: 
‘Het subsidiariteitsprincipe binnen ruimtelijke ordening en de toekomstige invoering van de 
bestuurlijke handhaving brengt enerzijds een taakverschuiving tussen de verschillende partners 
met zich mee (deze zal weerslag vinden in het handhavingsprogramma) en anderzijds de 
noodzaak aan bestuurlijke vernieuwing (intergemeentelijke samenwerking, financiering). Met 
oog op complementariteit leg ik op voorstel van de Vlaamse Hoge Raad voor Ruimte en Milieu en 
in overleg met de diverse partners de rol van diverse handhavingsactoren vast.’ 
 
Het ontwerp handhavingsprogramma ruimtelijke ordening gaat echter slechts zeer beperkt in op 
de rol van de verschillende handhavingspartners (onder de strategische doelstelling 3: realisatie 
van samenwerking en transparantie en de operationele doelstelling 3: versterken van 
partnerschappen). Het plan stelt dat de gewestelijke overheid inzake lokale handhaving een rol 
heeft als kennispartner. Dit houdt - volgens het ontwerp handhavingsprogramma - onder meer in 
het ontsluiten van juridische informatie en het expliciteren van de toegepaste criteria. Het 
ontwerp handhavingsprogramma stelt bovendien dat - waar nodig – samenwerkingsafspraken 
kunnen worden verankerd in protocollen. 
 
De raad meent dat dit een zeer beperkte en vage invulling is van het beoogde partnerschap. De 
raad vraagt om de verhouding tussen de gewestelijke en de lokale handhavende overheden verder 
te duiden in het kader van de totstandkoming van het handhavingsprogramma, en niet erna. De 
eventuele ‘handhavingsprotocollen’ moeten het subsidiariteitsbeginsel als uitgangspunt te nemen. 
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4. Strategische doelstellingen van het handhavingsbeleid 

Advies AMI: De volgende hoofdstukken omvatten 3 strategische en 6 operationele doelstellingen. 
De strategische doelstellingen zijn van een erg hoog’ (abstractie)niveau (realisatie van een goede 
ruimtelijke ordening, realisatie van een effectieve, efficiënte en doelmatige handhaving, realisatie 
samenwerking en transparantie), waardoor ze eigenlijk een vanzelfsprekendheid krijgen waarop 
moeilijk iets aan te merken valt. 

De strategische doelstellingen van het handhavingsbeleid beschrijven welke hogere ambities 
nagestreefd worden en die steeds voor ogen dienen gehouden te worden. Zij vinden verder in 
een meer concrete vorm hun neerslag in de operationele doelstellingen.  
 
De algemene vereisten van transparantie en samenwerking (SD 3) blijven als sterke premissen 
gelden om de twee eerste belangrijkste strategische doelstellingen te realiseren. Zij maken 
kritische succesfactoren uit en zijn daarom ook zelf een belangrijke strategische doelstelling.  
 
Advies AMI: De operationele doelstellingen maken het grootste deel van de tekst uit: werken met 
prioriteiten; optimalisatie via trajectaanpak; versterken van partnerschappen en inzetten op 
transparantie; werken aan datakwaliteit, analyse en rapportering; financiering van het 
handhavingsbeleid; mogelijke verbetertrajecten. Ook deze operationele doelstellingen blijven 
redelijk abstract, ze worden wel in verschillende punten wat meer uitgewerkt. Inhoudelijk staat er 
weinig in waarmee niet akkoord kan worden gegaan, ze zijn echter niet volgens het SMART-
principe uitgewerkt (zeker niet de eerste twee). Wat in de eerste twee doelstellingen staat 
beschreven doet meer denken aan een intern uitvoeringskader (afspraken rond de uitvoering van 
handhaving: met welke criteria moet rekening worden gehouden bij het indelen van klachten 
volgens prioriteit? welke handhavingsinstrumenten zijn er? wat zijn hun ‘karakteristieken’? in 
welke gevallen worden ze ingezet?) en worden hier als een operationele doelstelling naar voor 
geschoven in een openbaar plan  
 

SD 1 : REALISATIE VAN EEN GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING  
 
De basisdoelstellingen van de VCRO worden mee vanuit handhaving gerealiseerd. Handhaving 
wordt in de cyclus plannen, vergunnen en handhaven steeds als laatste pijler vermeld. 
Handhaving is als instrument meer dan het loutere sluitstuk. Het is ook een actief en 
dynamisch instrument om tot een goede ruimtelijke ordening te komen.  
 
Advies SARO: Garandeer de wisselwerking tussen planning, vergunningen en handhaving. De raad 
vindt het positief dat bij de eerste strategische doelstelling (de realisatie van een goede 
ruimtelijke ordening) sterk de nadruk wordt gelegd op de cyclus ‘plannen-vergunnen-handhaven’ 
en op de wisselwerking tussen de verschillende pijlers. Handhaving wordt aldus niet louter 
beschouwd als sluitstuk maar ook de noodzakelijke wisselwerking tussen handhaving en planning 
(en ook handhaven en vergunnen) wordt benadrukt. Zoals ook vermeld in de beleidsnota 
omgeving (pag. 27) betekent dit dat bij een planningsproces of bij vergunningverlening de 
gevolgen of verwachtingen inzake handhaving worden meegenomen. 
De raad stelt verder evenwel vast dat in het ontwerp handhavingsprogramma ruimtelijke 
ordening geen concrete invulling wordt gegeven aan de wijze waarop die wisselwerking dan zou 
moeten worden gegarandeerd. Er ontbreekt op heden een duidelijk procesmatig kader dat garant 
moet staan voor een optimale wisselwerking tussen planning, vergunning en handhaving. 
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Dergelijk kader moet worden vastgesteld als onderdeel van het handhavingsprogramma 
ruimtelijke ordening. 
 
De raad ondersteunt ten volle een handhavingsbeleid gericht op een goede ruimtelijke ordening 
(cf. VCRO hoofdstuk 6). De raad benadrukt hierbij de noodzaak van een planmatige aanpak van 
de handhaving in de ruimtelijke ordening. Het uitwerken van een volwaardig 
handhavingsprogramma ruimtelijke ordening speelt hierin een cruciale rol. 
 
Als sluitstuk van de cyclus heeft handhaving de kernopdracht de goede ruimtelijke ordening 
te helpen vrijwaren. Dit vereist een herstelbeleid dat rekening houdt met de goede ruimtelijke 
ordening en de verenigbaarheid hiermee, eerder dan met de louter technische schending van 
de regels. Er wordt in eerste instantie ingezet op preventieve en zachte middelen die inbreuken 
en misdrijven moeten voorkomen. In tweede instantie wordt ingezet op middelen die leiden 
tot herstel. De voorkeur wordt gegeven aan gedragen oplossingen, gebaseerd op de vrijwillige 
medewerking van al de partijen, eerder dan op éénzijdig opgelegde rechterlijke dan wel 
bestuurlijke beslissingen. Dwangmiddelen zijn het ultimum remedium. Zij en kunnen slechts 
worden opgelegd wanneer al de rest heeft gefaald of en in die hoogdringende gevallen waarin 
enkel een snel optreden verdere ernstige schade aan de ruimtelijke ordening kan voorkomen 
en/of beëindigen. 
 
Advies AMMC: Dwangmiddelen dienen inderdaad te worden beschouwd als ultimum remedium. In 
het handhavingsprogramma is het toepassingsgebied evenwel zo strikt geformuleerd dat het 
instrument op zich dreigt uitgehold te worden. Ze ‘kunnen slechts worden opgelegd wanneer al de 
rest heeft gefaald en in die hoogdringende gevallen waarin enkel een snel optreden verdere 
ernstige schade aan de ruimtelijke ordening kan voorkomen en/of beëindigen’ (p. 10).  
    a. Het wordt onmogelijk om onmiddellijk bij de vaststelling reeds een dwangmiddel in het  
       vooruitzicht te stellen, dat zal worden aangewend indien men niet regulariseert binnen  
      een bepaalde termijn.  
    b. Wat wordt exact bedoeld met ‘al de rest’? 
    c. Het woord ‘en’ zou beter vervangen worden door ‘en/of’. In de huidige formulering zou men  
      de voorwaarden als cumulatief kunnen beschouwen. 
 
De ruimtelijke ordening is geen statisch maar een dynamisch gegeven. Handhaving speelt ook 
een betekenisvolle rol bij de totstandkoming van nieuwe plannen of 
vergunningsvoorwaarden. Een grotere betrokkenheid en wisselwerking tussen de pijlers 
leidt sowieso tot een betere ruimtelijke ordening. Indien men vanuit plannen en vergunnen 
rekening houdt met de handhaafbaarheid van de opgelegde stedenbouwkundige voorschriften en 
voorwaarden, kan vanuit handhaving ook beter ingezet worden op die facetten die voor de 
andere pijlers prioritair zijn. De gevolgen of verwachtingen van een planningsinitiatief op 
bestaande en mogelijke toekomstige stedenbouwkundige inbreuken en misdrijven dienen door de 
planners en vergunners mee in ogenschouw worden genomen en mogelijks zijn flankerende 
maatregelen aangewezen.  
 
Tot slot is handhaving een bron van informatie. Handhaving betekent aanwezigheid op het 
terrein en heeft zo een belangrijke bottom-up signaalfunctie. De wijziging in de soort 
stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken, zowel naar aard van de inbreuk/misdrijf als 
naar gebied, zijn vaak een indicatie voor maatschappelijke verschuivingen. Handhavers op het 
terrein zijn zo bevoorrechte toeschouwers niet alleen van de ruimtelijke relevante impact 
maar ook van de achterliggende beweegredenen. Economische realiteiten, maatschappelijke 
fenomenen en noden komen zo aan de oppervlakte en kunnen aanleiding geven tot aanpassing 
van de regelgeving, prioriteiten of inzet van instrumenten.  
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Advies IRWO: Een gedragen oplossing verdient de voorkeur maar is niet steeds haalbaar. 
Ook vanuit het gunnings- en planningsperspectief dient er rekening gehouden te worden met de 
handhaafbaarheid van de beslissing. 
Het ontwerp van handhavingsprogramma is te sterk geschreven vanuit het standpunt van de 
burger-overtreder, waarbij de belangen van de wetsgetrouwe burger en de goede ruimtelijke 
ordening naar de achtergrond worden verdrongen. 
 
Advies AMMC: Het handhavingsprogramma geeft aan dat handhaving een middel is om, naast 
plannen en vergunnen, de goede ruimtelijke ordening te bewerkstelligen. Bij het bepalen van de 
prioriteiten wordt evenwel als eerste en belangrijkste criterium het recente karakter van de 
schendingen en niet de ruimtelijke impact vooropgesteld (p. 13). Er kan dan ook de vraag worden 
gesteld of het de bedoeling is voorrang te geven aan recente schendingen met beperkte impact 
boven zeer ernstige schendingen met grote impact uit het verleden? Ook in het kader van het 
sepotbeleid bij beboeting (p. 20 e.v.) wordt nergens verwezen naar de ruimtelijke impact als 
beoordelingscriterium. Aangezien decretaal voorzien is dat de ernst van de schending een 
criterium is om de hoogte van de boete te bepalen, is het logisch om dit element ook in rekening te 
brengen bij het eventueel seponeren van bepaalde misdrijven. 
 

SD 2 : REALISATIE VAN EEN EFFECTIEVE, EFFICIENTE EN DOELMATIGE 
HANDHAVING  
 
Effectieve handhaving is gericht op de verwezenlijking van zo snel mogelijk en zo goed 
mogelijk herstel. Redelijkheid primeert en klantvriendelijkheid staat hierbij centraal. Indien een 
schending gesignaleerd wordt, is steeds actie vereist. De burger Schade toegebracht aan de 
goede ruimtelijk ordening, die schade ondervindt van andermans schendingen, moet op de 
meest efficiënte wijze vergeholpen worden. Onmiddellijke actie voorkomt bovendien zware 
investering in een latere fase. ‘Actie’ betekent niet steeds het inzetten van het 
handhavingsinstrumentarium. Het kan beperkt zijn tot vb. een duidelijke communicatie over 
de prioriteiten van het bestuur. Een gerichte handhaving draagt bij tot beter maatwerk en een 
grotere naleving. Om zo snel als mogelijk tot een goed resultaat te komen, wordt 
probleemoplossend gewerkt.  
 
Advies SARO: De raad ondersteunt ten volle een handhavingsbeleid gericht op een goede 
ruimtelijke ordening (cf. VCRO hoofdstuk 6).  
 
Advies AMMC: Het handhavingsprogramma geeft aan dat handhaving een middel is om, naast 
plannen en vergunnen, de goede ruimtelijke ordening te bewerkstelligen. Bij het bepalen van de 
prioriteiten wordt evenwel als eerste en belangrijkste criterium het recente karakter van de 
schendingen en niet de ruimtelijke impact vooropgesteld (p. 13). Er kan dan ook de vraag worden 
gesteld of het de bedoeling is voorrang te geven aan recente schendingen met beperkte impact 
boven zeer ernstige schendingen met grote impact uit het verleden?  
 
Advies IRWO: Het ontwerp van handhavingsprogramma is te sterk geschreven vanuit het 
standpunt van de burger-overtreder, waarbij de belangen van de wetsgetrouwe burger en de 
goede ruimtelijke ordening naar de achtergrond worden verdrongen 
 
Het hoofddoel is herstel van de goede ruimtelijke ordening en niet het sanctionerend optreden 
op zich. Sancties worden enkel gehanteerd als het de enige manier is om de effectiviteit te 
garanderen. De burger die pertinent weigert de regelgeving te volgen, mag immers in geen 
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geval aangemoedigd worden. Deze principes moeten hun doorwerking krijgen in de inzet van 
de bestaande en de nieuwe instrumenten 
 
Advies AWV: Op blz. 11 licht het ontwerp verder toe dat de burger die pertinent weigert de 
regelgeving te volgen, in geen geval aangemoedigd mag worden. Dit moet m.i. zeker worden 
toegepast naar de reclamewereld toe. 
 
Efficiënte handhaving ziet erop toe dat de beschikbare mensen, middelen en instrumenten 
door elke partner optimaal worden ingezet op zo’n manier dat het behalen van de eigen 
doelstellingen ook een meerwaarde voor het geheel betekent. Het voorkomen van schendingen 
en een gedifferentieerd handhavingsbeleid zijn belangrijke uitgangspunten. Handhaving moet in 
alle redelijkheid, pragmatisch en met een dosis gezond verstand gebeuren ten einde het 
maatschappelijk draagvlak niet te hypothekeren. Wat billijk en proportioneel is, wordt sneller 
geaccepteerd en leidt tot meer begrip voor opgelegde herstelmaatregelen en sancties. Efficiënt 
betekent ook dat er zuinig wordt omgegaan met de beschikbare middelen.  
 
Advies AWV: Op blz. 10 e.v. benadrukt het ontwerp de strategische doelstelling "realisatie van een 
effectieve, efficiënte en doelmatige handhaving". Op blz. 11 wordt gesteld dat efficiënte 
handhaving inhoudt dat de burger die schade ondervindt van andermans schendingen op de 
meest efficiënte wijze geholpen moet worden. Dit geldt uiteraard ook voor mijn Agentschap dat 
dagelijks schade ondervindt. 
 
Doelmatige handhaving ten slotte wordt gestuurd door het bepalen van prioriteiten. 
Wanneer elke partner gelijkwaardig inzet op handhaving voor wat elkeen bestempelt als zijn 
prioriteiten en die ook kenbaar maakt aan de andere partners, kan een synergie gecreëerd 
worden die tegelijk ook dubbel werk of nodeloos werk uitsluit. Doelmatig betekent ook dat de 
noodzakelijkheid van elke actie kan verantwoord worden en in proportie is met de concrete 
situatie. Bij gelijke doelmatigheid moet de minst ingrijpende maatregel gehanteerd worden.  
 
Advies ANB: De formulering van SD2 over de realisatie van een effectieve, efficiënte en doelmatige 
handhaving is niet duidelijk. Het zou logisch zijn om binnen RO te streven naar een handhaving in 
de brede zin, die vooral schade aan de goede ruimtelijke ordneing en aldus het algemeen belang 
voorkomt en niet enkel een focus op “herstel” heeft. De vraag rijst of herstel enkel aan de orde 
moet zijn wanneer een burger schade ondervindt. Herstel van de goede ruimtelijke ordeing moet 
ook mogelijk zijn wanneer er schade is aan het “algemeen belang”. 
 
Advies IRWO: Het begrip ‘effectief’ kent een merkwaardige evolutie ten aanzien van het 
handhavingsplan van 2010. Waar dit toen nog inhield dat de handhavingsniveaus voldoende 
hoog dienden te zijn, verschuift dit nu naar klantvriendelijkheid. De definitie van 2010 dient dan 
ook behouden te blijven en klantvriendelijkheid kan niet betekenen de belangen van de overtreder 
behartigen maar wel deze duidelijke en correcte informatie geven en op een correcte wijze 
behandelen. 
De stedenbouwkundig inspecteur dient de vrijheid te behouden om in functie van de 
noodwendigheden van het dossier te kunnen afwijken van het modeltraject. 
 

SD 3 : REALISATIE VAN SAMENWERKING EN TRANSPARANTIE  
 
Het is een gegeven dat de verschillende handhavingspartners handelen vanuit hun eigen 
prerogatieven, doelstellingen en ambities om uitvoering te geven aan de regelgeving. 
Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen al de actoren is cruciaal om tot 
optimalisatie van de resultaten te komen en grotere efficiëntiewinst te boeken. De activiteiten 
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en prioriteiten worden beter op elkaar afgestemd. Kennis en good practices worden gedeeld. 
Waar nodig kunnen samenwerkingsafspraken verankerd worden in protocollen. Zo wordt een 
gedragen handhaving gecreëerd.  
 
Dit alles vereist een onderling vertrouwen en openheid tussen al de handhavingspartners. De 
bijdrage van alle partners aan het jaarlijkse handhavingsrapport zal de transparantie 
versterken en een betere analyse van de beleidsuitvoering en de inzet van de instrumenten 
toelaten. In functie van deze analyse zal ook verder worden ingezet op datakwaliteit en 
monitoring. 
 
De Vlaamse overheid neemt de rol op zich als trekker van het handhavingsbeleid op het vlak 
van coaching, sturing en ondersteuning van de andere actoren. Op gewestelijk niveau wordt de 
regieverdeling inzake de implementatie van het handhavingsprogramma RO in een 
afsprakenkader gegoten dat gecommuniceerd wordt aan de andere partners. Partnerschap met 
sterke lokale besturen impliceert de ondersteuning van de lokale partners in het voeren van een 
lokaal handhavingsbeleid en het faciliteren en helpen uitbouwen van 
samenwerkingsverbanden tussen de lokale partners. 
Transparantie en communicatie naar de burger zijn essentieel gezien preventie en 
sensibilisering hand in hand gaan. Bovendien wordt zo gewerkt aan een groter 
maatschappelijk draagvlak wat essentieel is voor een doeltreffende handhaving. De 
rechtszekerheid en gelijke behandeling van de burger kan enkel voldoende gegarandeerd 
worden mits er wordt geïnvesteerd in een afgestemd beleid en er voldoende openheid is 
tussen de handhavingspartners. 
 
Advies IRWO: Het agentschap onderlijnt het belang van de nodige samenwerking met de andere 
handhavingspartners en is voorstander om deze verder te verdiepen. In het 
ontwerphandhavingsprogramma is geen visie opgenomen over hoe dit kan gerealiseerd worden. 
De praktijk leert dat dit niet altijd even makkelijk verloopt wat in casu versterkt zal worden door 
het ontbreken van een bevraging van de partners voorafgaandelijk aan het opstellen van dit 
ontwerp. Hierdoor dreigen hiaten te ontstaan ten aanzien van het beleid van de gemeenten, de 
politiediensten, de parketten en het milieuhandhavingsprogramma. 
 
Advies HRH: Bouw een volwaardige Handhavingsmonitor uit. Streef naar schaaleffecten door hier 
een project van beide Departementen Ruimte Vlaanderen en Leefmilieu, Natuur en Energie van te 
maken. Focus op het meten van de output bij de handhavingsactoren, zoals reeds aangegeven in 
het HHP. Meet hierbij actief welke handhavingsinstrumenten uitval genereren. 
 
Advies HRH: Maak het Handhavingsprogramma zo duidelijk en uitvoerbaar als mogelijk. Vermijd 
blanco begrippen, of preciseer de in het ontwerp gekozen begrippen. Maak van het 
Handhavingsprogramma een inhoudelijk document en niet louter een procedureel document. 
 
Advies AMMC: Verwijs naar het ruimer beleidskader, in het bijzonder de doelstellingen bepaald in 
de beleidsnota Omgeving 2014-2019 en hoe deze vertaald worden in voorliggend ontwerp. Deze 
voorziet bij SD3, OD14 verschillende doelstellingen inzake samenwerking tussen 
handhavingspartners. 
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5.  Operationele doelstellingen van het handhavingsbeleid 

Advies AMI: De operationele doelstellingen maken het grootste deel van de tekst uit: werken met 
prioriteiten; optimalisatie via trajectaanpak; versterken van partnerschappen en inzetten op 
transparantie; werken aan datakwaliteit, analyse en rapportering; financiering van het 
handhavingsbeleid; mogelijke verbetertrajecten. Ook deze operationele doelstellingen blijven 
redelijk abstract, ze worden wel in verschillende punten wat meer uitgewerkt. Inhoudelijk staat er 
weinig in waarmee niet akkoord kan worden gegaan, ze zijn echter niet volgens het SMART-
principe uitgewerkt (zeker niet de eerste twee). Wat in de eerste twee doelstellingen staat 
beschreven doet meer denken aan een intern uitvoeringskader (afspraken rond de uitvoering van 
handhaving: met welke criteria moet rekening worden gehouden bij het indelen van klachten 
volgens prioriteit? welke handhavingsinstrumenten zijn er? wat zijn hun ‘karakteristieken’? in 
welke gevallen worden ze ingezet?) en worden hier als een operationele doelstelling naar voor 
geschoven in een openbaar plan 

Advies HRH: Bouw een volwaardige Handhavingsmonitor uit. Streef naar schaaleffecten door hier 
een project van beide Departementen Ruimte Vlaanderen en Leefmilieu, Natuur en Energie van te 
maken. Focus op het meten van de output bij de handhavingsactoren, zoals reeds aangegeven in 
het HHP. Meet hierbij actief welke handhavingsinstrumenten uitval genereren. 
 
Maak het Handhavingsprogramma zo duidelijk en uitvoerbaar als mogelijk. Vermijd blanco 
begrippen, of preciseer de in het ontwerp gekozen begrippen. Maak van het 
Handhavingsprogramma een inhoudelijk document en niet louter een procedureel document.  
 

OD 1 : WERKEN MET PRIORITEITEN  
 
Handhaving ruimtelijke ordening strekt tot vrijwaring van de goede ruimtelijke ordening.  
De invulling van dat begrip wordt geconcretiseerd via ruimtelijke planning en de afgifte van 
stedenbouwkundige vergunningen. Handhaving zal dus in eerste instantie moeten zorgen voor 
een correcte naleving van de plannen en vergunningen.  
 
De inzet van personeel en financiële middelen voor handhaving is beperkt. Prioriteiten laten 
toe om, ondanks die beperkte middelen, een doelmatig beleid te voeren. In het kader van de 
concrete dossierbehandeling worden volgende prioriteiten naar voor geschoven. 
  
Advies AMI: De gewestelijke beleidslijnen kunnen wel gevonden worden in het document. De 
gewestelijke handhavingsprioriteiten zijn minder terug te vinden. Het is wel een operationele 
doelstelling om te werken met prioriteiten, maar de concrete handhavingsprioriteiten voor de 
komende periode zijn niet (duidelijk) vastgelegd. Er staat bijvoorbeeld wel: “Toezicht zal wel 
flexibel zijn en gebaseerd zijn op de risicoanalyse. Een klantvriendelijke overheid veronderstelt 
dat de invulling van het toezicht gecommuniceerd wordt aan de burger. Een thematisch of 
gebiedsgerichte aanpak, gekoppeld aan specifieke handhavingscampagnes heeft trouwens een 
grote preventieve impact: de naleving wordt groter en toekomstige schendingen worden 
vermeden.”, maar er worden geen specifieke handhavingscampagnes voorgesteld voor de 
komende periode. Voor de rest staat er in de tekst (bij de operationele doelstelling rond 
prioriteiten) alleen dat prioriteit moet worden gegeven aan recente schendingen en welke criteria 
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moeten worden gebruikt bij het bepalen van de prioriteit van klachten, maar dat is volgens MI 
niet wat wordt bedoeld met ‘handhavingsprioriteiten’. 
 
Advies SARO: Duidelijk kader met criteria ontbreekt. De beleidsnota omgeving benadrukt dat de 
concrete aanwending van de handhavingsinstrumenten (o.a. bestuurlijke handhaving) zal 
worden vastgelegd in het handhavingsprogramma ruimtelijke ordening. De raad merkt op dat 
het voorliggend ontwerp handhavingsprogramma de uitwerking van diverse kaders met 
duidelijke criteria vooruit schuift. 

Zo kondigt het ontwerp van handhavingsprogramma (pag. 24) onder meer aan dat binnen het 
jaar na de inwerkingtreding van het programma een duidelijk kader met criteria moet worden 
ontwikkeld op grond waarvan de beroepen tegen bestuurlijke herstelvorderingen zal worden 
behandeld. 
 
Tevens stelt het ontwerp van handhavingsprogramma (pag. 21) de ontwikkeling voorop van een 
duidelijk kader met criteria op grond waarvan de hoogte van het voorstel tot betaling van een 
geldsom en de boetes worden bepaald, zodat rechtszekerheid kan geboden worden. 
 
De raad kan een dergelijke aanpak niet ondersteunen. Het verdient aanbeveling om de opmaak 
van dergelijke kaders niet voor zich uit te schuiven. Mede in het licht van de strategische 
doelstelling gericht op samenwerking en transparantie, moeten dergelijke kaders onderdeel 
uitmaken van het handhavingsprogramma. Op die manier kunnen de betrokken adviesinstanties 
zich hierover ook uitspreken. Minstens moeten deze kaders vastgelegd zijn alvorens het 
handhavingsprogramma operationeel wordt. 
 
Op die manier is er werkelijk sprake van (en garantie op) transparantie, hetgeen een strategisch 
doel is van het ontwerp van handhavingsprogramma. 
 
Advies AMMC: Voor de beroepen tegen de bestuurlijke beslissingen zal men binnen het jaar na de 
inwerkingtreding een duidelijk kader met criteria creëren (p. 24). Wat wordt precies bedoeld met 
deze criteria en hoe zal men omgaan met beroepen die tijdens dit eerste jaar na de 
inwerkingtreding worden ingediend? Er weze hierbij opgemerkt dat in het DABM geen bijkomend 
kader met criteria voor de behandeling van deze beroepen is voorzien, noch nodig gebleken in de 
voorbije 5 jaren. Dergelijke beroepen behelzen immers automatisch een toetsing van de 
beginselen van behoorlijk bestuur (en het proportionaliteitsbeginsel in het bijzonder) en van de 
legaliteit. 
 
1. Ruimte creëren voor proactief toezicht  
 
Handhaving is een instrument van de overheid waarmee ze haar doelstellingen, geformuleerd 
vanuit een algemeen belang, tracht te realiseren. Waar handhaving inzake ruimtelijke ordening 
historisch is gegroeid vanuit een reactieve opvolging van klachten, impliceert het 
bewerkstelligen van een goede ruimtelijke ordening ook een meer proactieve aanpak. 
Daarvoor moet voldoende ruimte gemaakt worden.  
 
Een eerste stap is de vertaling van de doelstellingen in concrete actiepunten, zodat de 
opsporing van de meest schadelijke schendingen in de meest kwetsbare gebieden plaats vindt. 
Daarnaast vereist toezicht een grotere aanwezigheid op het terrein met het oog op gerichte 
opsporing die thematisch of gebiedsgericht kan zijn.  
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Toezicht zal wel flexibel zijn en gebaseerd zijn op de risicoanalyse. Een klantvriendelijke 
overheid veronderstelt dat de invulling van het toezicht gecommuniceerd wordt aan alle 
betrokkenende burger. Een thematische of gebiedsgerichte aanpak, gekoppeld aan specifieke 
handhavingscampagnes heeft trouwens een grote preventieve impact: de naleving wordt groter 
en toekomstige schendingen worden vermeden.  
 
Advies AMMC: Er wordt terloops melding gemaakt van het gebruik van risicoanalyse, zonder dat 
de concrete invulling hiervan wordt bepaald (p. 12). Het lijkt aangewezen dit begrip kort te 
verduidelijken. In dit verband zou men ook kunnen verwijzen naar het gegeven dat hieromtrent 
onderzoek voorop wordt gesteld binnen ‘OD 6. Mogelijke verbetertrajecten’.  
 
Advies IRWO: In het ontwerp van handhavingsprogramma wordt niet voorzien welke middelen 
zullen worden ingezet voor dit toezicht. Het is aanbevelingswaardig om de werkwijze van het 
milieuhandhavingsprogramma te volgen op dit punt. 
 
2. Voorrang geven aan prioritaire recente schendingen  
 
Zowel in het kader van toezicht als bij de behandeling van klachten zijn ‘recente schendingen’ 
de belangrijkste en eerst te hanteren toetsingscriteria. Ook het redelijkheidsbeginsel vereist 
dat op korte termijn wordt opgetreden. Er wordt resoluut gekozen voor een toekomstgerichte 
handhaving waarbij vermeden wordt dat nieuwe schendingen ontstaan, geruisloos in stand 
worden gehouden of zich uitbreiden en problemen voor de toekomst creëren. 
 
Recent’ verwijst naar de aanvang of de voltooiing van de schending in zijn feitelijke, 
gebruikelijke betekenis en niet naar een theoretisch-juridische fictie. Zijn de werken 
of het gebruik recent aangevat, zijn deze nog niet voltooid of pas heel recentelijk? 
Dat is de toetssteen voor de handhaver. 

Indien de schending echter op een later moment wordt vastgesteld, nadat het 
gebruik is aangevat of nadat de werken voltooid zijn en indien de redelijke termijn 
om op te treden nog niet is vervallen, komen er andere toetsingscriteria in beeld om 
te bepalen of men hieraan een even grote prioriteit verleent . Die andere criteria 
zijn:  
 

− de schending wordt vastgesteld in ruimtelijk kwetsbaar gebied en openruimte 
gebied; 

− de ernst van de schending;  
− het voortschrijdend karakter van de schending; 
− de overtreder heeft getracht de schending verborgen te houden of bij 

herhaling. 

Advies IRWO: Het ontwerp handhavingsprogramma laat na om het essentiële begrip ‘recent’ te 
definiëren. Het ontwerp dient ook op dit punt het gelijkheids- en legaliteitsprincipe te eerbiedigen. 
Zo mag er geen afbreuk worden gedaan aan de decretale verjaringstermijnen en mag er geen 
ongelijkheid ontstaan met dossiers die worden opgevolgd door de andere handhavingspartners. 
 
Advies OVAM: Onder OD1 wordt de aanpak van "recente schendingen" als prioriteit naar voor 
geschoven. Uit de tekst van het programma blijkt echter niet duidelijk over welke tijdsperiode die als 
"recent" wordt aanzien. De praktijk leert dat overtredingen ruimtelijke ordening die eveneens een 



 

 

27 

schending van milieuregelgeving inhouden, vaak pas na geruime tijd aan het licht komen waarna 
dan pas het handhavingstraject kan opgestart worden. Dergelijke overtredingen zijn meestal 
complex, moeilijk vast te stellen en kunnen leiden tot behoorlijk wat milieuhinder en milieuschade 
die moeilijk te herstellen is. 
 
Advies AWV: Op blz. 12 e.v. zet het ontwerp uiteen welke prioriteiten er naar voor worden 
geschoven. 
Zo wordt verduidelijkt dat vooral recente, schendingen moeten worden aangepakt zodat nieuwe 
schendingen worden vermeden. Ik zie dit graag toegepast om de schendingen vastgesteld door 
mijn toezichters. 
 
Advies AMMC: Het handhavingsprogramma geeft aan dat handhaving een middel is om, naast 
plannen en vergunnen, de goede ruimtelijke ordening te bewerkstelligen. Bij het bepalen van de 
prioriteiten wordt evenwel als eerste en belangrijkste criterium het recente karakter van de 
schendingen en niet de ruimtelijke impact vooropgesteld (p. 13). Er kan dan ook de vraag worden 
gesteld of het de bedoeling is voorrang te geven aan recente schendingen met beperkte impact 
boven zeer ernstige schendingen met grote impact uit het verleden?  
 
3. Inhoudelijke prioriteiten bij behandeling van klachten 
 
Klachten inzake stedenbouwkundige schendingen blijven een belangrijke bron van informatie 
voor al de handhavingspartners. Die klachten gaan uit van burgers en zij klagen de schending 
van individuele belangen aan. Ze zijn heel gevarieerd. Ze gaan over allerhande schendingen, in 
alle mogelijke bestemmingsgebieden, gepleegd zowel in een recent als in een ver verleden.  
 
Het principe dat handhaving een instrument is in handen van de overheid laat toe dat al de 
handhavingspartners prioriteiten stellen wat de opvolging van klachten betreft. De prioriteiten 
kunnen bepaald worden aan de hand van verschillende criteria, en zijn een reflectie van de 
algemene doelstellingen van het ruimtelijk ordeningsbeleid. De bepaling van prioriteiten bij de 
vervolging van bepaalde misdrijven en inbreuken, houdt niet in dat de andere schendingen 
geen aandacht meer krijgen of nooit zullen geverbaliseerd worden of dat systematische 
seponering gewenst zou zijn en zelfs niet dat enkel bestuurlijke handhaving wenselijk is. De 
aanduiding als prioriteit heeft tot gevolg dat het dossier op de meest doeltreffende en 
klantvriendelijke manier zal afgehandeld worden.  
 
Advies AWV: Ook schrijft het ontwerp dat voor de minder prioritaire schendingen een 
systematische seponering niet gewenst zou zijn. Dit is echter de dag van vandaag wel het geval 
wat de schendingen betreft vastgesteld door mijn toezichters.  
 
Advies VVSG: Uit gesprekken blijkt dat er vijf grote knelpunten wat betreft het handhavingsbeleid 
RO naar voren kunnen worden geschoven: (waaronder)Groot aantal seponeringen door de 
parketten. Het seponeren van overtredingen zet niet aan om als lokaal bestuur hierin te 
investeren, maar eerder in te zetten op het preventieve aspect van handhaving. De bestuurlijke 
handhaving kan hier een antwoord op zijn.  

Dat beleid wordt zowel gewestelijk als lokaal vastgelegd zodat de prioriteiten op deze niveaus 
verschillend kunnen zijn. Bij samenloop van lokale en gewestelijke prioriteiten dient de 
subsidiariteit maximaal gerespecteerd te worden. De prioriteiten kunnen wijzigen omdat het 
beleid wijzigt of omdat uit de risicoanalyse de noodzaak aan een gewijzigde inzet van het 
instrumentarium aangewezen is. Belangrijk is dat de prioriteiten duidelijk en transparant zijn, 
zowel voor de burger als voor de andere handhavingspartners.  
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Het gewestelijke niveau neemt de nodige initiatieven om duidelijke afspraken te maken met 
haar federale en lokale partners met het oog op het afsluiten van prioriteitennota’s11 of 
protocollen. Zij zoekt daarbij afstemming met de partners. Op langere termijn behoort het tot 
de taken van de gewestelijke instanties om te evalueren of de verschillende prioriteiten 
voldoende op elkaar afgestemd zijn om in de praktijk een werkbaar geheel te vormen. Een 
eerste stap is het in kaart brengen van de prioriteiten en desgevallend de hiaten.  
 
Advies AWV: Tot slot stelt het ontwerp dat het gewestelijke niveau de nodige initiatieven zal 
nemen om duidelijke afspraken te maken met haar federale en lokale partners met het oog op 
hetafsluiten van prioriteitennota's of protocollen. Met aandrang verzoek ik u om mijn Agentschap 
hierbij te betrekken 
 
[SCHRAPPEN GELET OP ADVIEZEN ROND BEGRIP RECENT] 12 . De actiepunten, zoals 
geformuleerd in het kader van het proactief toezicht 13  zijn een tweede 
referentiekader om de prioriteit van schendingen vast te stellen.  
 
Ook hier geldt het recent karakter als belangrijkste kenmerk om de prioriteit van 
een schending te bepalen.  
De actiepunten, zoals geformuleerd in het kader van het proactief toezicht14 zijn een 
tweede referentiekader om de prioriteit van schendingen vast te stellen. Daarnaast 
wordt  
 
Het al dan niet prioritaire karakter van schendingen op gewestelijk niveau wordt mede 
beoordeeld aan de hand van één of meer hierna opgesomde algemene criteria:  
 
A. Ernst van de schending 
 
1) Manifeste schending van decretale afwijkingsregels van de VCRO. 
Het betreffen duidelijke schendingen op de algemene afwijkingsregels, de zonevreemde 
afwijkingsregels en de zonevreemde functiewijzigingen. Specifieke aanduidingen hiervoor zijn 
o.a. 

− indien de schending betrekking heeft op specifieke voorwaarden zoals volumes en 
bestemming  

− bij een significante ruimtelijke impact 
− bij een duidelijk oneigenlijk gebruik  

 
2) Schendingen die niet verenigbaar zijn met essentiële bepalingen in gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, gewestelijke stedenbouwkundige voorschriften en gewestelijke 
verordeningen. Ten indicatieve titel kan verwezen worden naar schendingen binnen de 
afbakening van gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur of thematische 
schendingen.  

                                                             

11 Naar analogie zie de Prioriteitennota vervolgingsbeleid milieurecht in het Vlaams Gewest 
2012 zoals goedgekeurd op de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 
12 Zie hierboven onder punt 2 – pag. 12 
13 Zie hierboven onder punt 1 – pag. 12  
14 Zie hierboven onder punt 1 – pag. 12  
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Mogelijke schendingen van gemeentelijke of provinciale stedenbouwkundige verordeningen 
worden niet als gewestelijke prioriteit beschouwd. De verantwoordelijkheid hiervoor en het 
toezicht op de naleving ervan wordt geacht bij het lokale beleidsniveau te liggen. Indien de 
provinciale verordeningen bepalingen bevatten die eerder aansluiten bij gewestelijke 
prioriteiten, kan dit op verzoek mee worden opgenomen in de gewestelijke handhaving.  
 
3) Bijkomende schending van andere sectorale regelgeving, in het bijzonder de milieuwetge-
ving.  
 
4) Wanneer schendingen een aantasting hinder veroorzaken voor de omwonenden en de 
rechten van derden schaden, aan de goede ruimtelijke ordening [SCHRAPPEN OP BASIS VAN 
ADVIEZEN MBT GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING ZIE SD1] dient hieraan een oplossing op maat 
te worden verleend. Er dient wel voorafgaandelijk een afweging te worden gemaakt tussen de 
meerwaarde van het herstel voor het algemeen belang versus de nadelen voor derden. 
 
B. Hoedanigheid van de overtreder en frequentie van de feiten 
 
Ook relatief minder ernstige dossiers kunnen als prioritair worden beschouwd als blijkt dat de 
schendingen systematisch gepleegd worden door professionelen of recidivisten.  
 
Advies AWV: Op blz. 14 zegt men dat ook minder ernstige dossiers als prioritair moeten worden 
beschouwd als blijkt dat de schendingen systematisch gepleegd worden door professionelen of 
recidivisten. Dit moet m.i. zeker worden toegepast naar de reclamewereld toe. 
 
Advies IRWO: Het ontwerp handhavingsprogramma heeft nagelaten om een duidelijke 
prioriteitenlijst op te nemen. Nochtans was dit wel het geval in het handhavingsplan van 2010 en 
kan hier ook + verwezen worden naar het milieuhandhavingsprogramma. Het is aan te raden om 
in overleg met alle handhavingspartners een gebieds- en themagerichte prioriteitenlijst vast te 
leggen. Deze werkwijze is ook in overeenstemming met de derde strategische doelstelling. 
 
Het opnemen van prioriteiten staat ook op gespannen voet met de beleidslijn om aandacht te 
blijven geven aan alle schendingen. De criteria om de prioriteiten te bepalen zijn onvoldoende 
duidelijk (bv recent) of minder relevant bij het beoordelen van de goede ruimtelijke ordening. Het 
feit dat de ‘inbreuken van de overheid’ niet meer als een prioriteit worden gezien, valt ook te 
betreuren. Er is geen duidelijke visie hoe de gemeenten te betrekken in een globale 
handhavingsaanpak ondanks de gekende moeilijkheden waarmee het agentschap in het verleden 
is geconfronteerd geweest. 
 
Advies HRH: Bouw een volwaardige Handhavingsmonitor uit. Streef naar schaaleffecten door hier 
een project van beide Departementen Ruimte Vlaanderen en Leefmilieu, Natuur en Energie van te 
maken. Focus op het meten van de output bij de handhavingsactoren, zoals reeds aangegeven in 
het HHP. Meet hierbij actief welke handhavingsinstrumenten uitval genereren. 
 
Maak het Handhavingsprogramma zo duidelijk en uitvoerbaar als mogelijk. Vermijd blanco 
begrippen, of preciseer de in het ontwerp gekozen begrippen. Maak van het 
Handhavingsprogramma een inhoudelijk document en niet louter een procedureel document. 
 
Advies sARO: Duidelijk kader met criteria ontbreekt. De beleidsnota omgeving benadrukt dat de 
concrete aanwending van de handhavingsinstrumenten (o.a. bestuurlijke handhaving) zal 
worden vastgelegd in het handhavingsprogramma ruimtelijke ordening. De raad merkt op dat 
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het voorliggend ontwerp handhavingsprogramma de uitwerking van diverse kaders met 
duidelijke criteria vooruit schuift. 
 
Zo kondigt het ontwerp van handhavingsprogramma (pag. 24) onder meer aan dat binnen het 
jaar na de inwerkingtreding van het programma een duidelijk kader met criteria moet worden 
ontwikkeld op grond waarvan de beroepen tegen bestuurlijke herstelvorderingen zal worden 
behandeld. 
 
Tevens stelt het ontwerp van handhavingsprogramma (pag. 21) de ontwikkeling voorop van een 
duidelijk kader met criteria op grond waarvan de hoogte van het voorstel tot betaling van een 
geldsom en de boetes worden bepaald, zodat rechtszekerheid kan geboden worden. 
 
De raad kan een dergelijke aanpak niet ondersteunen. Het verdient aanbeveling om de opmaak 
van dergelijke kaders niet voor zich uit te schuiven. Mede in het licht van de strategische 
doelstelling gericht op samenwerking en transparantie, moeten dergelijke kaders onderdeel 
uitmaken van het handhavingsprogramma. Op die manier kunnen de betrokken adviesinstanties 
zich hierover ook uitspreken. Minstens moeten deze kaders vastgelegd zijn alvorens het 
handhavingsprogramma operationeel wordt. 
 
Op die manier is er werkelijk sprake van (en garantie op) transparantie, hetgeen een strategisch 
doel is van het ontwerp van handhavingsprogramma. 
 
12. Verduidelijk de thematische en gebiedsgerichte prioriteiten in het handhavingsprogramma. 
Het ontwerp handhavingsprogramma stelt verder dat de handhavingspartners zullen worden 
betrokken bij het bepalen van prioriteiten inzake thematische of gebiedsgerichte aanpak. Ook 
hier (cf. vorige paragraaf) schuift het ontwerp handhavingsprogramma de noodzakelijke 
prioritering voor een groot stuk voor zich uit en wordt ook dit aspect onttrokken aan de 
democratische controle en de noodzakelijke transparantie. 
 
Het vastleggen van nieuwe gebiedsgerichte of thematische handhavingsprioriteiten moet de 
procedure volgen die vastgelegd is om het handhavingsprogramma vast te stellen, en kan 
daaraan niet onttrokken worden. 
 
Het ontwerp handhavingsprogramma is aldus meer een toelichting van de regelgeving dan een 
beleidsdocument waarin duidelijke keuzes en prioriteiten op het vlak van handhaving worden 
gemaakt. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het hoofdstuk inzake de trajectaanpak waarvoor de 
raad aandringt op verdere concretisering en verduidelijking. 
 
De raad vraagt tevens om de relatie met het as-built attest te verduidelijken; het instrument bij 
uitstek voor een preventief handhavingsbeleid. Het ontwerp handhavingsprogramma maakt 
nergens melding van dit instrument. Nochtans heeft de Vlaamse Regering de inzet van dergelijk 
instrument bestendigd.7 Het verdient dan ook aanbeveling minstens naar de mogelijkheden ervan 
te verwijzen. 
 
En ten slotte is het wenselijk dat het ontwerp handhavingsprogramma verder ingaat op 
vernieuwende initiatieven (zoals het Building Information Modelling).8 Het verdient dan ook 
aanbeveling om in het handhavingsprogramma minstens een luik op te nemen dat verder 
onderzoek aanbeveelt naar innovatieve instrumenten die perfect kaderen in een preventieve 
aanpak van het handhavingsbeleid. 

Advies VVSG: Maak het partnerschap concreet door gezamenlijke prioriteiten af te spreken 
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Het handhavingsprogramma ziet Vlaanderen en gemeenten –terecht- als partner op het vlak van 
handhaving (strategische doelstelling 3). Partnerschap betekent volgens ons dat gemeenten en 
gewest samenwerken op het terrein. Elk overheidsniveau mag zich niet opsluiten in eigen 
prioriteiten. Dat zou immers het ‘gat’ dat tussen de gewestelijke en lokale prioriteiten zit, 
ongemoeid laten. In de praktijk werkt dit ook niet, omdat klachten daarover toch bij de gemeente 
(of soms het gewest) terecht komen en er dus een zekere mate van opvolging aan gegeven moet 
worden. 

Het ontwerp Vlaamse handhavingsprogramma is onduidelijk of de huidige werkwijze om per 
gemeente in overleg gezamenlijke prioriteiten te bepalen blijft bestaan. Enerzijds duidt de nota 
prioriteiten aan, hetgeen erop duidt dat Vlaanderen haar prioriteiten bepaald los van de lokale 
prioriteiten, en anderzijds wordt onder de operationele doelstelling ‘Versterken van 
partnerschappen’, aangegeven dat ‘er geen blinde vlekken’ zullen ontstaan (waarmee wellicht 
wordt bedoeld dat er geen overtredingen zijn die in geen geval worden vervolgd’ en dat de 
inhoudelijke prioriteiten ‘enigszins op elkaar worden afgestemd’ en dat ‘overleg kan leiden tot 
afspraken die verankerd worden in handhavingsprotocollen. Dit duidt er dan weer op dat 
concrete afspraken met gemeenten mogelijk blijven.  

Het Vlaams handhavingsprogramma RO moet daarom verduidelijkt worden waarbij expliciet 
wordt aangeven dat maximaal wordt ingezet om in samenspraak met gemeenten gezamenlijke 
prioriteiten te bepalen of dat er ten minste bereidheid is om dat te doen. Dat is behoorlijk 
tijdsintensief, maar levert op termijn efficiency winst op.  

Biedt als Vlaamse overheid ondersteuning op maat aan gemeenten 
De ervaring met het reactief handhaven van stedenbouwkundige overtredingen is niet in alle 
gemeenten even groot. Op het vlak van reactieve handhaving zou daarom, meer dan nu, op 
daadwerkelijke, dossiergebonden ondersteuning en begeleiding op maat moeten kunnen worden 
geboden door de Vlaamse overheid. Daarnaast moet het ook mogelijk blijven dat Vlaanderen een 
dossier trekt, bijvoorbeeld in geval van een ingewikkeld of lokaal politiek zeer gevoelig dossier. 
Zowel een intensieve begeleidende rol als de trekkende rol vraagt om een sterk uitgebouwde 
Vlaamse bouwinspectie.  

 

4. Prioriteiten en actiepunten 
 
Prioriteiten op het gewestelijk niveau 

De gewestelijke prioriteiten o.a.zijn de volgende: 

1. Ondersteuning van het lokale handhavingsbeleid. Er wordt hierbij vooral 
gedacht aan allerlei vormen van logistieke en operationele ondersteuning, 
zoals onder andere workshops, draaiboeken, opleidingen, het ter beschikking 
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stellen van modellen, eventueel aanstellen van een raadsman, mee opvolgen 
van de uitvoering van herstelmaatregelen15. 
 

2. Optreden bij zware en complexe dossiers, gezien de knowhow en de ervaring 
van het Agentschap Inspectie RWO. Het betreft dikwijls ook schendingen 
waarbij ook sectorale regelgeving betrokken is.(vb. woonkwaliteit, 
milieuhygiëne,…).  
 

3. Optreden tegen schendingen van lokale of andere overheden.  
 

4. Gemengde schendingen waarbij protocollen of 
samenwerkingsovereenkomsten opgemaakt kunnen worden tussen de 
verschillende handhavingspartners om zo efficiënt mogelijk te kunnen 
optreden. Het reeds bestaande protocol tussen het Agentschap Inspectie 
RWO en het Agentschap Natuur en Bos in het kader van ontbossing zal verder 
doorgezet worden.  

Hoewel voormelde schendingen als prioritair aangemerkt worden voor het Gewest 
betekent dit niet dat lokale overheden hier niet tegen zouden kunnen optreden. 
Omgekeerd kunnen ook niet prioritaire schendingen een prioritair karakter krijgen 
indien er tussen de handhavingspartners een protocol of 
samenwerkingsovereenkomst bestaat om gezamenlijk in te zetten op een bepaalde 
problematiek. 

Om duidelijkheid te krijgen en overlappingen te vermijden zal het gewest binnen een 
termijn van 1 jaar een plan van aanpak trachten uit te werken waarbij nagegaan 
wordt hoe men de verschillende partners (in het bijzonder de gemeente) kan 
aanzetten hieraan mee te werken of hierover minstens afspraken te maken.  

Mogelijke gezamenlijke prioriteiten waaraan gedacht kan worden, zijn 

− Overtredingen in ruimtelijk kwetsbaar gebied en openruimtegebied 
− Gebiedsgericht optreden in specifieke (bestemmings-) zones vanuit een 

duidelijke beleidskeuze 
− Themagericht optreden vanuit een duidelijke beleidskeuze. 

 

Advies VMM: Onder meer in uitvoering van de Resolutie van het Vlaamse Parlement van 7 juli 
2011 betreffende het beheersen van wateroverlast in het kader van een integraal waterbeleid 
hechtte de CIW op 9 juli 2013 haar goedkeuring aan een actieplan houdende handhaving in het 
kader van de watertoets. Dit actieplan geeft in het kader van de watertoets een overzicht van de 
verschillende handhavingsmogelijkheden en geeft een aantal aanbevelingen waaronder een 
verbeterde samenwerking tussen waterbeheerders en bouw- en milieu-inspectie en een 
                                                             

15 Zie hierover ook verder bij ‘versterken van partnerschappen’ 
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verbeterde afstemming tussen de handhavingsplannen van de verschillende waterbeheerders. 
Daarnaast werden 5 prioriteiten inzake handhaving naar voor geschoven, zijnde de 5meter 
erfdienstbaarheidszone langs onbevaarbare waterlopen en 50meter advieszone langs bevaarbare 
waterlopen, de aansluitplicht, het vermijden van schade door overstromingen, het vermijden van 
ophogingen in overstromingsgebied en het opleggen van bronmaatregelen in de vergunningen. 
Hierover is echter geen spoor terug te vinden in dit ontwerp. 
 
Advies W&Z: Als waterwegbeheerder speelt W&Z een cruciale rol in het voorkomen van 
wateroverlast. Al te vaak wordt vastgesteld dat het wateradvies uit de stedenbouwkundige 
vergunning niet of onvoldoende gevolgd wordt. Vooral in effectief overstromingsgevoelig gebied 
verdient deze materie de nodige aandacht wegens het groot maatschappelijk belang. Gevraagd 
wordt dan ook om onder OD1:werken met prioriteiten, handhaving in kader van de watertoets 
niet te vergeten;  
Gelet op de verschillende partners, elk mat hun eigen handhhavingsbevoegdheid en –prioriteiten, 
werd binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid beslist om, ter bevordering van de 
onderlinge samenwerking en in uitvoering van art. 16.2.4. van het decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, een gezamenlijk handhavingsprogramma op 
te stellen. Voor W&Z werden volgende bepalingen in dit handhavingsprogramma opgenomen: Als 
loyale pertner binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) engageert W&Z zich 
om haar aandeel in het handhavingsbeleid toe te spitsen op de volgende gebieden: 
 
- sluikstorten op en naast de waterweg 
- grondophogingen in overstromingsgevoelige gebieden 
- obstakels (zoals afsluitingen) die het beheer verhinderen 
- accidentele en structurele lozingen: zowel puntlozingen als verspreide lozingen, met 
uitzondering van de waterkwaliteitsaspecten (want geen bevoegdheid van W&Z) 
- bebouwing die gelegen is in overstromingsgebied met in het bijzonder een steekproefgewijze 
screening van de naleving van de afgeleverde watertoetsadviezen 
 
Deze prioriteiten kaderen zowel binnen de voorgestelde CIW prioriteiten als binnen de reguliere 
werking van W&Z. In functie van de aard en omvang van de overtrdeing zal er ofwel zelf 
geverbaliseerd én desnoods stopgezet worden en/of zal er beroep gedaan worden op de 
inspectiediensten binnen de Vlaamse overheid of van de lokale overheden. Omdat W&Z slects over 
een beperkt juridisch kader (enkel toezicht op lozingen en sluitkstorten) beschikt en evenmin 
inern over de nodige competenties beschikt, kunnen momenteel de engagementen inzake 
handhaving slechts in beperkte mate worden waargemaakt. Om op het terrein effectiever te 
kunnen optreden is het in eerste instantie noodzakelijk onze mensen op te leiden om 
overtredingen te detecteren en hen te leren hoe ze ermee dienen om te gaan bv door de juiste 
instantie(s) te verwittigen en de juiste gegevens onmiddellijk te inventariseren. 
 
Advies AWV: lk kan mij vinden in de krachtlijnen en strategische en operationele doelstellingen 
die in dit ontwerp worden uiteengezet. Evenwel wil ik in mijn advies toelichten en benadrukken 
hoe de taken van het Agentschap Wegen en Verkeer heden belemmerd worden door een 
gebrekkige handhaving, wat hiervan de gevolgen zijn, en hoe hieraan kan tegemoet worden 
gekomen. lk hoop dan ook dat het ontwerp aan mijn opmerkingen zal worden aangepast. 
 
Problematiek stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken langs de gewestwegen 
 
Dagelijks stellen de wegentoezichters en andere medewerkers van mijn Agentschap 
stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken vast, dit zowel op het openbaar domein van het 
Agentschap als op het privaat domein. 
 
Het betreft onder meer volgende zaken : 



 

 

34 

 
- Onvergunde publiciteit (al dan niet LED) die een verkeersonveilige situatie creëert; 
- Onvergunde constructies voor de rooilijn en in de achteruitbouwstrook die 
- toekomstige infrastructuurwerken in het gedrang brengen; 
- Onvergunde toegangen tot de gewestwegen die een verkeersonveilige situatie creëren; 
- Onrechtmatige innames van het openbaar domein van het Agentschap. 
 
De personeelsleden stellen processen-verbaal van inlichting op die ze vervolgens overmaken aan 
Inspectie RO, de gemeenten en/of het parket. Evenwel stellen zij vast dat hier bijna nooit gevolg 
aan wordt gegeven. De overtreders, zeker in de wereld van de reclame, zijn hiervan op de hoogte 
en maken de overtredingen niet ongedaan, meer nog, ze deinzen er niet voor terug opnieuw 
overtredingen te begaan. 
 
Indien de overtreding vastgesteld wordt op het openbaar domein van mijn Agentschap, kunnen 
mijn personeelsleden ambtshalve tot verwijdering overgaan. Eerst worden de overtreders 
aangemaand om de constructies te verwijderen. Vaak is dit zonder succes zodat ambtshalve 
verwijdering de regel is geworden. De kosten ervan proberen zij te verhalen op de overtreder, 
maar ook hier vangen zij vaak bot, zodat gerechtelijke procedures tot invordering zouden moeten 
worden gestart met alle daarbij horende kosten. De ambtshalve verwijdering houdt bepaalde 
overtreders duidelijk niet tegen, omdat zij naast die verwijdering geen vervolgingen moeten 
ondergaan. 
 
De niet vervolging van dergelijke overtredingen leidt niet alleen tot frustratie bij mijn 
personeelsleden, maar heeft bovendien aanzienlijke negatieve gevolgen voor de 
verkeersveiligheid en het beheer van het gewestelijke wegenpatrimonium, twee van de 
belangrijkste taken van mijn Agentschap. 
 
Vooral de publiciteit is een groot probleem wat de verkeersveiligheid betreft, niet enkel op het 
vlak van het aantal overtredingen, maar ook en vooral wat de ernst en de gevolgen ervan betreft. 
Publiciteit die zonder stedenbouwkundige vergunning en dus zonder advies van het Agentschap 
werd opgericht, voldoet meestal niet aan de eisen qua verkeersveiligheid. Hoe langer hoe meer 
wordt bovendien gebruik gemaakt van LED- schermen. Vaak zijn deze te fel verlicht, knipperen ze, 
maken ze gebruik van bewegende beelden, enz. waardoor de bestuurders afgeleid worden met 
mogelijke verkeersongevallen tot gevolg. 
 
lk begrijp dat niet aan alle zaken evenveel prioriteit kan worden verleend. Zo weet ik dat er geen 
prioriteit wordt gegeven aan overtredingen in woongebied omdat men de focus wil leggen op de 
meest kwetsbare gebieden, Vanuit de invalshoek van de ruimtelijke ordening is dit misschien 
verdedigbaar, maar niet vanuit de invalshoek van verkeersveiligheid. Net in woongebieden is het 
creëren van een verkeersveilige omgeving van levensbelang. 
 
Het is dan ook onaanvaardbaar dat een dermate belangrijke kerntaak van de overheid niet 
doeltreffend genoeg kan worden vervuld, enkel maar omdat er heden geen of amper vervolgingen 
plaatsvinden. 
 
Met aandrang wil ik u dan ook vragen met de geschetste problematiek rekening te houden en 
ertoe bij te dragen dat er een mentaliteitswijziging ontstaat bij de handhavingspartners, zodat zij 
de ernst van deze inbreuken inzien en er het nodige gevolg aan geven.  
 
Voorstel van aanpak  
Om een einde te stellen aan de overtredingen acht ik twee acties noodzakelijk : 
1. Meer overleg met en betrokkenheid van mijn Agentschap; 
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2. Een engagement vanwege de handhavingspartners tot (snellere) opvolging en behandeling van 
de inbreuken en misdrijven die door mijn Agentschap vastgesteld worden. 

OD 2 : OPTIMALISATIE VIA TRAJECTAANPAK 
 
De operationele beleidslijnen hebben tot doel te komen tot een optimale inzet van de 
instrumenten door op een doordachte manier in een handhavingstraject te stappen. Elke 
situatie vereist een eigen aanpak zodat de instrumenten op maat worden ingezet. Duidelijkheid 
wordt gecreëerd over welk traject aangewezen is. en wanneer er kan of moet overgegaan 
worden naar een volgende stap binnen het traject. [SCHRAPPEN OP BASIS VAN 
tegenstrijdigheid met 2.2 doel en strekking , omtrent individuele beoordeling]  
 
De beleidsrichtlijnen vervat in dit handhavingsprogramma RO staan een individuele 
beoordeling niet in de weg maar geven algemene richtlijnen aan die door de 
gewestelijke administraties dienen gevolgd te worden 
 
Advies IRWO: In het algemeen wordt er gepleit om in het handhavingsprogramma in te schrijven 
dat de stedenbouwkundig inspecteur in functie van de eigenheden van het dossier kan afwijken 
van het modeltraject. Dit standpunt is in overeenstemming met ‘doel en strekking’ zoals 
opgenomen in het ontwerp. 
 
Advies OVAM: OD2 beoogt een optimalisatie van de handhaving via een trajectaanpak. Deze 
operationele 
doelstelling houdt ons inziens onvoldoende rekening met de integratie van milieu en ruimtelijke 
ordening. Op dit vlak zou de tekst verder verduidelijkt moeten worden. 
 
1. De verhouding tussen het bestuurlijke en gerechtelijke traject 
 
Bij de inzet van de instrumenten dient eerst één van beide sporen te worden gekozen. 
Decretaal is verankerd dat het decreet bevestigt de principiële voorrang van de 
rechterlijke handhaving op de bestuurlijke handhaving, door te bepalen dat 
bestuurlijke beslissingen nooit afbreuk mogen doen aan het gezag van gewijsde van 
een conform dit hoofdstuk tussengekomen rechterlijke beslissing16. Ook is bepaald dat 
de Vlaamse Regering bepaalde stedenbouwkundige misdrijven of inbreuken kan 
uitsluiten als grondslag voor de toepassing van bestuursdwang of last onder 
dwangsom, of de toepassing van bestuursdwang of last onder dwangsom afhankelijk 

                                                             

16 Memorie van toelichting bij art. 6.4.3. : Deze bepaling regelt vooreerst de samenloop tussen gerechtelijke en 
bestuurlijke handhaving. Zij bevestigt de principiële voorrang van de rechterlijke handhaving op de bestuurlijke 
handhaving, door te bepalen dat bestuurlijke beslissingen nooit afbreuk mogen doen aan het gezag van gewijsde van een 
conform dit hoofdstuk tussengekomen rechterlijke beslissing. Dit gezag van gewijsde is onafhankelijk van het instellen van 
een al dan niet schorsend beroepsmiddel, en blijft bestaan zolang de beslissing niet ongedaan is gemaakt. VL. Parl. stuk 
2419 (2013-2014)- nr 1, p 46-47. 
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maken van bijkomende voorwaarden.17 Wanneer echter beide sporen mogelijk zijn 
kan men een keuze maken tussen het gerechtelijk of het bestuurlijk traject. 

Hier worden de belangrijkste criteria opgesomd die aangeven in welke omstandigheden de 
gerechtelijke procedure meer is aangewezen dan de bestuurlijke procedure.  
  

Bij sancties en boetes  
 
Zowel voor de inbreuken als de misdrijven is decretaal duidelijk bepaald welke procedure zal 
gevolgd worden. De inbreuken komen automatisch bij de beboetingsambtenaar terecht. Wat de 
misdrijven betreft, is het openbaar ministerie de spelverdeler. Indien deze uiterlijk binnen de 
180 dagen, éénmalig verlengbaar met 180 dagen, binnen de 360 dagen beslist om het 
misdrijf niet strafrechtelijk te behandelen en de zaak overmaakt aan de beboetingsambtenaar 
belast met het opleggen van een bestuurlijke boete, vervalt de strafvordering. De 
beboetingsambtenaar kan boetes opleggen maar beschikt over een mogelijkheid tot sepot18  
 
Advies AWV: Op blz. 14 en 15 omschrijft het ontwerp dat inbreuken automatisch terecht zullen 
komen bij de beboetingsambtenaar, en dat misdrijven waarover het openbaar ministerie niet 
beslist binnen de 180 dagen, éénmalig verlengbaar met 180 dagen,, zullen worden overgemaakt 
aan de beboetingsambtenaar. 
Het is van groot belang dat deze ambtenaar zich bewust is van de ernst van de hoger 
vermelde overtredingen en snel boetes oplegt. Ook de andere interne handhavingspartners 
moeten gesensibiliseerd worden inzake de noodzaak om deze overtredingen aan te pakken. 
 

Bij herstelmaatregelen  
 
De herstelmaatregelen waarvan sprake in dit hoofdstuk zijn: 

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

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

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

                                                             

17 Memorie van toelichting decreet handhaving omgevingsvergunning: Daarnaast is wat betreft de bestuurlijke 
handhaving in het decreet voorzien dat - naast het 
handhavingsprogramma – de Vlaamse Regering bepaalde stedenbouwkundige misdrijven of 
inbreuken kan uitsluiten van de toepassing van bestuurlijke maatregelen of bijkomende voorwaarden opleggen (art. 6.4.2.), 
wat bij uitsluiting impliceert dat enkel het gerechtelijk traject kan gevolgd 
worden. Deze bepalingen maken inderdaad beleid van de Vlaamse Regering uit. De principiële 
voorrang van de gerechtelijke handhaving op de bestuurlijke handhaving wordt uitdrukkelijk bevestigd 
in het decreet. Bovendien voorziet het DABM in het geheel niet in een decretale regeling van 
prioriteiten en beleidslijnen. VL. Parl. stuk 2419 (2013-2014)- nr 1, p 8-9. 

18 Zie verder onder punt 5 – pag. 20  
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Voor wat de bestuurlijke herstelmaatregelen betreft dient één en ander beleidsmatig te 
worden ingevuld. Er [ SCHRAPPEN GELET OP ONDUIDELIJKHEID ZIE ADVIEZEN AMMC VMM] is 
er een verschillende aanpak vereist voor inbreuken en misdrijven.  
 
Advies AMMC: De mogelijkheid tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen wordt sterk 
ingeperkt. Dit bemoeilijkt niet alleen de afstemming met het milieubeleid, maar de vraag rijst 
ook of die schendingen waarbij herstel nodig is, ook effectief het voorwerp zullen/kunnen 
uitmaken van de noodzakelijke herstelmaatregelen. In ieder geval moet verzekerd en 
verduidelijkt worden dat er op elk ogenblik de mogelijkheid is om in die gevallen waarin het 
bestuurlijk traject niet kan gevolgd worden andere herstelmaatregelen te nemen 
 
Advies VMM: p. 15: inbreuken en misdrijven worden door elkaar gehaald, inbreuken worden 
bestuurlijk afgehandeld, misdrijven gerechtelijk. 

 

a. Inbreuken  
 
Bij de inbreuken dient in elk geval het gerechtelijk spoor gevolgd te worden. Gelet op de aard 
van de handelingen die gekwalificeerd worden als inbreuken, kunnen er geen bestuurlijke 
herstelmaatregelen worden opgelegd.  
 
Advies ANB: Anderzijds dient gesteld dat, gegeven de vaststelling dat het gerecht nog maar heel 
beperkt optreedt tegen stedenbouwkundige misdrijven, het niet logische lijkt om maximaal in te 
zetten op het bestuurlijke spoor (zie voetnoot 22) In dat opzicht is het enigszins veronderlijk te 
lezen dat bij het opleggen van herstelmaatregelen bij inbreuken in elk geval het gerechtelijk 
spoor dient te worden gevolgd. Omdat inbreuken exclusief bestuurlijk worden afgehandeld, kan 
op het vlak van herstelmaatregelen alleszins geen strafrechtelijk spoor gevolgd worden; een 
burgerrechtelijk spoor is wel mogelijk maar toch rijst de vraag of niet beter eerst bestuurlijke 
herstelmaatregelen worden opgelegd om de gerechtelijke weg pas als ultimum remedium toe te 
passen. Het bepaalde is niet alleen in overeenstemming met de filosofie van het 
milieuhandhavingsdecreet (Titel XVI van het DABM), waarmee nochtans meer afstemming qua 
procedures wordt beoogd, maar gaat ook verder dan de betreffende bepalingen uit het 
handhavingsdecreet ruimtelijke ordening op grond waarvan de Vlaamse regering enkel voor 
bepaalde types van inbreuken een gerechtelijke afhandeling aangewezen acht.  
 
Advies VVP: Dit is geen decretaal verankerde bepaling. Bovendien ontbreekt de link met het 
handhavingsprogramma milieu en met het ‘omgevingsdenken’.  
 
Ook loutere instandhoudingsinbreuken zijn per definitie niet recent, zodat het gerechtelijke 
traject dient gevolgd te worden. [SCHRAPPEN OP BASIS VAN ADVIEZEN ANB VVP AMMC EN 
GEEN DECRETALE GRONDSLAG] 
 
In de VCRO zijn de volgende gedragingen als inbreuken ingedeeld: 
 

− de instandhouding van de illegale gevolgen van de misdrijven, vermeld in 
artikel 6.2.1, eerste lid, voor zover die gevolgen zich situeren in kwetsbaar 
gebied; 

− het schenden van de verplichtingen, vermeld in artikel 6.3.6, § 2, tweede en 
vierde lid, en artikel 6.4.9, § 2, tweede en vierde lid; 
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− het uitvoeren of voortzetten van de handelingen, vermeld in artikel 4.2.2 en 
4.2.5, eerste lid, - die voorafgaan aan de betekening van de meldingsakte, 
vermeld in artikel 112 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning; 

− het schenden van de informatieplicht, vermeld in artikel 5.2.1 tot en met 5.2.6; 
− het uitvoeren of voortzetten van handelingen zonder de controle van een 

architect als die controle verplicht is met toepassing van artikel 4 van de wet 
van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van 
architect en de uitvoeringsbesluiten ervan;-----het uitvoeren of voortzetten 
van de handelingen, vermeld in artikel 4.4.1, § 3, tweede lid, in strijd met 
bijzondere plannen van aanleg, gemeentelijke uitvoeringsplannen en 
verkavelingsvergunningen, voor zover die plannen of vergunningen, of de 
relevante delen ervan niet zijn opgenomen in een door de gemeenteraad 
vastgestelde lijst als vermeld in het voormelde artikel; 

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

 
Bepaalde inbreuken komen wegens hun aard moeilijk in aanmerking voor 
maatregelen die leiden tot terugkeer naar de normconforme toestand. Voor deze 
inbreuken kunnen bijgevolg bestuurlijke, noch gerechtelijke herstelmaatregelen 
opgelegd worden. Het gaat om de inbreuken betreffende de informatieplicht en het 
uitvoeren van werken zonder controle van een architect. 
 
Voor de overige inbreuken kunnen naast gerechtelijke ook bestuurlijke maatregelen 
worden opgelegd. Aangezien de bestuurlijke handhaving een nieuw instrument 
vormt voor de handhaving RO moet de nodige behoedzaamheid aan de dag gelegd 
worden bij het opleggen ervan.  

Er zal een bestuurlijke herstelmaatregel worden opgelegd voor de inbreuken die 
relatief eenvoudig en niet zwaarwichtig zijn. De nadelen voor de ruimtelijke 
ordening zijn eerder gering en er is weinig of geen discussie over de strafbaarstelling. 
Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen volgende dossiers:  
 

− dossiers die vallen onder lokale of gewestelijke prioriteiten. De 
herstelmaatregel zal voornamelijk meerwaarde of kleine aanpassingswerken 
zijn. In dat geval kan het bestuurlijk traject aangevat worden na 
voorafgaandelijke aanmaning of voorstel tot onderhandelen over een 
minnelijke schikking.  

− de andere dossiers betreffen schendingen die storend zijn voor de 
omwonenden.  
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Enkel wanneer het gaat om herstelmaatregelen uitgaande van lokale besturen bij schendingen 
van lokale uitvoeringsplannen, BPA’s en verkavelingsvergunningen19, is het meer aangewezen 
de bestuurlijke weg te verkiezen wanneer dit aansluit bij het lokale handhavingsbeleid. 
 
Advies AMMC: Het handhavingsprogramma doet uitschijnen dat inbreuken belangrijker zijn dan 
misdrijven doordat men bij het opleggen van herstelmaatregelen principieel kiest voor het 
gerechtelijk spoor 
 

b. Misdrijven waar de beslissing van het openbaar ministerie niet wordt afgewacht  
 
Voor misdrijven wordt in principe de beslissing van het openbaar ministerie afgewacht tenzij 
bij hoogdringendheid. Het gebruik van bestuurlijke maatregelen kan enkel in die 
hoogdringende gevallen waarin een snel optreden verdere ernstige schade aan de ruimtelijke 
ordening kan beëindigen. Het gaat per definitie om crisissituaties met een voortschrijdend 
karakter waarbij de handelingen nog steeds ruimtelijk relevant zijn, maar waar geen 
stakingsbevel kan opgelegd worden omdat het stakingsbevel niet meer preventief is. 
Bestuurlijke maatregelen kunnen Dit kan evenwel niet meer zodra de overtreder is 
gedagvaard voor een burgerlijke of correctionele rechtbank20 en kunnenan geen afbreuk doen 
aan rechterlijke beslissingen.  
 
Advies ANB: Een ander duidelijk verschil met de procedure van het milieuhandhavingsdecreet, is 
dat bij misdrijven het gebruik van bestuurlijke herstelmaatregelen wordt beperkt tot 
hoogdringende gevallen. 
 
Advies VVP: De link met het handhavingsprogramma milieu en met het ‘omgevingsdenken’ 
ontbreekt.  
 
Advies SARO: Geen bestuursdwang of last onder dwangsom zonder beslissing van het openbaar 
ministerie. Het ontwerp handhavingsprogramma (pag. 15) stelt dat voor misdrijven in principe 
de beslissing van het openbaar ministerie wordt afgewacht. Het gebruik van bestuurlijke 
maatregelen kan enkel in hoogdringende gevallen waarin een snel optreden verdere ernstige 
schade aan de ruimtelijke ordening kan beëindigen. Het gaat om crisissituaties waar het 
stakingsbevel geen soelaas biedt. 
 
Volgens het ontwerp handhavingsprogramma zijn in dergelijke gevallen - en dus nog voordat het 
openbaar ministerie zich uitspreekt over het al dan niet vervolgen van het gepleegde misdrijf - 
bestuurlijke herstelvorderingen verantwoord. 
 
Aangezien het de bedoeling is om verdere ernstige schade een halt toe te roepen, impliceert dit 
noodzakelijkerwijze dat hier dan zal ingezet worden op ‘last onder dwangsom’ of 
‘bestuursdwang’, waarbij geen voorafgaandelijk advies moet worden gevraagd aan de Hoge Raad 
voor de Handhavingsuitvoering en waarbij de herstelvordering na eventuele uitspraak in 
administratief beroep door de Vlaamse regering uitvoerbaar is zonder enige rechterlijke 
tussenkomst. 
 
                                                             

19 Artikel 6.2.2, 6° VCRO  
20 Artikel 6.4.3.§1 VCRO  



 

 

40 

De raad benadrukt dat dit slechts zeer uitzonderlijk kan toegepast worden en dat er in principe 
moet worden vermeden dat dergelijke bestuurlijke herstelvorderingen worden ingeleid alvorens 
er een beslissing van het openbaar ministerie is. Een voorbarig optreden houdt risico’s in op 
aanzienlijke schadeclaims tegen het Vlaamse Gewest of de lokale handhavende overheden. 
 
De raad verwijst hieromtrent ook naar zijn advies 27 november 2013 over het voorontwerp 
decreet handhaving.9 De raad drong er op aan om de bestuurlijke handhaving te beoordelen in 
het licht van artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Dit vanuit de 
vaststelling dat deze herstelmaatregel - verdragsrechtelijk gezien in het licht van art. 6 EVRM – 
een straf uitmaakt. Ten tweede stelde de raad de vraag of de redelijke termijnvereiste wordt 
gerespecteerd. Deze termijn is immers gelieerd aan artikel 13 van het EVRM en het recht op 
daadwerkelijke rechtshulp. Tot zolang de Raad van State geen uitspraak doet, is er geen 
daadwerkelijke rechtshulp en komt ook de redelijke termijnvereiste in het gedrang. Een 
definitieve eindbeslissing in het licht van de redelijke termijnvereiste houdt immers in dat een 
rechter - met minstens annulatie- en bij voorkeur hervormingsbevoegdheid - kennis kan nemen 
van de bestuurlijk opgelegde maatregel. Ten slotte merkt de raad in zijn advies op dat in het 
rechterlijke traject er geen rechtsgevolgen zijn tot wanneer de rechter de afbraak beveelt; het 
tijdsverloop loopt hier aldus in het voordeel van de verdachte. Bij een bestuurlijke maatregel 
loopt het tijdsverloop in het nadeel van de verdachte, omdat onder voorbehoud van eventuele 
vernietiging door de Raad van State de bestuurlijk opgelegde maatregel directe rechtsgevolgen 
heeft. 
 
Verduidelijk en nuanceer het inleiden van gerechtelijke herstelvorderingen indien het openbaar 
ministerie geen tijdige beslissing tot vervolging neemt. Het ontwerp handhavingsprogramma 
(pag. 15) stelt dat de handhavende overheid automatisch een gerechtelijke herstelvordering zal 
inleiden indien het openbaar ministerie geen tijdige beslissing tot vervolging neemt. 
 
De raad heeft bedenkingen bij dergelijk automatisme. Het verdient aanbeveling om minstens het 
kader te duiden waarbinnen er al dan niet zou kunnen worden overgegaan tot het inleiden van de 
gerechtelijke herstelvorderingen. Tevens moet rekening worden gehouden met het 
subsidiariteitsbeginsel dat geldt in de verhouding tot de lokale handhavende overheden. 

c. Voor andere misdrijven zal in eerste instantie de beslissing van het openbaar ministerie 
doorslaggevend zijn om het verder traject te bepalen.  

 
Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel beslist het openbaar ministerie om het misdrijf 
strafrechtelijk te behandelen, dan wordt klassiek de herstelvordering ingediend bij het 
openbaar ministerie met het oog op een gerechtelijk traject. Diezelfde piste wordt gevolgd 
indien het openbaar ministerie geen tijdige beslissing neemt. [ADVIEZEN AMMC EN IRWO] 
 
Ofwel neemt het openbaar ministerie tijdig een beslissing tot niet strafrechtelijke behandeling 
en dan hangt het verdere traject af van de aard van de schending en de gevorderde 
herstelmaatregel. In geval van een latere seponering door het openbaar ministerie, worden 
dezelfde principes toegepast. 
 
Ook bij de tweede categorie is de controle door de (burgerlijke) rechtbank de regel. Zo zal bv. 
een stakingsbevel in de regel moeten gevolgd worden door een gerechtelijke traject, nu het 
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stakingsbevel zelf bij meer zwaarwichtige misdrijven zal worden ingezet21.[ZIE ADVIEZEN OA 
BIJ STAKINGSBEVEL] 
 
Advies SARO: Verduidelijk de gevallen waarbij een stakingsbevel kan gevolgd worden door een 
bestuurlijke herstelvordering. Het ontwerp handhavingsprogramma (pag. 15) stelt dat een 
stakingsbevel in de regel moet gevolgd worden door een gerechtelijk traject. Hieruit kan worden 
afgeleid dat er volgens het ontwerp handhavingsprogramma bij uitzondering ook bestuurlijke 
herstelvorderingen kunnen volgen op een stakingsbevel. Het ontwerp handhavingsprogramma 
voorziet evenwel in geen enkel beoordelingskader enige concrete verduidelijking van dergelijke 
uitzonderingsgevallen, maar beperkt zich tot het formuleren van de richtlijn dat een bestuurlijke 
herstelvordering in voorkomend geval dan maximum binnen de 6 maanden na de bekrachtiging 
van het stakingsbevel moet genomen worden. 
 
Het is evenwel noodzakelijk dat er voldoende duidelijkheid komt m.b.t. het aanwenden van het 
instrument van de last onder dwangsom of bestuursdwang volgend op een bekrachtigd 
stakingsbevel. 
 
In eerste instantie komt het als gevolg van het decreet handhaving omgevingsvergunning aan de 
Vlaamse Regering toe om de gevallen te bepalen waarin deze instrumenten niet kunnen ingezet 
worden. 
 
Het lijkt alvast problematisch om dergelijke instrumenten in te zetten indien het bekrachtigd 
stakingsbevel op zijn beurt wordt aangevochten bij de rechter, zetelend zoals in kortgeding. Er 
moet immers vermeden worden dat enerzijds, via rechterlijke tussenkomst stakingsbevelen 
worden opgeheven, en anderzijds, via bestuursdwang of last onder dwangsom toch herstel wordt 
opgedrongen. Een voorbarig optreden houdt alvast risico’s in op aanzienlijke schadeclaims tegen 
het Vlaamse Gewest of de lokale handhavende overheden. 
 
Het bestuurlijke traject wordt enkel gevolgd in geval van recente [ZIE OPMERKINGEN MBT 
RECENT] misdrijven, die relatief eenvoudig en niet zwaarwichtig zijn. De nadelen voor de 
ruimtelijke ordening zijn eerder gering en er is weinig of geen discussie over de 
strafbaarstelling. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen volgende dossiers:  

• dossiers die vallen onder lokale of gewestelijke prioriteiten. De herstelmaatregel zal 
voornamelijk meerwaarde of kleine aanpassingswerken zijn. In dat geval kan het 
bestuurlijk traject aangevat worden na voorafgaandelijke aanmaning of voorstel tot 
onderhandelen over een minnelijke schikking.  

• de andere dossiers betreffen schendingen die storend zijn voor de omwonenden. In die 
gevallen moet er voorafgaandelijk een proceseconomische analyse gemaakt worden: de 
meerwaarde van het herstel versus de middelen die ingezet worden, de voordelen voor 
het algemeen belang versus de nadelen voor derden, in welke mate de redelijke termijn 
gerespecteerd wordt, etc.  

 
Advies ANB: Ook is bepaald dat het bestuurlijk traject enkel gevolgd wordt in geval van recente 
misdrijven. Deze visie verschilt wezenlijk met de procedure in het milieuhandhavingsdecreet waar 
bij misdrijven die niet strafrechtelijk worden behandeld, principieel altijd een procedure tot 
eventuele oplegging van een bestuurlijke boete wordt gestart. De betreffende bepaling lijkt ons 

                                                             

21 Zie verder bij het stakingsbevel onder OD 2 - punt 3 - pag. 18 
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dan ook niet te sporen met het streven naar een efficiënte en effectieve bestuurlijke handhaving 
binnen RO. 
 
Advies VVP: De link met het handhavingsprogramma milieu en met het ‘omgevingsdenken’ 
ontbreekt. 
 
Advies AMMC: Het bestuurlijk traject zal voor de herstelmaatregelen enkel gevolgd worden in 
geval van recente misdrijven. Daarbij rijst de vraag waarom men in de dossiers met schendingen 
die storend zijn voor de omwonenden een proceseconomische analyse moet uitvoeren, waarbij 
o.a. moet worden nagegaan in welke mate de redelijke termijn werd gerespecteerd (p. 16). Het 
gaat immers per definitie om recente misdrijven. 
 
Advies IRWO: De mogelijkheden van de bestuurlijke maatregelen worden onvoldoende 
aangewend. Daar de decreetgever de inbreuken als minder zwaarwichtig heeft beoordeeld, is het 
juist aangewezen om de inbreuken maximaal te remediëren via bestuurlijke handhaving, daar 
deze vorm van handhaving minder ingrijpend is dan een gerechtelijke procedure. Bestuurlijke 
handhaving is ook mogelijk voor instandhoudingsmisdrijven daar deze weldegelijk recent kunnen 
zijn gelet op hun voortdurend karakter. Het traject voor de misdrijven waarvoor het parket geen 
tijdige beslissing neemt dient verder te worden verduidelijkt en dit met het oog op een efficiënt 
verloop van het traject (cf. het voorstel van het agentschap). Het traject voor misdrijven waarvoor 
het parket tijdig laat weten niet te zullen vervolgen, is nog behept met een aantal 
tegenstrijdigheden die dienen te worden uitgeklaard. Zo dienen volgens het ontwerp van 
handhavingsprogramma deze misdrijven te worden behandeld door de burgerlijke rechter al 
bepaalt het ontwerp elders dat voor deze misdrijven geen herstelvordering meer mag worden 
opgestart. 
 
Advies HRH: De Raad schaart zich achter de visie dat met de bestuurlijke maatregelen 
(bestuursdwang en last onder dwangsom) een ‘voorzichtige start’ wordt genomen. Het ontwerp 
concretiseert dit door voor inbreuken resp. misdrijven waartegen het openbaar ministerie niet (of 
niet tijdig) optreedt altijd resp. “in de regel” niet in bestuurlijk herstel te voorzien. 
 
Enkel uitzonderlijk wordt voor recente misdrijven in bestuurlijk herstel voorzien a.d.h.v. een 
aantal te toetsen subcriteria die een zeker marge inbouwen. Deze subcriteria worden (SD 1) best 
zoveel mogelijk betrokken op de goede ruimtelijke ordening. 
 
De Raad adviseert met klem om geen afbreuk te doen aan de decretaal verankerde rol van het 
openbaar ministerie als spelverdeler inzake de afhandeling van misdrijven, zelfs niet bij 
hoogdringendheid, voor zover dergelijke optie al bestaanbaar zou zijn met de 
bevoegdheidsverdelende regels. 
 
Verder verdient het aanbeveling in het Handhavingsprogramma criteria te veruitwendigen 
waaraan het handhavend bestuur zijn beleid kan toetsen om al dan niet over te gaan tot 
reparatief handhaven. Tot slot wordt best ook geregeld hoe wordt omgegaan met feiten zowel op 
strafgebied als op herstelgebied wanneer de strafvordering op een andere wijze wordt ingesteld 
(vb. rechtstreekse dagvaarding door de benadeelde, beschikking van de onderzoeksgerechten tot 
doorverwijzing naar de rechtbank, na een klacht met burgerlijke partijstelling,…). 
 
2. De inzet van de instrumenten en hun onderlinge verhouding alsook hun opeenvolging binnen 
een traject  
 
De handhaving van de ruimtelijke ordening is gebaseerd op twee pijlers: een preventieve pijler 
en een curatieve pijler. Preventie is enerzijds gericht op het voorkomen van bouwmisdrijven- 
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en inbreuken, anderzijds op vrijwillig herstel door de overtreder of regularisatie als er toch een 
stedenbouwkundige inbreuk of misdrijf is gepleegd. De beschikbare instrumenten zijn de 
raadgeving, de aanmaning en het stakingsbevel.  
 
Vanaf het opstellen van een proces-verbaal of een verslag van vaststelling treden de 
mechanismen van sanctionering in werking en komt men dus in de curatieve fase, waar 
vrijwillige herstel en regularisatie ook nog steeds mogelijk zijn, maar waar de overheid ook 
éénzijdig beslissingen kan opleggen. Binnen dit luik kan een onderscheid gemaakt worden 
tussen sanctionerende instrumenten (gerechtelijke boetes en straffen, bestuurlijke geldboetes, 
voorstel tot betaling van een geldsom) en rechtsherstellende instrumenten (minnelijke 
schikking, last onder dwangsom en bestuursdwang). 
 
De overheid zet een mix aan instrumenten in. De individuele instrumenten kunnen niet los 
gezien worden van het traject waarvan zij een onderdeel zijn. De inzet van de instrumenten 
moet immers bijdragen tot de realisatie van een efficiënte, doelmatige en oplossingsgerichte 
handhaving. Er dient dan ook beleidsmatig een kader te worden geboden om uit te kunnen 
maken wanneer er kan of moet overgegaan worden naar een volgende stap binnen het traject. 
Logischerwijze dient de preventieve fase eerst te worden doorlopen alvorens er sanctionerend 
of herstellend wordt opgetreden.  
 
Advies IRWO: Het uitgeschreven traject laat onvoldoende toe om tot een efficiënt herstel van de 
goede ruimtelijke ordening te komen daar het onvoldoende maatwerk toelaat op basis van een 
mix van handhavingsmiddelen. 
 
Advies HRH: De Raad schaart zich achter de basisideeën dat 1° de inzet van 
handhavingsinstrumenten moet worden gekoppeld aan het handhavingstraject, 2° dat hierbij 
moet worden gestreefd naar een goede mix en dat 3° preventie belangrijk blijft. De Raad adviseert 
dat een integrale analyse van het handhavingstraject in het Handhavingsprogramma wordt 
opgenomen (vgl. HHP, punt 7.2.2, “Modeltraject voor curatieve aanpak). 
 
Om het inzetten van een goede mix aan handhavingsinstrumenten te kunnen bewaken (via 
interne kwaliteitscontrole op het niveau van het Vlaamse Gewest t.a.v. de gewestelijke 
handhavingsactiviteiten), kan eventueel worden gedacht aan een ketenaanpak waarbij a.d.h.v. 
concrete (sub)criteria wordt geëxpliciteerd wanneer een andere of volgende stap binnen het 
handhavingstraject moet worden gezet of een volgende fase (preventie, 
sanctioneren, herstellen, uitvoeren) dient doorlopen. Denk “lean”. 
 
Advies VVSG: We suggereren ook de voorgestelde ‘trajectaanpak’ schematisch te verduidelijken. 
 
3. De preventieve fase: alvorens tot sanctionering of herstelmaatregelen over te gaan 
 
In de preventieve fase treedt de handhavende overheid eerder op als toezichthouder, 
raadgever, informatieverstrekker, bemiddelaar, ontmijner of rem op verdere schade. Hij 
beschikt hiervoor over de volgende instrumenten: de raadgeving, de aanmaning en het 
stakingsbevel. Deze drie instrumenten strekken ertoe in eerste instantie inbreuken en 
misdrijven te voorkomen en in tweede instantie het vrijwillige herstel of de regularisatie en het 
herstel van de schade aan de ruimtelijke ordening te benaarstigen of de toestand tijdelijk te 
bevriezen.  
 
Advies VMM: p. 16 onderaan, eerste in punt 3: de handhavende overheid treedt steeds op als 
toezichthouder, of dat nu in de preventieve of in de curatieve fase is 
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De raadgeving  
 
Decretale bepaling: “Art. 6.2.3. § 1. Als bevoegde personen vaststellen dat een 
stedenbouwkundige inbreuk of een stedenbouwkundig misdrijf dreigt te worden gepleegd, 
kunnen ze alle raadgevingen geven die ze nuttig achten om dat te voorkomen.” 
 
De raadgeving wordt ingezet wanneer er een inbreuk of misdrijf dreigt te worden gepleegd. Het 
geldt als een verwittiging om bepaalde grenzen niet te overschrijden en kan zowel mondeling 
als schriftelijk gegeven worden. Het kan bv. gaan om adviezen inzake aan te vragen 
vergunningen of meldingen. Hoewel een raadgeving volstrekt informeel kan zijn, is het 
aangewezen daarvan ook een traceerbaar spoor na te laten door interne registratie zoals dit 
ook gebeurt bij een verkort proces-verbaal (VPV). Dit maakt dat de monitoring van de 
raadgeving en de uitval beter kan georganiseerd worden om zo de procesanalyse te voeden. 
 
Advies IRWO: Dit instrument zal in de praktijk vooral aangewend worden door de lokale 
verbalisanten. 

De aanmaning: het eerste moment van afweging 
 
Decretale bepaling: “Art. 6.2.3 § 2. Als de bevoegde personen, vermeld in artikel 6.2.3, bij de 
uitoefening van hun respectieve opdrachten een stedenbouwkundige inbreuk of een 
stedenbouwkundig misdrijf vaststellen, kunnen ze de vermoedelijke overtreder en eventuele 
andere betrokkenen ertoe aanmanen om de nodige maatregelen te nemen om de inbreuk of het 
misdrijf te beëindigen, de gevolgen ervan geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken of een 
herhaling ervan te voorkomen.” 
 
Wie met of zonder raadgeving, een misdrijf of inbreuk pleegt, zal in eerste instantieregel 
aangemaand worden om dit ongedaan te maken.  

Op dat moment dient voorafgaand de vraag gesteld te worden of er effectief tot aanmaning zal 
worden overgegaan.  

De aanmaningen geven – in het geval zij niet worden nageleefd – immers rechtstreeks toegang 
tot de sanctionerende en/of rechtsherstellende instrumenten en zetten als het ware de 
nakomende trajecten in gang, wanneer zij zonder gevolg blijven. Van handhavers kan niet 
worden verwacht dat zij elke mogelijke schending detecteren of vervolgen. Een aanmaning 
heeft derhalve maar zin indien het effectief mogelijk is om in een latere fase een geldboete of 
herstelmaatregel op te leggen of indien de vervolgende overheid ook die bedoeling heeft. Het 
heeft het geen zin om aanmaningen te doen van schendingen die verjaard zijn of waarbij 
kennelijk elke redelijke termijn werd overschreden noch van schendingen die geen of slechts 
een beperkte maatschappelijke weerslag hebben of waarvan de impact op de ruimtelijke 
ordening uiterst gering is. Regulariseerbare schendingen en niet-prioritaire schendingen vallen 
onder die laatste categorie. [SCHRAPPEN zie advies VMM, VVP, ANB, IRWO, HRH, AMMC] 
 
Bij aanmaningen wordt de schending vastgesteld, maar wordt nog geen proces-verbaal 
opgemaakt. De aanmaning is geen bestuurlijke rechtshandeling maar is een sterk instrument 
en geeft een laatste kans aan de overtreder om zonder verdere sanctionering of 
herstelmaatregelen de inbreuk of het misdrijf ongedaan te maken. Het kent geen bijzondere 
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vormvereisten en kan zowel mondeling als schriftelijk gegeven worden22. Het is aangewezen 
om de aanmaning op een formele, schriftelijke manier te bevestigen om latere discussies te 
voorkomen en meer tastbaarheid te bieden aan de overtreder over wat van hem verwacht 
wordt.  
 
Om de opvolging van het dossier te verzekeren dient de aanmaning kort te volgen op het 
detecteren van de inbreuk of het misdrijf. Indicatief wordt een termijn van 30 dagen als 
maximum weerhouden. Bij gebreke aan reactie volgen nog een tweede en daaropvolgend een 
laatste aanmaning binnen een redelijke termijn[SCHRAPPEN zie advies VMM, VVP, ANB, IRWO] 
Het is belangrijk om kort op de bal te spelen, maar dan wel rekening houdend met een 
redelijke termijn voor de uitvoering.  

Advies VMM: p. 17: raadgeving: men wekt de indruk dat wie handelingen stelt zonder vergunning 
of melding, er met een raadgeving vanaf komt 
 
De aanmaningen vereisen een aantal inhoudelijke elementen zoals de aanduiding van de 
schending, de historiek en voorgaanden (o.a. eerdere aanmaningen), de omschrijving van de 
maatregelen alsook een uitvoeringstermijn en de verwijzing naar de volgende stappen in het 
traject (opstellen proces-verbaal, geldboete, bestuurlijke maatregel) bij niet-uitvoering van 
datgene waartoe men is aangemaand. 
 
De aanmaning kan inhouden dat men herstelt of regulariseert. Een andere mogelijkheid is dat 
er op dat ogenblik wordt gekomen tot een minnelijke schikking. 

1. Indien er geen strijdigheid is met de bestemmingsvoorschriften van het gebied en uit 
een marginale toetsing aan de aandachtspunten en criteria die een invulling geven aan 
het begrip ‘goede ruimtelijke ordening’23, blijkt de mogelijkheid tot regularisatie, dan 
zal de overtreder worden aangemaand om een regularisatieaanvraag in te dienen.  

2. Indien er strijdigheid is met de bestemmingsvoorschriften van het gebied of uit de 
marginale toetsing aan de aandachtspunten en criteria die een invulling geven aan het 
begrip ‘goede ruimtelijke ordening’, blijkt de onmogelijkheid tot regularisatie, dan zal 
de overtreder worden aangemaand om tot feitelijk herstel over te gaan.  

3. Wanneer het herstel volgens de prioriteitenorde bestaat uit aanpassingswerken of 
meerwaarde, kan een minnelijke schikking aangegaan worden.  

 
Decretale bepaling: “Art. 6.2.3. §2 2de lid: Als de adressant van de aanmaning, in voorkomend 
geval na rappel, nalaat om de gevraagde maatregelen te nemen binnen het daarvoor bepaalde 
tijdsbestek, geldt een aangifteplicht van het misdrijf of de inbreuk bij de gemeentelijke en 
gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur en bij de burgemeester.” 
 
Als binnen de gestelde termijn geen gevolg wordt gegeven aan de aanmaning, dan geldt een 
aangifteplicht van het misdrijf of de inbreuk bij de stedenbouwkundige inspecteur en de 
burgemeester. Vervolgens wordt een proces-verbaal opgemaakt.  
 
Om een efficiënt handhavingsbeleid te voeren is het cruciaal dat men bij de niet-opvolging van 
de aanmaning tot actie overgaat.  

                                                             

22 Tenzij de Vlaamse regering nadere regels bepaald via een uitvoeringsbesluit  
23 Zie art.4.3.1, §2 VCRO 
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Advies ANB: De procedure van de aanmaning verschilt ook sterk van deze van het 
milieuhandhavingsdecreet. Het geven van een aanmaning wordt betekeninsvol beperkt (niet voor 
schendingen die verjaard zijn, of waarbij kennelijk elke redelijke termijn werd overschreden, niet 
voor schendingen die geen of slechts een beperkte maatschappelijke weerslag hebben of waarvan 
de impact op de ruimtelijke ordening uiterst gering is). Los van dit verschil stelt zich de vraag of 
er geen extra reeks van schendingen onstaat, die mogelijkerwijze ook gevolgen kan hebben voor 
burgers, wegens het feit dat deze schendingen niet geregstreerd worden in het 
verguningenregister.  
 
Advies VVP: De link met het handhavingsprogramma milieu en met het ‘omgevingsdenken’ 
ontbreekt. 
 
Advies IRWO: De mogelijkheden en voorwaarden om een aanmaning te kunnen geven zijn veel te 
streng geformuleerd. De verbalisant zal op het ogenblik dat de schending wordt vastgesteld niet 
over al deze informatie kunnen beschikken. In de praktijk zal dit betekenen dat er geen 
aanmaningen kunnen worden gegeven wat niet de bedoeling kan zijn. Een aanmaning moet 
steeds gegeven kunnen worden wanneer een schending wordt vastgesteld. 
 
Het verbod om een aanmaning te geven voor regulariseerbare schendingen is contraproductief. 
Gelet op de weinig hinderlijke herstelwijze zal de aanmaning hier juist het meeste effect kunnen 
ressorteren. De optie om voor bepaalde schendingen geen aanmaning te geven kan niet gevolgd 
worden vanuit de vereiste transparantie. Niet het geven van een aanmaning creëert een 
historisch passief. Het niet registreren van de schendingen zorgt er juist voor dat de toekomstige 
zakelijk rechthouders niet op de hoogte zijn van de toestand van het pand. Het geven van 3 
aanmaningen komt over als een administratieve last waar tegenover geen nuttig effect staat. De 
eerste aanmaning kan in functie van de reactie van de overtreder steeds gemoduleerd worden. 
 
Advies VMM: p. 17: men wekt de indruk dat van het geven van aanmaningen geen zelfregulerende 
werking uitgaat: vaak stellen burgers zich spontaan in regel na een aanmaning, ook in die 
gevallen waarbij verdere handhaving mogelijk is (dus niet verjaard) maar minder prioritair voor 
de toezichthouder. Het is geen schande om vast te stellen dat een aanmaning niet opgevolgd 
wordt, maar dat het om een te lichte overtreding gaat om zwaarder geschut in te zetten nu 
eenieder met beperkte middelen werkt. Men heeft dan te minste een goede poging gedaan om de 
zaken recht te trekken gezien de hoge graad van spontane naleving die aanmaningen tot gevolg 
hebben. 

Advies VVSG: Overigens hebben heel wat gemeenten vragen of het een goede zaak is dat de 
informale handhaving (waarschuwing en aanmaning) formeel wordt geregeld in het nieuwe 
Decreet handhavving omgevingsvergunning. Een niet vrijwillig herstel vraagt immers om een 
verdere opvolging, terwijl het veelal gaat om kleinere overtredingen die een relatief beperkte 
schade van de goede ruimtelijke ordening met zich meebrengen en daardoor niet prioritair zijn. 

Expliciet maken dat het handhavingsprogramma niet bindend is voor gemeenten 
Het Handhavingsprogramma RO geeft aan dat de tekst ‘algemene richtlijnen bevat die door de 
gewestelijke administratie gevolgd dienen te worden en daarnaast aanbevelingen bevat voor de 
handhaving op de andere beleidsniveaus’. Het feit dat gemeenten niet rechtstreeks zijn gebonden 
door de voorgestelde werkwijze en keuzes die gemaakt worden door het Handhavingsprogramma 
komt ons vanzelfsprekend over. Tegelijkertijd stellen we vast dat het Handhavingsplan wel 
degelijk een bepaalde werkwijze oplegt/aanbeveelt aan gemeenten. Zo doet de tekst uitschijnen 
alsof raadgeving en aanmaning per definitie moet worden gedaan: ‘wie een misdrijf of inbreuk 
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pleegt zal in eerste instantie worden aangemaand’ (p. 17); De voorgestelde richtlijnen en 
prioriteiten kunnen naar onze mening het lokale niveau wel inspireren en richting geven. Dat is 
zelfs aangewezen om zo een op elkaar afgestemd en dus sterker handhavingsbeleid RO te kunnen 
voeren. Ze kunnen echter niet dwingend van aard zijn naar gemeenten. Dat kan alleen via 
regelgeving. In het Handhavingsprogramma zelf wordt best verduidelijkt in welke mate 
gemeenten ook gebonden zijn door de uitspraken die opgenomen zijn. 

Advies HRH: De Raad schaart zich achter een doordachte preventie van stedenbouwkundige 
misdrijvenen- inbreuken. Specifiek zou kunnen worden gedacht aan een risicoanalyse, om nog 
meer efficiënt op het terrein te handhaven. De Raad treedt bij dat een aanmaning een 
voorafgaande afweging vereist. Eerder dan deze – zoals in het ontwerp – negatief in te vullen – 
wordt beter gestreefd naar concrete criteria die een positieve invulling kunnen geven aan het 
sleutelmoment waarop een aanmaning zich opdringt. Objectieve, pertinente en redelijke criteria 
worden 1° bij voorkeur op transparante wijze opgenomen in het Handhavingsprogramma zelf en 
2° best gekoppeld aan de realisatie van de goede ruimtelijke ordening (SD 1). 

Het stakingsbevel  
 
Decretale bepaling: Art. 6.4.4. § 1. “De ambtenaren, personeelsleden, agenten of officieren van 
gerechtelijke politie, vermeld in artikel 6.2.3, kunnen mondeling ter plaatse de onmiddellijke 
staking van handelingen bevelen als ze vaststellen dat die handeling voldoet aan de materiële 
omschrijving van een misdrijf of inbreuk als vermeld in artikel 6.2.1 en 6.2.2, of daarvan het 
gevolg is. Een dergelijk stakingsbevel is een preventieve maatregel, gericht op het voorkomen van 
misdrijven of het voorkomen van schade aan de goede ruimtelijke ordening.” 
 
Een stakingsbevel wordt opgelegd wanneer een aanmaning onvoldoende garanties biedt voor 
de goede ruimtelijke ordening en in geval van ernstige schendingen of bij ernstige dreiging van 
schade.  
Het is bij uitstek een krachtig preventief middel met een dubbele finaliteit: verse schendingen 
of verse schade aan de goede ruimtelijke ordening voorkomen en inperken. De toestand wordt 
bevroren.  
 
Dit kan door de staking van de ruimtelijk relevante handelingen te bevelen zodat het misdrijf 
zelf al dan niet in combinatie met schade aan de ruimtelijke ordening kan worden voorkomen. 
Het instrument dient op een billijke en redelijke manier te worden aangewend en dient 
proportioneel te zijn met de ernst van de schendingen en de omvang van schadelijke impact 
van de gestelde handelingen op de goede ruimtelijke ordening. Het stakingsbevel is geen 
sanctie voor een niet-uitgevoerde aanmaning, maar kan evenwel nog worden ingezet wanneer 
bijkomende handelingen een verzwaring van de toestand teweeg brengen, die de latere inzet 
van een stakingsbevel op zich verantwoorden.  
 
Stakingsbevelen worden aangewend tijdens (bij aflopende schendingen) of binnen een korte 
termijn na het ontstaan van de schending.  
 
Als redelijk tijdsverloop voor de aanwending van het stakingsbevel wordt een termijn van één 
jaar sedert de aanvang van de schending in acht genomen. Bij voortgezette en voortdurende 
schendingen is dat vanaf het eerste initiële feit, bij aflopende schendingen is dat vanaf het 
ontstaan van de schadeverwekkende gevolgen.  
In ruimtelijk kwetsbare gebieden wordt een termijn van twee jaar redelijk geacht. Bij verdere 
aantasting door nieuwe bijkomende schade kan ook na deze termijnen aan het 
voortschrijdende karakter een halt worden toegeroepen door een stakingsbevel voor wat de 
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nieuwe bijkomende schade of schendingen betreft, vb. uitbreiding van de schending naar een 
belendend perceel of het steeds zwaarder belasten van een perceel. [SCHRAPPEN zie adviezen 
IRWO, AWV, HRH en VMM] 
 
De omzendbrief met afwegingskader voor het opleggen van stakingsbevelen in 
verband met gebruik en de toelichting bij de omzendbrief maken integraal deel uit 
van dit programma, de principes die erin worden uiteengezet omtrent het 
tijdsverloop voor de aanwending van het stakingsbevel blijven gelden24.  
 
Decretale bepaling: Art. 6.4.4 § 2. Het proces-verbaal van de vaststelling wordt binnen acht 
dagen met een beveiligde zending betekend aan de initiatiefnemer, de architect, de persoon of 
aannemer die de handelingen uitvoert, en de gebruiker van het goed. Tegelijkertijd wordt per 
beveiligde zending een afschrift van het proces-verbaal verzonden naar de gemeente waar 
de handelingen hebben plaatsgevonden en naar de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur. 
§ 3. Het stakingsbevel moet op straffe van verval binnen acht dagen na de betekening van het 
proces-verbaal door de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur worden bekrachtigd. Die 
bekrachtiging wordt binnen twee werkdagen met een beveiligde zending verzonden naar de 
personen, vermeld in paragraaf 2. 
§ 4. Elke belanghebbende kan in kort geding de opheffing van de maatregel vorderen tegen de 
gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur, die optreedt namens het Vlaamse Gewest. De 
vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in het 
ambtsgebied waarin de handelingen zijn uitgevoerd of het gebruik heeft plaatsgevonden. Deel IV, 
boek II, titel VI, van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing op de inleiding en de 
behandeling van de vordering. 
 
Beleid: Het proces-verbaal van vaststelling dat wordt opgesteld, moet binnen de acht dagen 
betekend worden aan de overtreders en overgemaakt aan de gemeente en de gewestelijke 
stedenbouwkundige inspecteur om door deze laatste te worden bekrachtigd. Ook al is dit geen 
termijn van verval, het naleven ervan biedt rechtszekerheid aan de belanghebbenden. Binnen 
een termijn van acht dagen volgt de bekrachtiging door de stedenbouwkundige inspecteur, op 
straffe van verval.  
 
Het stakingsbevel is niet alleen een preventieve, maar ook een voorlopige en dus tijdelijke 
maatregel. Ook al wordt het stakingsbevel opgevolgd, dan maakt dit nog geen eindpunt van het 
traject uit. Een oplossingsgerichte overheid zorgt voor de verdere opvolging. Bovendien 
mogen stakingsbevelen niet leiden tot de creatie van een nieuw historisch passief. 
 

1. Wanneer de overtreder vrijwillig herstelt na het opleggen van het stakingsbevel wordt 
onverwijld een navolgend proces-verbaal opgesteld waarbij het vrijwillig herstel 
of regularisatie wordt vastgesteld van ophef opgesteld en wordt vervolgens het 
stakingsbevel ingetrokken.  

                                                             

24 de Omzendbrief van 6 juni 2014 met afwegingskader voor opleggen stakingsbevelen en de 
nota ‘Afwegingskader voor stakingsbevelen bij gebruik’ zijn als bijlagen bij dit programma 
gevoegd. 
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2. Wanneer geen vrijwillig herstel volgt, dient onverwijld een uitspraak ten gronde25 te 
worden bekomen of minstens de nodige stappen worden gezet voor de inleiding ervan. 
Bij het opleggen van een stakingsbevel is het voldoende dat de handelingen voldoen 
aan de materiële omschrijving van de schending. Bij een uitspraak ten gronde wordt 
uitgemaakt of ook aan de andere constitutieve vereisten in functie van de 
strafbaarstelling is voldaan en biedt zo garanties aan de belanghebbenden. 

 
De uitspraak ten gronde kan bekomen worden door het uitwerken van een minnelijke 
schikking of het opleggen van een definitieve gerechtelijke of bestuurlijke herstelmaatregel. 
Het is aangewezen dat de gemeentelijke of gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur 
aanstuurt op een minnelijke schikking. Behoort dit niet tot de mogelijkheden, dan dient over de 
herstelmaatregel een gerechtelijke of bestuurlijke beslissing te worden bekomen om zo de 
meest gepaste maatregel conform de prioriteitenorde van de VCRO te bepalen.  
 
Een diligente overheid staat garant voor een continuïteit in de opvolging van de individuele 
dossiers en beperkt de opvolgingstermijnen in alle redelijkheid tot het minimum. Een 
maximumtermijn van 6 maanden te rekenen vanaf de bekrachtiging wordt naar voor 
geschoven om een vrijwillig herstel of een initiatief tot het bekomen van een definitieve 
herstelmaatregel te realiseren. Zo niet wordt heroverwogen of het stakingsbevel nog het juiste 
instrument is dan wel dat de intrekking ervan aangewezen is. [SCHRAPPEN zie adviezen IRWO, 
AWV en VMM] 
 
Advies IRWO: De inzetbaarheid van het stakingsbevel dient gegarandeerd te blijven. Het gaat om 
een zachte bestuurshandeling die per definitie op preventie is gericht. Onnodige belemmeringen 
dienen dan ook zo veel mogelijk te worden vermeden. 
 
De gewestelijke ambtenaren zijn enkel verantwoordelijk voor de opvolging van de 
stakingsbevelen die zij zelf hebben gegeven en niet voor deze die ze louter bekrachtigd hebben. 
Hetzelfde geldt voor het tijdig instellen van een herstelvordering na het opleggen van een 
stakingsbevel. De stedenbouwkundig inspecteur kan niet instaan voor de stakingsbevelen die 
enkel door hem werden bekrachtigd. De termijn voor het instellen van de herstelvordering (6 
maanden) is niet haalbaar. Dit is het gevolg van de beslissingstermijn van het parket die kan 
oplopen tot 12 maanden. Indien de overtreder de intrekking van een stakingsbevel wenst, dient hij 
dit zelf aan te vragen via een gemotiveerd verzoek. Deze werkwijze is ingegeven door de beperkte 
mankracht waarover het agentschap beschikt. Het startpunt van de termijn van 1 resp. 2 jaar 
dient duidelijk te worden gedefinieerd. De huidige tekst bevat een aantal onduidelijkheden, 
waardoor de werking van het stakingsbevel verder kan worden uitgehold en er een schending van 
het gelijkheidsbeginsel kan optreden. Indien een niet-recente schending een uitbreiding kent, 
moet het mogelijk zijn om niet enkel de recente uitbreiding maar ook de niet-recente schending te 
kunnen staken. Dit ligt in lijn met de recente uitspraken van het Hof van Cassatie. 
 
Tot slot dient er over gewaakt te worden dat er geen nieuwe ongelijkheden optreden. Bij gebrek 
aan duidelijke prioriteiten en door de opgenomen restricties ten aanzien van bepaalde 
handhavingsmiddelen is het mogelijk dat een dossier dat wordt opgevolgd door een lokale 
handhaver gans anders wordt aangepakt dan wanneer de opvolging ervan gebeurt door een 
gewestelijke handhaver. 
 

                                                             

25 Bestuurlijk dan wel gerechtelijk 
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Advies VMM: p. 18: men schuift termijnen naar voor waarbinnen het redelijk geacht wordt om 
staking te bevelen. Termijnen waarbinnen maatregelen zoals staking kunnen worden opgelegd, 
dienen in de wetgeving opgenomen te worden. Binnen die termijnen gaat men in alle redelijkheid 
tewerk, zaak per zaak zonder veralgemeningen. Het opnemen van deze termijnen in het 
programma hypothekeert de zaken waarin staking buiten die termijnen perfect te verantwoorden 
is op basis van de eigenheid van de zaak. 
 
Advies AWV: De zachte handhavingsmaatregelen ook toepassen op de overtredingen vastgesteld 
door mijn agentschap. Het ontwerp legt de nadruk op preventie en de daartoe ontworpen 
instrumenten, m.n. de raadgeving, de aanmaning en het stakingsbevel. Vooral dit laatste 
instrument lijkt mij efficiënt voor de overtredingen die mijn toezichthouders vaststellen, uiteraard 
mits nadien ook verdere opvolging plaatsvindt. De boetes die de "beboetingsambtenaar" zal 
kunnen opleggen, zullen immers bepaalde overtreders niet voldoende afschrikken. 
 
lk ben ervan overtuigd dat de inzet van deze zachte instrumenten tot gevolg zal hebben dat de 
handhavingspartners hun andere beschikbare middelen gerichter zullen kunnen inzetten. Door 
het onmiddellijk optreden en snelle afschrikeffect zal mijn Agentschap immers minder dossiers 
moeten doorsturen naar Inspectie RO, het Openbaar Ministerie, de lokale besturen en/of de lokale 
politie. Aangezien mijn personeelsleden heden reeds processen-verbaal van inlichting opmaken en 
sturen naar de overtreders, zullen zij bovendien bereid zijn om de nodige input en medewerking 
te verlenen bij de opmaak van de raadgeving, de aanmaning of het stakingsbevel. 
 
Advies HRH: Recente rechtspraak noopt tot een herijking van het stakingsbevel. Of schade aan de 
goede ruimtelijke ordening die een jaar geleden is tot stand gekomen, kan worden geviseerd met 
een stakingsbevel, lijdt daarnaast vanuit het preventief oogmerk van het stakingsbevel onder de 
(toekomstige) gelding van artikel 6.4.4, § 1, eerste lid VCRO sterk twijfel. Het verdient aanbeveling 
bij voorkeur het stakingsbevel op te leggen na een verhoor ten kantore van de vermoedelijke 
overtreder. 
 

Rol vergunningenregister 
 
De aanmaning wordt als zacht instrument steeds gemonitord via het vergunningenregister. In 
het kader van het handhavingsrapport, vermeld in artikel 6.1.3, §2, 3°, VCRO zal de 
inzet van alle handhavinsinstrumenten, inclusief de aanmaning moeten worden 
bijgehouden. Wanneer in geval van aanmaning wordt overgegaan tot vrijwillig herstel of 
regularisatie, zal ook dit een spoor dienen na te laten. De opname van de vaststelling van het 
herstel of een regularisatievergunning in het verguningenregister dient gegarandeerd te 
worden.  
 
Bij het stakingsbevel zal steeds een proces-verbaal worden opgesteld. Bijgevolg kan enkel een 
proces-verbaal van ophef, dat het vrijwillige herstel of de regularisatie vaststelt, soelaas bieden 
om de het vergunningenregister actueel en bruikbaar te houden als informatiebron voor 
derden.  
 
Bij een minnelijke schikking zal het proces-verbaal van vaststelling van uitvoering recht geven 
op een herstelattest.  
 
Advies IRWO: Er dient de aandacht op gevestigd te worden dat het decreet niet voorziet in de 
registratie van aanmaningen in het vergunningenregister 
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Advies HRH: De Raad schaart zich achter een doordachte preventie van stedenbouwkundige 
misdrijven en- inbreuken. Specifiek zou kunnen worden gedacht aan een risicoanalyse, om nog 
meer efficiënt op het terrein te handhaven. De Raad treedt bij dat een aanmaning een 
voorafgaande afweging vereist. Eerder dan deze – zoals in het ontwerp – negatief in te vullen – 
wordt beter gestreefd naar concrete criteria die een positieve invulling kunnen geven aan het 
sleutelmoment waarop een aanmaning zich opdringt. Objectieve, pertinente en redelijke criteria 
worden 1° bij voorkeur op transparante wijze opgenomen in het Handhavingsprogramma zelf en 
2° best gekoppeld aan de realisatie van de goede ruimtelijke ordening (SD 1). Als het 
vergunningenregister verder uitgebouwd of gebruikt wordt als monitoringsinstrument, moet over 
de privacy worden gewaakt 
 
4. Het opstellen van een proces-verbaal en verslag van vaststelling  
 
Decretale bepaling; Art. 6.2.4. eerste lid Onverminderd de bevoegdheden van de agenten en 
de officieren van gerechtelijke politie zijn de door de Vlaamse Regering aangewezen ambtenaren 
van het Vlaamse Gewest en de door het college van burgemeester en schepenen aangewezen 
personeelsleden van de gemeente of van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bevoegd 
om de misdrijven, omschreven in dit hoofdstuk, op te sporen en vast te stellen door een proces-
verbaal. De processen-verbaal waarin de misdrijven, omschreven in dit hoofdstuk, worden 
vastgesteld, gelden tot bewijs van het tegendeel.  
Art. 6.2.4 5de lid. Een afschrift van het proces-verbaal wordt altijd gericht aan de vermoedelijke 
overtreders, de gewestelijke beboetingsambtenaar, de gewestelijke stedenbouwkundige 
inspecteur en de gemeente van het grondgebied waarop die handelingen werden gesteld. Als in 
het proces-verbaal feiten worden vastgesteld die milieu-inbreuken of milieumisdrijven uitmaken 
wegens schending van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en van 
titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid of de 
uitvoeringsbesluiten ervan, wordt een afschrift bezorgd aan de gewestelijke overheden, belast 
met de handhaving van die inbreuken of misdrijven. De Vlaamse Regering kan nader bepalen 
welke van deze gewestelijke overheden al dan niet een afschrift moeten ontvangen. 
 
Decretale bepaling: Art. 6.2.5. eerste lid “De verbalisanten, vermeld in artikel 6.2.4, kunnen bij 
de vaststelling van een stedenbouwkundige inbreuk zonder samenloop met een 
stedenbouwkundig misdrijf, een verslag van vaststelling opstellen dat ze 
onmiddellijk bezorgen aan de gewestelijke beboetingsambtenaar. Artikel 6.2.4, vierde en vijfde lid, 
zijn van overeenkomstige toepassing. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen met 
betrekking tot de vorm van het verslag van vaststelling. 
Art. 6.2.5. tweede lid Een afschrift van het verslag van vaststelling wordt altijd gericht aan de 
vermoedelijke overtreders, de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur en de gemeente van 
het grondgebied waarop die handelingen werden uitgevoerd of waar dat gebruik plaatsvond. Als 
in het verslag van vaststelling feiten worden vastgesteld die milieu-inbreuken 
uitmaken wegens schending van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning en van titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid of de uitvoeringsbesluiten ervan, wordt een afschrift bezorgd aan 
de gewestelijke overheden, belast met de handhaving van die inbreuken. De Vlaamse 
Regering kan nader bepalen welke van deze gewestelijke overheden al dan niet een afschrift 
moeten ontvangen. 
Als in samenhang met de stedenbouwkundige inbreuk tegelijkertijd een stedenbouwkundig 
misdrijf wordt vastgesteld, dan wordt de vaststelling van de stedenbouwkundige inbreuk 
opgenomen in het proces-verbaal, vermeld in artikel 6.2.4.”. 
 
Als een aanmaning niet wordt uitgevoerd, dan wordt dit aangegeven bij de 
stedenbouwkundige inspecteur of burgemeester en wordt het verdere traject in gang gezet via 
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een vaststelling met een proces-verbaal of verslag van vaststelling. Ook een stakingsbevel gaat 
in de regel steeds vergezeld van een proces-verbaal of een verslag van vaststelling.  
 
In het proces-verbaal of verslag van vaststelling worden de schendingen formeel vermeld. Het 
proces-verbaal wordt bezorgd aan de overtreders.gaat onmiddellijk gepaard met het verzoek 
om alsnog over te gaan tot vrijwillig herstel en met de suggestie een minnelijke schikking met 
mogelijkheid tot fasering af te sluiten. De verbalisant nodigt de overtreder uit tot 
onderhandeling daarover. [SCHRAPPEN zie adviezen HRH en IRWO] 
 
Bij het overmaken van het proces-verbaal of het verslag van vaststelling aan resp. de procureur 
des Konings of de gewestelijke beboetingsambtenaar, wordt in een nota het prioritaire 
karakter gemotiveerd, alsook wordt informatie verstrekt betreffende het gepaste 
rechtsherstellende instrument en over de mogelijke kansen op vrijwillig herstel dan wel 
minnelijke schikking. [SCHRAPPEN zie adviezen HRH en IRWO] 
 
In het proces-verbaal of verslag van vaststelling worden de schendingen formeel 
vermeld. Het proces-verbaal wordt bezorgd aan de overtreders en gaat onmiddellijk 
gepaard met het verzoek om alsnog over te gaan tot vrijwillig herstel. In een 
bijkomend schrijven vermeldt de verbalisant dat het mogelijk is een minnelijke 
schikking met eventuele tot fasering af te sluiten. De verbalisant nodigt de 
overtreder uit tot onderhandeling daarover.  
 
Bij het overmaken van het proces-verbaal of het verslag van vaststelling aan resp. de 
procureur des Konings of de gewestelijke beboetingsambtenaar, wordt in een nota 
het prioritaire karakter gemotiveerd. 

Advies VVSG: Expliciet maken dat het handhavingsprogramma niet bindend is voor gemeenten 
Het Handhavingsprogramma RO geeft aan dat de tekst ‘algemene richtlijnen bevat die door de 
gewestelijke administratie gevolgd dienen te worden en daarnaast aanbevelingen bevat voor de 
handhaving op de andere beleidsniveaus’. Het feit dat gemeenten niet rechtstreeks zijn gebonden 
door de voorgestelde werkwijze en keuzes die gemaakt worden door het Handhavingsprogramma 
komt ons vanzelfsprekend over. Tegelijkertijd stellen we vast dat het Handhavingsplan wel 
degelijk een bepaalde werkwijze oplegt/aanbeveelt aan gemeenten. ; als het gaat om het 
opstellen van een PV aan de Procureur of de gewestelijke beboetingsambtenaar wordt 
aangegeven dat die moet vergezeld gaan met een nota over het prioritair karakter en de 
mogelijkheid tot regularisatie. De voorgestelde richtlijnen en prioriteiten kunnen naar onze 
mening het lokale niveau wel inspireren en richting geven. Dat is zelfs aangewezen om zo een op 
elkaar afgestemd en dus sterker handhavingsbeleid RO te kunnen voeren. Ze kunnen echter niet 
dwingend van aard zijn naar gemeenten. Dat kan alleen via regelgeving. In het 
Handhavingsprogramma zelf wordt best verduidelijkt in welke mate gemeenten ook gebonden 
zijn door de uitspraken die opgenomen zijn. 

 
De verbalisanten dienen van elk vrijwillig herstel na een proces-verbaal eveneens een proces-
verbaal van beëindiging op te stellen ten einde het vergunningenregister actueel te houden.  
 
Advies IRWO: Is het nog nuttig om in het proces-verbaal opnieuw melding te maken van de 
minnelijke schikking? Het is niet aangewezen om een nota te voegen bij het proces-verbaal dat 
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wordt overgemaakt aan de Procureur des Konings / beboetingsambtenaar gelet op hun eigen 
bevoegdheid. 
 
Advies OVAM: Onder andere wordt bij OD2 onder punt 4 "kantelpunt : het opstellen van een 
proces-verbaal en verslag van vaststelling" aangegeven dat een schending vaststellen enkel zin 
heeft "indien het effectief mogelijk is om een geldboete of herstelmaatregel op te leggen" of 
"indien de vervolgende overheid ook die bedoeling heeft". In deze context wordt met vervolgende 
overheid vooral de overheid ruimtelijke ordening bedoeld. Evenwel indien het overtredingen 
betreft die niet alleen overtredingen zijn op de ruimtelijke ordening, maar ook overtredingen van 
de milieuregelgeving moet ook rekening gehouden worden met de mogelijkheid/onmogelijkheid 
tot bestraffing, regularisatie of bestuursdwang op basis van de milieuregelgeving. Het kan niet de 
bedoeling zijn dat een dergelijke overtreding wordt genegeerd omwille van het feit dat de 
vervolgende overheid ruimtelijke ordening geen intenties heeft om haar 
handhavingsinstrumentarium in te zetten. De beslissing over de aanpak van dergelijke 
overtredingen dient in overleg met de overheid bevoegd voor milieuhandhaving genomen te 
worden omdat regularisatie/herstel op milieuvlak in bepaalde gevallen nodig blijft. 
 
Advies HRH: Het komt niet aan de verbalisant toe een (poging tot) minnelijke regeling in gang te 
zetten. Op de mogelijkheid tot een minnelijke schikking hoort gewezen te worden, maar 
vervolgens is het ofwel aan de geverbaliseerde om tot initiatief over te gaan, ofwel aan de 
bevoegde overheden i.f.v. een transparant en objectief schikkingsbeleid. Elk vorm van beëindiging 
van illegaliteit of verstoring van de goede ruimtelijke ordening, hoort een neerslag te krijgen die 
nuttig kan worden geraadpleegd of gereproduceerd. 
 
5. De sanctionerende fase: gerechtelijke sancties en bestuurlijke beboeting  
 
Decretale bepaling Art. 6.2.6. De inbreuken, vermeld in artikel 6.2.2, kunnen worden bestraft 
met een exclusieve bestuurlijke geldboete. De misdrijven, vermeld in artikel 6.2.1, eerste lid, 
kunnen worden bestraft door de strafrechter of kunnen worden bestraft met een alternatieve 
bestuurlijke geldboete. 
 
Het opleggen van een exclusieve bestuurlijke geldboete voor inbreuken 
 
“Art. 6.2.12. § 1. Na de ontvangst van een verslag van vaststelling als vermeld in artikel 6.2.5, 
eerste lid, waaruit het bestaan van een inbreuk blijkt, kan de gewestelijke beboetingsambtenaar 
binnen een termijn van zestig dagen zijn voornemen om een bestuurlijke geldboete op te leggen, 
samen met een afschrift van het verslag waarop dat gegrond 
wordt, met een beveiligde zending betekenen aan de vermoedelijke overtreder of overtreders. 
Hetzelfde geldt na ontvangst van een proces-verbaal als vermeld in artikel 6.2.5, derde lid, met 
dien verstande dat de termijn van zestig dagen pas aanvangt na ontvangst van de beslissing van 
de procureur des Konings, vermeld in artikel 6.2.13, § 3, eerste lid, of, bij gebreke daaraan, na het 
verstrijken van de termijnen, vermeld in artikel 6.2.13, § 2. 
 
Het opleggen van een alternatieve bestuurlijke geldboete voor misdrijven 
 
Decretale bepaling: Art. 6.2.13.§ 3. De procureur des Konings deelt zijn beslissing mee aan de 
gewestelijke beboetingsambtenaar, de stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester. 
 
Een beslissing houdende strafrechtelijke behandeling sluit het opleggen van een bestuurlijke 
geldboete uit. De oplegging van een bestuurlijke geldboete is ook uitgesloten als de procureur des 
Konings nalaat om tijdig zijn beslissing mee te delen aan de gewestelijke beboetingsambtenaar. 
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Een beslissing houdende geen strafrechtelijke behandeling van het stedenbouwkundige misdrijf 
houdt het verval van de strafvordering met betrekking tot dit misdrijf in, maar laat de 
strafvordering met betrekking tot andere feiten onverminderd bestaan, zelfs in geval van eenheid 
van opzet. 
 
§ 4. Een alternatieve bestuurlijke geldboete kan worden opgelegd aan alle overtreders. Ze 
bedraagt maximaal 250.000 euro 
 
De gerechtelijke sancties zijn automatisch gelinkt aan de dossiers waarin het openbaar 
ministerie tot vervolging voor de correctionele rechtbank over gaat. In de andere dossiers 
wordt het bestuurlijke traject geactiveerd wanneer het openbaar ministerie een beslissing 
neemt om niet tot strafrechterlijke behandeling tot vervolging over te gaan.26  
 
Middels het voorziene sepotbeleid is de beboetingsambtenaar niet verplicht om in alle 
dossiers een boete op te leggen. Dit geldt zowel voor de inbreuken als voor de misdrijven. 
Aangezien herstel van de goede ruimtelijke ordening prioritair is en de geldboete een 
sanctionerend karakter heeft, wordt dit instrument beperkt en doelmatig ingezet, in functie 
van de impact op de ruimtelijke ordening, de omvang en de duur van de feiten. 
 
Inbreuken: [advies AMMC] 
 
De bestuurlijke geldboete wordt in de regel steeds opgelegd bij misdrijven:  

− die een ernstige impact hebben op de goede ruimtelijke ordening 
− die storend zijn voor de omwonenden, die rechten van derden schaden of de 

goede ruimtelijke ordening schaden;;  
− die een doorbreking van een stakingsbevel inhouden of wanneer een 

bestuurlijke herstelmaatregel bij hoogdringendheid werd opgelegd. 
− gepleegd door professionelen of systematische recidivisten. 

 
De bestuurlijke geldboete voor inbreuken wordt in de regel steeds opgelegd voor:  
 

− inbreuken op de informatieplicht of het niet opstellen van een afzonderlijke 
akte door de notaris;  

− inbreuken inzake het uitvoeren van werken zonder controle van een 
architect, omwille van de essentiële rol van de architect; 

− inbreuken die storend zijn voor de omwonenden, die rechten van derden 
schaden of de goede ruimtelijke ordening schaden; 

− inbreuken die een doorbreking van een stakingsbevel inhouden of wanneer 
een bestuurlijke herstelmaatregel bij hoogdringendheid werd opgelegd. 

− Inbreuken gepleegd door professionelen of systematische recidivisten.. 
 
Deze lijst is echter niet limitatief. 
                                                             

26 Zie hoger onder OD 2 – punt 1 – pag. 14-15. In dossiers waarin geen tijdige beslissing om niet tot 
vervolging over te gaan volgt, kunnen geen bestuurlijke geldboetes worden opgelegd  
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In de andere gevallen kan de beboetingsambtenaar seponeren omwille van bepaalde 
opportuniteitsredenen of op grond van algemene seponeringsgronden voor zover dit niet reeds 
gebeurde bij het openbaar ministerie, zoals onder meer : 
 

− geen misdrijf/inbreuk, onvoldoende bewijzen, verjaring of overschrijding van de 
redelijke termijn, overlijden van de dader; klachtafstand door de klager[SCHRAPPING 
zie advies IRWO en advies AMMC] 

− wanneer werd overgegaan tot herstel [SCHRAPPEN zie advies VMM], regularisatie of 
minnelijke schikking of wanneer een planologische oplossing in het vooruitzicht wordt 
gesteld;  

− geen prioriteit, onvoldoende maatschappelijke relevantie of onvoldoende capaciteit. 
 
Wanneer het gaat om een gemengde schending waarbij zowel de regelgeving RO als 
de regelgeving milieu werd geschonden, wordt er in regel geen bestuurlijk sepot 
toegepast. 
 
Advies AMMC:  
Het is aangewezen om sepot omwille van “onvoldoende capaciteit” te schrappen. 
 
 
Advies VMM: p. 20: geldboetes hebben inderdaad een sanctionerend karakter, maar ook een 
preventief karakter, zowel voor degene die in de fout ging als voor de ruimere samenleving: de mate 
van spontane naleving van regelgeving hangt af van de pakkans en de straffen die opgelegd worden 
als men gevat wordt. Herstel heeft een invloed op de hoogte van de boete maar mag het opleggen 
van een boete niet per definitie verhinderen, want zo verlaagt men de preventieve werking van de 
handhaving. 

Advies AMMC: p. 20: bij de bestuurlijke geldboete wordt niet zozeer gewezen op het punitieve 
karakter, maar wel op het preventieve karakter ervan. Daarenboven wordt een zeer beperkte inzet 
van dit instrument voorgesteld. Hierbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat een boete tegelijk 
afschrikkend genoeg dient te zijn om enige preventieve werking (niet enkel t.a.v. de overtreder maar 
ook naar de samenleving) te kunnen hebben (naast een voldoende hoge pakkans). 

Advies SARO: Handhaving bij inbreuken op de informatieplicht. Ten slotte wenst de raad nog kort 
in te gaan op de handhaving bij inbreuken op de informatieplicht. Het ontwerp 
handhavingsprogramma (pag. 20) bepaalt hoe de beboetingsambtenaar moet omgaan met de 
sepotbevoegdheid. Hier wordt als overkoepelende visie gewezen op het sanctionerend karakter 
van de boete. Aangezien de prioriteit het herstel van de ruimtelijke ordening betreft, moet de 
boete beperkt en doelmatig worden ingezet. 
 
Het ontwerp van handhavingsprogramma verduidelijkt evenwel meteen ook dat de bestuurlijke 
geldboete in de regel steeds wordt gevorderd bij inbreuken op de informatieplicht of het niet 
opstellen van een afzonderlijke akte door de notaris (naast bepaalde andere inbreuken). Deze 
bepaling wordt gemotiveerd door de stelling dat deze inbreuken gepleegd worden door 
professionelen. Bovendien wordt de informatieplicht als essentieel gezien in het kader van de 
informatieverstrekking naar de burger. 
 
De boetes worden opgelegd rekening houdend met de ernst van de schending, de frequentie en de 
omstandigheden en kunnen met uitstel worden opgelegd. Het ontwerp van 
handhavingsprogramma stelt dat de gewestelijke beboetingsautoriteit (departement LNE) 
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initiatieven zal nemen om een duidelijk kader met criteria te ontwikkelen op grond waarvan de 
hoogte van het voorstel tot betaling van een geldsom en de boetes worden bepaald.  
 
De raad benadrukt de nood aan een zekere mate van flexibiliteit en casus-gebonden beoordeling 
bij het opleggen van geldboetes voor inbreuken tegenover de informatieplicht. Dit bijvoorbeeld in 
het geval het een zuiver materiële vergissing betreft, of wanneer niet de vastgoedmakelaar maar 
de gemeente bijvoorbeeld verantwoordelijk zou zijn voor foutieve informatie. 
 
De raad heeft ook enige vragen bij de vermelding in het ontwerp handhavingsprogramma dat 
steeds een boete moet worden opgelegd omdat de overtreding wordt begaan door professionelen. 
De raad benadrukt dat de bijzondere informatieplicht rust op al wie voor eigen rekening of als 
tussenpersoon een goed verkoopt, verhuurt voor meer dan negen jaar, inbrengt in een 
vennootschap, een erfpacht of een opstalrecht overdraagt, of op andere wijze de 
eigendomsoverdracht met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt (VCRO artikel 
5.2.6) en op iedereen die een onderhandse akte van verkoop of van verhuring voor meer dan 
negen jaar van een onroerend goed, en ook van vestiging van erfpacht of opstal opmaakt (artikel 
5.2.5 VCRO). Ook particuliere verkopers kunnen dus bestraft worden voor inbreuken op de 
informatieplicht. De huidige formulering lijkt er op te wijzen dat in de handhaving een 
onderscheid zal worden gemaakt tussen particulieren en professionelen terwijl met het decreet 
Handhaving Omgevingsvergunning dit onderscheid net werd afgeschaft. 
 
De raad vindt het wel positief dat het ontwerp handhavingsprogramma voorziet dat de boetes 
ook met uitstel kunnen worden opgelegd en dit ervan uitgaande dat deze mogelijkheid zal kunnen 
worden toegepast bij inbreuken op de informatieplicht. 
 
Advies ANB: Voorts wordt bepaald dat het instrument van de geldboete maar beperkt en 
doelmatig wordt ingezet, en dat de beboetingsambtenaar kan seponeren omwille van bepaalde 
opportuniteitsredenen zoals geen prioriteit, onvoldoende maatschappelijke relevantie of 
onvoldoende capaciteit. Deze visie verschilt wezenlijk met de procedure in het 
milieuhandhavingsdecreet waar bij misdrijven die niet strarechtelijk worden behandeld, 
principieel altijd een procedure tot eventuele oplegging van een bestuurlijke boete wordt gestart. 
De betreffende bepaling lijkt ons dan ook niet te sporen met het streven naar een efficiënte en 
effectieve bestuurlijke handhaving binnen RO.  
 
Advies AMMC: In het kader van het sepotbeleid bij beboeting (p. 20 e.v.) wordt nergens verwezen 
naar de ruimtelijke impact als beoordelingscriterium. Aangezien decretaal voorzien is dat de 
ernst van de schending een criterium is om de hoogte van de boete te bepalen, is het logisch om 
dit element ook in rekening te brengen bij het eventueel seponeren van bepaalde misdrijven 
 
Ook waar wordt gesproken over de gevallen waarin men gaat seponeren, lijkt het alsof men zeker 
voor inbreuken een bestuurlijke geldboete gaat opleggen en minder voor misdrijven doordat men 
de inbreuken uitvoeriger opsomt (laatste alinea p. 20). Om dit te vermijden zou men in de 
uiteenzetting van het sepotbeleid een onderscheid kunnen maken tussen de inbreuken en de 
misdrijven. Men dient in ieder geval te verduidelijken dat de lijst van gevallen waarin zeker een 
bestuurlijke geldboete wordt opgelegd niet limitatief is, zodat hieruit geen rechten kunnen 
worden geput.  
 
Advies OVAM: Een gelijkaardige opmerking kan ook gemaakt worden bij punt 5 (onder Q02) met 
betrekking tot de "sanctionerende fase: gerechtelijke sancties en bestuurlijke beboeting". Ook hier 
moet extra aandacht gegeven worden aan en afstemming gebeuren over de sanctionering van 
overtredingen die zowel de milieuregelgeving als de regelgeving op de ruimtelijke ordening 
schenden. 
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Dossiers waarbij de schending bestaat uit de doorbreking van het stakingsbevel worden bij 
voorrang behandeld om zo het preventieve karakter van het stakingsbevel niet teloor te laten 
gaan.  
 
Zowel naar de overtreders als naar de verbalisanten wordt een krachtig signaal gegeven door 
kort op de bal te spelen bij het opleggen van de exclusieve en alternatieve boetes. Even 
belangrijk is de ontwikkeling van een duidelijk en coherent kader met criteria op grond 
waarvan de hoogte van de bestuurlijke geldboete wordt bepaald. 
 
Decretale bepaling: Art. 6.2.12. § 1. Na de ontvangst van een verslag van vaststelling als 
vermeld in artikel 6.2.5, eerste lid, waaruit het bestaan van een inbreuk blijkt, kan de gewestelijke 
beboetingsambtenaar binnen een termijn van zestig dagen zijn voornemen om een bestuurlijke 
geldboete op te leggen, samen met een afschrift van het verslag waarop dat gegrond 
wordt, met een beveiligde zending betekenen aan de vermoedelijke overtreder of overtreders. 
Hetzelfde geldt na ontvangst van een proces-verbaal als vermeld in artikel 6.2.5, derde lid, met 
dien verstande dat de termijn van zestig dagen pas aanvangt na ontvangst van de beslissing van 
de procureur des Konings, vermeld in artikel 6.2.13, § 3, eerste lid, of, bij gebreke daaraan, na het 
verstrijken van de termijnen, vermeld in artikel 6.2.13, § 2 
De vermoedelijke overtreder wordt uitgenodigd om binnen een termijn van dertig dagen die volgt 
op de betekening, zijn verweer schriftelijk mee te delen. Hij wordt erop gewezen dat hij : 

1° zijn schriftelijk verweer mondeling kan toelichten. De vermoedelijke overtreder richt 
daarvoor aan de gewestelijke beboetingsambtenaar een aanvraag binnen dertig dagen na de 
betekening;  
2° op verzoek de documenten waarop het voornemen tot het opleggen van een exclusieve 
bestuurlijke geldboete berust, kan inzien en er kopieën van kan krijgen. 

De gewestelijke beboetingsambtenaar, vermeld in deze paragraaf, mag nooit zelf de auteur zijn 
van het verslag of 
het proces-verbaal van vaststelling. Hij kan de auteur van het verslag of het proces-verbaal van 
vaststelling wel verzoeken om aanvullende inlichtingen te verstrekken, of zelf bijkomende 
vaststellingen verrichten. 
 
§ 2. Binnen een termijn van negentig dagen na de betekening van het bericht, vermeld in 
paragraaf 1, eerste lid, beslist de gewestelijke beboetingsambtenaar over het opleggen van een 
bestuurlijke geldboete. Die beslissing wordt met een beveiligde zending aan de vermoedelijke 
overtreder betekend binnen een termijn van tien dagen na de dag waarop ze werd genomen. 
 
Het verloop van de bestuurlijke beboetingsprocedure is gelijklopend met deze 
voorzien in Titel XVI, hoofdstuk IV, afdeling 4 van het DABM.  
 
Indien beslist wordt tot het opstarten van de bestuurlijke beboetingsprocedure, 
wordt de vermoedelijke overtreder in kennis gesteld van het voornemen tot opstart 
van de bestuurlijke beboetingsprocedure.  
 
Deze kennisgeving kan gepaard gaan met een voorstel tot betaling van een geldsom 
indien de gewestelijke beboetingsambtenaar van mening is dat volgens de 
vaststellingen in het verslag van vaststelling of het proces-verbaal onmiskenbaar 
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vaststaat dat de overtreder de stedenbouwkundige inbreuk of het 
stedenbouwkundig misdrijf heeft gepleegd27. In geval van betwisting of bij niet of 
onvolledige betaling van de voorgestelde geldsom, wordt de beboetingsprocedure zoals 
voorzien in het VCRO gevolgd. 
 
Indien het proces-verbaal of het verslag van vaststelling zowel schendingen van de 
VCRO en zijn uitvoeringsbesluiten als van Titel V DABM en zijn uitvoeringsbesluiten 
bevat, zal evenmin een voorstel tot betaling van een geldsom gedaan worden en 
wordt de gewone bestuurlijke beboetingsprocedure gevolgd.  
 
Advies AMMC: Bepaalde keuzes inzake bestuurlijke handhaving bemoeilijken de afstemming met 
het bestuurlijk milieuhandhavingsbeleid of leiden tot ongewenste resultaten (bv. bij gemengde 
feiten wordt het onwerkbaar wanneer men voor alle RO-schendingen eerst een voorstel tot 
betaling van een geldsom zou doen waar dit niet gebeurt voor milieuschendingen). 
 
Het decreet voorziet uitdrukkelijk dat dergelijk voorstel enkel kan in die gevallen waarin de 
schending onmiskenbaar vaststaat. Men kan dus niet zomaar in alle dossiers starten met een 
voorstel tot betaling van een geldsom, zoals het handhavingsprogramma wel laat uitschijnen. Ook 
bij de bestuurlijke beboeting van milieuschendingen kan slechts een voorstel tot betaling van een 
geldsom worden gedaan indien er geen twijfel bestaat over het daderschap en indien dit niet 
betwist wordt. Daarnaast moet er op gewezen worden dat in artikel 75/2 van het 
Milieuhandhavingsbesluit bijkomende criteria worden opgelegd waaraan moet zijn voldaan 
alvorens men dergelijk voorstel kan doen (geen zware aantasting van het leefmilieu; geen 
vaststelling verschillende milieumisdrijven; er werd niet eerder een betaling van een geldsom 
voorgesteld, een alternatieve bestuurlijke geldboete opgelegd of strafrechtelijk veroordeeld; er is 
geen sprake van ernstige fysieke of materiële schade aan derden. Ook op dit vlak is afstemming 
aangewezen, niet enkel om procedurele problemen te vermijden bij “gemengde” gevallen maar 
ook vanuit beleidsmatig oogpunt: de inzet van dit instrument biedt weliswaar de mogelijkheid om 
kort op de bal te spelen maar is anderzijds minder geschikt om grotere schendingen (met meer 
impact) te sanctioneren.  
 
Verder rijst de vraag of en hoe men de bestuurlijke transactie zal toepassen bij gemengde 
schendingen. Uit de parlementaire voorbereidingen blijkt immers dat het voorstel tot betaling van 
een geldsom door IRWO ingeval van gemengde schendingen enkel betrekking kan hebben op de 
RO-schending. Indien men bij gemengde schendingen zonder meer de betaling van een geldsom 
voorstelt, is het onduidelijk hoe de procedure verder zal lopen. Zal IRWO dan de gewone 
procedure voor de milieuschending verder zetten, advies vragen aan AMMC en vervolgens een 
loutere milieuboete opleggen? Dit lijkt allerminst efficiënt. 

Een eerste stap in de verdere afhandeling in het beboetingstraject bestaat er in dat een 
voorstel tot betaling van een geldsom, vermeld in artikel 6.2.14 VCRO wordt gedaan.  
 
Op het ogenblik dat de beboetingsambtenaar meedeelt dat hij voornemens is een bestuurlijke 
boete te gaan opleggen, vraagt hij of de schendingen al dan niet betwist worden en of akkoord 
kan gegaan worden met een voorstel tot betaling waarvan het bedrag reeds wordt meegedeeld 

                                                             

27  Art. 6.2.14 VCRO. 
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[SCHRAPPING zie advies IRWO]. Dit onafhankelijk van de vraag naar het verweer voor het geval 
er wel betwist wordt.  
 
Advies SARO: De raad vindt het wel positief dat het ontwerp handhavingsprogramma voorziet dat 
de boetes ook met uitstel kunnen worden opgelegd en dit ervan uitgaande dat deze mogelijkheid 
zal kunnen worden toegepast bij inbreuken op de informatieplicht. 
 
De boetes worden opgelegd rekening houdend met de ernst van de schending, de frequentie en 
de omstandigheden en kunnen met uitstel worden opgelegd, bv. indien er een afwezigheid van 
voorgaanden is in hoofde van de overtreder of wanneer inmiddels werd hersteld. De 
gewestelijke beboetingsentiteit neemt de nodige initiatieven om samen met het departement 
een duidelijk kader met criteria te ontwikkelen op grond waarvan de hoogte van het voorstel 
tot betaling van een geldsom en de boetes worden bepaald, zodat rechtszekerheid kan 
geboden worden. Hierbij dient ook een afstemming te gebeuren met de “beslissingsbomen” het 
bestuurlijke boetebeleid ten aanzien van milieuschendingen” die zijn ontwikkeld voor de 
milieuthema’s.  
 
Advies SARO: Tevens stelt het ontwerp van handhavingsprogramma (pag. 21) de ontwikkeling 
voorop van een duidelijk kader met criteria op grond waarvan de hoogte van het voorstel tot 
betaling van een geldsom en de boetes worden bepaald, zodat rechtszekerheid kan geboden 
worden. 
 
De raad kan een dergelijke aanpak niet ondersteunen. Het verdient aanbeveling om de opmaak 
van dergelijke kaders niet voor zich uit te schuiven. Mede in het licht van de strategische 
doelstelling gericht op samenwerking en transparantie, moeten dergelijke kaders onderdeel 
uitmaken van het handhavingsprogramma. Op die manier kunnen de betrokken adviesinstanties 
zich hierover ook uitspreken. Minstens moeten deze kaders vastgelegd zijn alvorens het 
handhavingsprogramma operationeel wordt. Op die manier is er werkelijk sprake van (en 
garantie op) transparantie, hetgeen een strategisch doel is van het ontwerp van 
handhavingsprogramma. 
 
Advies IRWO: De voorgestelde werkwijze met betrekking tot het voorstel tot betaling van een 
geldsom is decretaal niet mogelijk en op zijn minst inefficiënt. Aangewezen is dan ook om dit 
middel enkel aan te wenden zoals decretaal werd vastgelegd. Het werken met een 
beslissingsboom wordt als positief beschouwd en kan de gelijkheid bevorderen mits deze toelaat 
om voor uitzonderlijke gevallen een gemotiveerde afwijking te voorzien.Het agentschap is niet te 
vinden voor het opnieuw invoeren van een ‘klachtmisdrijf’. Ook het opnieuw verwijzen naar een 
minnelijke schikking komt in deze fase van het traject als overbodig over. 
 
Advies HRH: Het bestuurlijk sepotbeleid wordt best in het Handhavingsprogramma transparant 
veruitwendigd en geobjectiveerd aan de hand van pertinente en redelijke criteria. Elk bestuurlijk 
sepot hoort bij voorkeur te worden meegedeeld aan de benadeelden en moet minstens een 
traceerbaar spoor krijgen. 
Verder verdient het aanbeveling objectieve, pertinente en redelijke criteria uit te werken in welke 
gevallen of onder welke omstandigheden een voorstel kan worden geformuleerd tot betaling van 
een geldsom en hoe dit zich verhoudt tot het inzetten van het boetetraject. 
 
Ten slotte verdient het aanbeveling een objectief en expliciet kader op te nemen in het 
Handhavingsprogramma m.b.t. de hoogte van de boetes. Een denkpiste is te werken met klassen 
of sanctieniveaus. 
 
6. De fase van herstel: de bestuurlijke en gerechtelijke herstelmaatregelen 
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De keuze tussen het bestuurlijke dan wel het gerechtelijke traject werd hoger uiteengezet 28. 
 

Gerechtelijke herstelmaatregelen  
 
Decretale bepaling: Art. 6.3.10. § 1. “De stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester 
kunnen pas overgaan tot het inleiden van een herstelvordering bij het openbaar ministerie, tot 
het vorderen van herstel voor de burgerlijke rechter of tot het opstarten van de ambtshalve 
uitvoering van een gerechtelijke herstelmaatregel, als de hoge raad daarvoor vooraf een 
positief advies heeft verleend. 
De adviesplicht met betrekking tot de herstelvordering geldt op straffe van onontvankelijkheid. 
§ 2. Het inleiden van een herstelvordering bij het openbaar ministerie kan pas worden gevolgd 
door het vorderen van een herstelvordering voor de burgerlijke rechter of omgekeerd, als 
daarvoor een nieuw positief advies van de hoge raad werd verkregen. 
Voordat de burgemeester en stedenbouwkundige inspecteurs een vordering tot herstel kunnen 
indienen bij het openbaar ministerie is nog steeds een positief advies van de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering vereist.  
 
Reeds in het handhavingsplan 2010 werd een duidelijk beleidskader uitgewerkt waarbinnen 
en op basis waarvan de toenmalige Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid zijn adviezen 
diende te verlenen (cfr punt 7.3. Beleidsregels inzake de herstelvordering en het uitvoeren 
van vonnissen). 
 
Uit art. 6.3.7 §1 blijkt de bedoeling van de decreetgever om de rol van de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering te beperken ten aanzien van de vroegere Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid. De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid wordt omgevormd tot een 
Hoge Raad voor het Uitvoeringsbeleid. In het handhavingsprogramma dient dan ook een 
duidelijk beleidskader te worden opgenomen op basis waarvan de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering zijn adviezen dient te verlenen. De Hoge Raad heeft in zijn bestaande 
adviespraktijk overigens de aanwezigheid van beleidskaders nodig geacht alvorens positief 
advies te kunnen geven. 
 
Artikel 6.1.3 en in het bijzonder de omschrijving van titel VI, hoofdstuk 1 afdeling 2 namelijk 
Handhavingsbeleid Ruimtelijke Ordening, alsook uit de bepalingen in het DABM, bepalen dat 
inzake het handhavingsbeleid de decreetgever deze bevoegdheid heeft toevertrouwd aan 
de VHRM. 
 
Aangezien het voorliggende ontwerp handhavingsprogramma door de Vlaamse Rgering 
wordt goedgekeurd op voorstel van de VHRM, worden met dit programma beleidsregels 
opgesteld ten aanzien van de adviserende taak van de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering. 
 
Specifieke beleidsregels voor de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering: 
 

                                                             

28 Zie hoger onder OD 2 – punt 1 – pag. 14 e.v. 
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Zoals gesteld speelt in de advisering door de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering de 
toets van de aantasting van de goede plaatselijke ordening een belangrijke rol. Daarnaast 
ziet de raad toe op een gelijke behandeling en ziet hij toe op de rechten van derden en 
belanghebbenden. 
 

1. Toets van de aantasting van de goede plaatselijke ordening 
De raad onderzoekt of de beoogde herstelmaatregel opportuun is vanuit de weerslag van 
de aantasting aan de goede plaatselijke ordening. Er wordt een vergelijking gemaakt met 
het niveau van de goede ruimtelijke ordening van naburige percelen dat zou worden 
behaald indien zich geen schade ingevolge de schending had voorgedaan (de zgn. 
referentietoestand). 
 
Hierbij wordt de aard, ernst en omvang van de schending getoetst aan de plaatselijke 
ordening. Er wordt gecontroleerd welke de mate van aantasting van de plaatselijke 
ordening is rekening houdende met de ernst, aard en omvang van de geviseerde 
schending. Het begrip “goede ruimtelijke ordening” is hetzelfde als het begrip “goede 
ruimtelijke ordening” bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag. 
 
Er wordt bij de toets aan de goede ruimtelijke ordening eerst rekening gehouden met de 
onmiddellijke omgeving en pas nadien met de ruimere omgeving. 
 
Indien het gebied wordt geordend door een ruimtelijk uitvoeringsplan, een gemeentelijk 
plan van aanleg of een verkavelingsvergunning worden de gedetailleerde voorschriften 
die bepalend zijn voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening en geen verdere 
ruimte voor verdere beoordeling laten, geacht de criteria van een goede ruimtelijke 
ordening weer te geven. 
 
Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de vaststaande toekomstige ruimtelijke 
ordening. Zo wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met: 
− de gedetailleerde voorschriften van een ontwerp van een ruimtelijk uitvoeringsplan 

waarvan kan worden aangenomen dat het zal uitmonden in een definitief ruimtelijk 
uitvoeringsplan. 

− een duidelijke planologische beleidsoptie m.b.t. een zonevreemd bedrijf (vb. een 
zonevreemd bedrijf werd bij een classificatie ingeschaald in zone “0” – “ter plaatse 
niet behouden”),… 

 
2. Gelijke behandeling van gelijkaardige feiten 

De Hoge raad voor de Handhavingsuitvoering streeft naar een gelijke behandeling van 
gelijkaardige zaken en feiten, een basisdoelstelling van bij de oprichting van de Hoge raad 
voor de Handhavingsuitvoerin . Deze constante in de adviespraktijk garandeert 
transparantie en betekent ook voorspelbaarheid voor de handhavende besturen. 
 

3. Toets aan de weerslag op rechten van derden en belanghebbenden 
De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering toetst de herstelvordering tevens in 
functie van de weerslag van de schending op de rechten van derden en belanghebbenden. 
Hierbij worden de hinderaspecten, de gezondheid, het gebruiksgenot en de veiligheid in 
het algemeen bedoeld. De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering betrekt bij deze 
beoordeling ook het eventuele tijdsverloop tussen het initiële feit (de oprichting van de 
constructie, het begin van de uitvoering van de handeling) en de datum van het inleiden 
van de herstelvordering c.q. het inleiden van een adviesaanvraag over een 
herstelvordering bij de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering. Er zijn ook tegen-
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indicaties. De Hoge raad voor de Handhavingsuitvoering maakt in zijn adviespraktijk ook 
een onderscheid tussen schendingen waarbij de wederrechtelijke toestand sinds een 
betekenisvol lange tijd werd geconsolideerd (statisch gegeven) en schendingen waarbij de 
wederrechtelijke toestand een voortschrijdend karakter heeft (dynamisch gegeven). 
Wanneer de wederrechtelijke toestand een steeds voortschrijdend karakter kent en de 
goede ruimtelijke ordening steeds verder en verder bezwaard wordt, kan een herstellend 
optreden nog steeds, of misschien zelfs des te meer, opportuun zijn. 
 

De Vlaamse Regering bevestigt deze drievoudige toetsing en voegt hierbij toe dat indien de 
herstelvordering de toetsing van de beleidscriteria doorstaat, de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering voor recente overtredingen, alsook voor geconsolideerde niet-
recente overtredingen en voor wederrechtelijke toestanden met een voortschrijdend 
karakter positief zal adviseren. 
 
Aanvullend bij het beleidskader uit het handhavingsplan 2010 geldt hiernavolgend 
beleidskader voor de niet-geconsolideerde niet-recente overtredingen. 
 
De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering kan bij niet-geconsolideerde niet-recente 
overtredingen een niet-eensluidend advies geven ook in die gevallen waarbij het dossier de 
toetsing van de drie bovenstaande criteria heeft doorstaan. Bij niet-recente, niet-
geconsolideerde overtredingen dient de actuele schade een bepalend criterium te zijn. 
Bepaalde, ernstige schade aan de goede ruimtelijke ordening wordt niet getemperd door een 
louter tijdverloop, en blijft de goede ruimtelijke ordening verstoren zolang zij aanwezig blijft. 
Meer zelfs, in sommige gevallen neemt de schade nog toe, lang nadat het misdrijf reeds 
voltrokken is. Bepaalde schendingen blijven de goede ruimtelijke ordening verstoren, ook al 
is sprake van een statische situatie die reeds vele jaren aanwezig is. In deze gevallen is nog 
steeds sprake van in functie van de goede ruimtelijke ordening te herstellen schade, hoewel 
zij mogelijk het gevolg is van een niet-recente en niet-geconsolideerde overtreding. In 
dergelijke gevallen dient de voor de Hoge Raad Handhavingsuitvoering het actueel 
(ver)storend karakter te onderzoeken van de destijds veroorzaakte schade, en positief 
advies te verlenen wanneer de voorgenomen herstelvordering gericht is op het wegnemen 
van deze verstoring.  
 
“Decretale bepaling Art. 6.3.1. § 1. Naast de straf beveelt de rechtbank, ambtshalve of op 
vordering van een bevoegde overheid, een meerwaarde te betalen en/of bouw- of 
aanpassingswerken uit te voeren en/of de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of 
het strijdige gebruik te staken. 
De gerechtelijke herstelmaatregelen kunnen vervolgens in een procedure ten gronde opgelegd 
worden door de correctionele en burgerlijk rechtbanken en hoven rekening houdend met de 
rangorde voorzien in artikel 6.3.1, § 1 VCRO. De rechter kan zowel op vordering van de 
burgemeester of de stedenbouwkundige inspecteurs, als op vordering van het openbaar ministerie 
en ook ambtshalve een herstelmaatregel opleggen of de gevraagde herstelmaatregel bijstellen. “ 
 
De motiveringsplicht blijft behouden in de zin dat diegene die een maatregel of een combinatie 
van maatregelen aan de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering vraagt, motiveert waarom 
de gevorderde maatregel of combinatie aangewezen is en de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering zelf in negatief geval motiveert waarom dit niet het geval is en welke 
maatregel of combinatie dan desgevallend wel binnen een positief advies zou kunnen passen, 
voor zover dit ook volgens de overige criteria zou kunnen verleend worden. De Hoge Raad 
voor de Handhavingsuitvoering zal hierbij steeds de schending toetsen aan de goede 
plaatselijke ordening, zal streven naar de gelijke behandeling van gelijkaardige feiten en zal 
nagaan welke weerslag de vordering heeft op rechten van derden en belanghebbenden.  
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Advies VVSG: Trage en ingewikkelde procedures en sterk specialistische, steeds wijzigende 
regelgeving. Voor gemeenten is dit maar moeilijk bij te benen, ondanks investeringen in 
personeel. Daarbij wordt regelmatig verwezen naar de ‘kaap’ van de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid, die moeilijk te nemen is, zeker in gemeenten met een beperkte ervaring op 
het vlak van het opstellen van herstelmaatregelen. Omwille van de complexe regelgeving 
investeren gemeenten juist veel in het preventieve aspect van handhaving, dat niet (en straks 
beperkt) geregeld is en dus meer flexibiliteit en en maatwerk toelaat. 

Maak het eensluidend advies Hoge Raad voor Handhavingsbeleid niet langer verplicht of schaf 
het af.  
Halverwege de jaren 2000 is de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid opgericht. Onder andere 
alle herstelvorderingen moeten eerst langs deze Raad passeren. De gemeenten vinden dit 
frustrerend, omdat deze kaap maar moeilijk te nemen blijkt en gepaard gaat met een behoorlijke 
administratieve last.  

De Raad is in het verleden opgericht om oa meer eenvormigheid de vormen van 
herstelmaatregelen te krijgen. We menen echter dat dit ingaat tegen de gemeentelijke autonomie, 
waarbij het aan het college is zich uit te spreken over het herstel van de goede ruimtelijke 
ordening. Dat er daarbij verschillen in zienswijze zijn tussen gemeenten is prima en doet recht 
aan de verschillen op het terrein. Anders redeneren zou betekenen dat er ook meer uniformiteit 
moet komen over de beslissingen over vergunningsaanvragen tussen gemeenten. Ook die zijn 
immers gericht op het behoud van de goede ruimtelijke ordening. Bovendien is inmiddels 
decretaal heel wat bepaald over de bij voorkeur te vorderen herstelmaatregel. Er is geregeld in 
welke situaties herstel in de oorspronkelijke staat, het uitvoeren van aanpassingswerken of het 
vorderen van de meerwaarde nodig is of is aangewezen. Deze ‘voorkeurkeuzes’ maken dat de 
mogelijke variatie in de te vorderen herstelmaatregel sowieso kleiner is geworden en 
verminderen de noodzaak tot een eensluidend advies.  

Advies IRWO: In tegenstelling tot de doelstelling van de decreetgever, zijnde de rol van de Hoge 
Raad voor de Handhavingsuitvoering te beperken in vergelijking met de huidige Hoge Raad, 
wordt deze in het ontwerp van handhavingsprogramma verruimd ten aanzien van het 
Handhavingsplan van 2010. In het onderhavige ontwerp wordt in tegenstelling tot het 
Handhavingsplan van 2010 nergens enige beleidslijn opgenomen ten aanzien van de 
adviesverplichting van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering met betrekking tot de 
herstelvordering. Het agentschap formuleert ook een aantal aanpassingen van het traject om dit 
vlotter te laten verlopen. Ten eerste kan het ogenblik om het advies met betrekking tot de 
herstelvordering te vragen aanzienlijk worden vervroegd waardoor de doorlooptijd van het 
traject wordt verkort. Ten tweede wordt voorgesteld dat de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering zelf een concrete herstelvordering voorstelt wanneer hij de 
herstelvordering van de stedenbouwkundig inspecteur negatief adviseert. De stedenbouwkundig 
inspecteur behoudt wel de eindbeslissing aangaande het gevolg dat hij geeft aan het advies van 
de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering. De optie dat niet-recente schendingen dienen 
gedagvaard te worden, is tegenstrijdig ten aanzien van de eerste optie dat enkel recente 
schendingen worden opgevolgd. Het blijft ook aangewezen om aan te sluiten bij een 
herstelvordering die door de gemeente wordt ingeleid. Op deze wijze kan de opbouw van een 
historisch passief worden vermeden. 
 
De beslissing van het openbaar ministerie is beslissend voor het moment van opmaak van de 
gerechtelijke herstelmaatregel. 
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1. Wanneer het openbaar ministerie geen beslissing tot niet vervolging heeft genomen 

uiterlijk binnen de 180 dagen, éénmalig verlengbaar met 180 dagen, wordt 
onverwijld een herstelvordering opgesteld en advies gevraagd bij de Hoge Raad voor 
de Handhavingsuitvoering ten einde een correctionele dan wel burgerlijke procedure 
(in geval van later sepot door het openbaar ministerie) aan te vatten.  

 
2. Zodra het openbaar ministerie wel een beslissing tot niet vervolging overmaakt, wordt 

binnen een korte termijn advies aan de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering 
gevraagd en gedagvaard voor de burgerlijke rechtbank voor wat de niet recente 
schendingen betreft alsook voor complexe en zwaarwichtige dossiers. 

 
Elk niveau komt op voor zijn eigen prioriteiten. Het subsidiariteitsbeginsel krijgt hier volledige 
uitwerking. De lokale overheden zijn beter geplaatst om binnen hun eigen prioriteiten te 
oordelen over de opportuniteit van het instellen van een herstelvordering met betrekking tot 
hun lokale vergunningen en plannen. Vanuit het gewestelijk niveau zal hiervoor de nodige 
ondersteuning en bijstand worden gegeven zonder dat het gewestelijk niveau zich telkens 
aansluit bij de vordering en in de procedure tussenkomt. Kennisdeling moet ervoor zorgen dat 
de lokale besturen kunnen groeien naar een volledig zelfstandig optreden in deze. Voor wat 
buiten de lokale en gewestelijke prioriteiten valt maar wel storend voor de omwonenden is, 
dient geval per geval een kosten-baten analyse - niet alleen voor het financieel aspect maar ook 
vlak van de goede ruimtelijke ordening - te worden gemaakt die moet uitwijzen of een verdere 
procedure aangewezen is. Dit alles rekening houdend met de middelen die moeten worden 
ingezet, met de redelijke termijn, met de voordelen voor het algemeen belang en de belangen 
van de omwonenden, etc.  

Advies VVSG: Expliciet maken dat het handhavingsprogramma niet bindend is voor gemeenten 
Het Handhavingsprogramma RO geeft aan dat de tekst ‘algemene richtlijnen bevat die door de 
gewestelijke administratie gevolgd dienen te worden en daarnaast aanbevelingen bevat voor de 
handhaving op de andere beleidsniveaus’. Het feit dat gemeenten niet rechtstreeks zijn gebonden 
door de voorgestelde werkwijze en keuzes die gemaakt worden door het Handhavingsprogramma 
komt ons vanzelfsprekend over. Tegelijkertijd stellen we vast dat het Handhavingsplan wel 
degelijk een bepaalde werkwijze oplegt/aanbeveelt aan gemeenten. ; als het gaat om het 
opstellen van een PV aan de Procureur of de gewestelijke beboetingsambtenaar wordt 
aangegeven dat die moet vergezeld gaan met een nota over het prioritair karakter en de 
mogelijkheid tot regularisatie. De voorgestelde richtlijnen en prioriteiten kunnen naar onze 
mening het lokale niveau wel inspireren en richting geven. Dat is zelfs aangewezen om zo een op 
elkaar afgestemd en dus sterker handhavingsbeleid RO te kunnen voeren. Ze kunnen echter niet 
dwingend van aard zijn naar gemeenten. Dat kan alleen via regelgeving. In het 
Handhavingsprogramma zelf wordt best verduidelijkt in welke mate gemeenten ook gebonden 
zijn door de uitspraken die opgenomen zijn. 
 
Ten slotte wordt benadrukt dat een gezonde mix van dossiers waarin telkens andere 
herstelmaatregelen aan de orde zijn, bijdragen bij aan een preventieve werking naar anderen 
toe. In de gevallen waar in het geheel geen kennelijke verenigbaarheid met de goede 
ruimtelijke ordening kan worden vastgesteld, is het herstel in de oorspronkelijke toestand de 
regel. Dit wil niet zeggen dat er niet moet worden ingezet op dossiers waarin 
aanpassingswerken of een meerwaarde kunnen gevraagd worden.  
 

Bestuurlijke herstelmaatregelen  
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Onder de bestuurlijke herstelmaatregelen ressorteren de minnelijke schikking, de 
bestuursdwang en last onder dwangsom.  

a. Minnelijke schikking  
 
De minnelijke schikking is een belangrijk nieuw instrument dat maximaal wordt ingezet. Een 
minnelijke schikking met een gedragen oplossing is te verkiezen boven het verder procederen 
met een ongewis resultaat. Bij elke verdere stap in het traject wordt verwezen naar de 
mogelijkheid daartoe.  
 
De mogelijkheid wordt geboden na de inzet van de preventieve instrumenten en de 
vaststellingen. Ook wanneer een advies wordt aangevraagd bij de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering of reeds een procedure, hetzij gerechtelijk, hetzij bestuurlijk hangende 
is. Tijdens een procedure kan aan de minnelijke schikking bv. gedacht worden op het moment 
dat een deskundig onderzoek quasi afgerond is. Ook in de beboetingsprocedure wordt steeds 
gewezen op de mogelijkheid tot minnelijke schikking voor wat het herstel betreft, wat 
trouwens de strafmaat kan milderen.  
 
De voordelen van de minnelijke schikking inzake de uitvoeringstermijn, de mogelijkheid tot 
fasering en het beperken van de zekerheden worden maximaal ingezet om de overtreders te 
overtuigen mee te stappen in het minnelijke traject.  
 
Advies IRWO: De minnelijke schikking kan zeker een instrument zijn dat efficiëntere handhaving 
mogelijk maakt. Het aangaan van een minnelijke schikking of het informeren naar de bereidheid 
om een minnelijke schikking aan te gaan, moet echter wel een nut kunnen hebben en lopende 
procedures niet onnodig ingewikkeld maken of vertragen. 
 

b. Bestuursdwang en last onder dwangsom 
 
Decretale bepaling Art. 6.4.7. § 1. “De stedenbouwkundige inspecteur of de burgemeester kan 
beslissen om bestuursdwang toe te passen. Bestuursdwang houdt in dat bestuurlijke maatregelen 
aan overtreders worden opgelegd door middel van een bestuurlijke beslissing die onmiddellijk 
uitvoerbaar is en steeds het recht op ambtshalve uitvoering insluit.  
De beslissing, vermeld in het eerste lid, wordt op schrift gesteld. De schriftelijke beslissing wordt 
een besluit 
genoemd. 
§ 2. De bestuurlijke maatregelen, genomen in het kader van bestuursdwang, hebben dezelfde 
inhoud als de 
herstelmaatregelen, vermeld in artikel 6.3.1, § 1, en respecteren de rangorde, vermeld in het 
voormelde artikel.” 
 
Decretale bepaling Art. 6.4.14. “De stedenbouwkundige inspecteur of de burgemeester is 
bevoegd om aan de overtreder een last onder dwangsom op te leggen. Last onder dwangsom 
houdt in dat bestuurlijke maatregelen aan overtreders worden opgelegd door middel van een 
bestuurlijke beslissing, die onmiddellijk uitvoerbaar is en steeds de verbeurte van een dwangsom 
als sanctie bij negatie insluit. 
De beslissing, vermeld in het eerste lid, wordt op schrift gesteld. De schriftelijke beslissing wordt 
een besluit genoemd. 
Artikel 6.4.7, § 2 tot en met § 6, is ook van toepassing op het besluit, vermeld in het eerste lid, met 
het voorbehoud dat een last onder dwangsom nooit de betaling van een meerwaarde als enig 
voorwerp kan hebben.” 
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Wanneer geen minnelijke schikking mogelijk is, dienen het gerechtelijke of bestuurlijk traject 
te worden aangevat, hetzij verder gezet. De bestuursdwang en last onder dwangsom zijn in te 
zetten bij de recente, eenvoudige en minder zwaarwichtige dossiers 29. Het zijn voornamelijk 
de gevallen waarbij de meerwaarde of kleinere aanpassingswerken het herstel uitmaken of een 
combinatie van beiden.[zie opmerkingen onder OD 2.c. en advies ANB] 
 
Advies ANB: Het is ons evenmin duidelijk waarom bestuurlijke herstelmaatregelen zoals de 
bestuursdwang en de last onder dwangsom enkel bij recente, eenvoudige en minder 
zwaarwichtige dossiers zouden mogen worden ingezet. Vanwege de beperkte capaciteit bij de 
gerechtelijke instanties, en het streven naar een efficiënte en effectieve bestuurlijke handhaving, 
valt te overwegen om ook bij zwaardere dossiers de inzet van dergelijke bestuurlijke maatregelen 
tot te passen.  
 
Het zijn bestuurlijke beslissingen die gebaseerd zijn op dezelfde prioriteitenorde als dewelke de 
rechters toepassen en kunnen ook een combinatie van herstelmaatregelen bevatten. De 
beslissing omschrijft voldoende precies de schendingen en bevat de gronden waarop de 
maatregel is gebaseerd. De herstelmaatregelen zelf worden voldoende nauwkeurig beschreven 
en gepreciseerd. 
 
Advies AMMC: De bestuurlijke beslissingen zullen gebaseerd zijn op dezelfde prioriteitenorde als 
dewelke rechters toepassen (p. 23). Het verdient aanbeveling deze prioriteitenorde nader te 
omschrijven, desgevallend door verwijzing naar artikel 6.3.1, §1 VCRO.  
 
De last onder dwangsom en bestuursdwang kunnen nooit tegelijk worden opgelegd.  
 
Gezien de dwangsom de overtreder ertoe moet aanzetten om de hoofdveroordeling uit te 
voeren, wordt in hoofdorde steeds geopteerd voor een last onder dwangsom. Hier blijft 
immers nog steeds het principe gelden dat de overtreder zelf overgaat tot herstel.  
 
De dwangsom staat in verhouding met wat moet worden uitgevoerd, waarbij mogelijk rekening 
kan gehouden worden met de financiële malaise van de overtreder. De dwangsom geldt als 
stimulans om te gaan uitvoeren. Het is een dwangmiddel maar mag niet opgevat worden als 
een sanctie. Pas wanneer de dwangsom haar nuttig effect heeft verloren, kan deze maatregel 
worden ingetrokken en kan een beslissing tot bestuursdwang worden opgelegd. 
 
Advies VMM: p. 23: er is sprake van financiële malaise, allicht wordt “financiële toestand” bedoeld. 
 
Decretale bepaling Bestaat het herstel uit de betaling van een meerwaarde, dan wordt 
bestuursdwang opgelegd. Last onder dwangsom is in dat geval niet mogelijk. Dwangsommen 
kunnen geen betrekking hebben op de betaling van een geldsom. In dat geval rest de 
bestuursdwang als enige optie. Ook in de gevallen waarin de dwangsom in het geheel geen 
nuttig effect kan hebben (vb. onbeheerde nalatenschappen), kan onmiddellijk naar de 
bestuursdwang worden overgestapt.  
 
 

                                                             

29 Zie hoger pag. 16 bovenaan OD2.1.c 
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Decretale bepaling Art. 6.4.7.§ 4. In het besluit wordt een termijn bepaald waarbinnen de 
overtreder en de belanghebbenden de tenuitvoerlegging kunnen voorkomen door zelf de bevolen 
maatregelen uit te voeren. De uitvoeringstermijn kan zo nodig worden gefaseerd of 
gedifferentieerd per maatregel. 
 
Bij bestuursdwang wordt aan de overtreder een termijn toegestaan alvorens de overheid kan 
overgaan tot de ambtshalve uitvoering. Deze termijn dient realistisch te zijn en voldoende 
ruimte te bieden voor het uitvoeren van het opgelegde herstel.  
 
Vooraf wordt nagegaan of de ambtshalve uitvoering de facto eenvoudig uitvoerbaar is en 
proportioneel naar kosten en voordelen voor het algemeen belang. Ook de mogelijkheid tot 
terugvordering van de gemaakte kosten dient te worden onderzocht alvorens tot ambtshalve 
uitvoering over te gaan.  
 
 
Decretale bepaling Art. 6.4.8. § 1. Tegen de beslissing tot toepassing van bestuursdwang kan de 
vermoedelijke overtreder beroep instellen bij de Vlaamse Regering. Dat beroep kan strekken tot 
het ongedaan maken van de beslissing tot toepassing van bestuursdwang of tot de matiging of 
modulering van de daarin opgelegde maatregelen. Het beroep heeft schorsende werking. 
 
Inzake de beroepen tegen de bestuurlijke beslissingen dient er binnen het jaar na de 
inwerkingtreding door de overheid een duidelijk kader met criteria te worden ontwikkeld op 
grond waarvan de beroepen worden behandeld en dit met het oog op rechtszekerheid en 
transparantie.  
 
Advies SARO: Zo kondigt het ontwerp van handhavingsprogramma (pag. 24) onder meer aan dat 
binnen het jaar na de inwerkingtreding van het programma een duidelijk kader met criteria moet 
worden ontwikkeld op grond waarvan de beroepen tegen bestuurlijke herstelvorderingen zal 
worden behandeld. De raad kan een dergelijke aanpak niet ondersteunen. Het verdient 
aanbeveling om de opmaak van dergelijke kaders niet voor zich uit te schuiven. Mede in het licht 
van de strategische doelstelling gericht op samenwerking en transparantie, moeten dergelijke 
kaders onderdeel uitmaken van het handhavingsprogramma. Op die manier kunnen de betrokken 
adviesinstanties zich hierover ook uitspreken. Minstens moeten deze kaders vastgelegd zijn 
alvorens het handhavingsprogramma operationeel wordt. 
Op die manier is er werkelijk sprake van (en garantie op) transparantie, hetgeen een strategisch 
doel is van het ontwerp van handhavingsprogramma. 
 
Advies IRWO: De invoering van bestuurlijke handhaving in het handhavingsdecreet geeft 
mogelijkheden om handhaving sneller, efficiënter en op maat te doen verlopen. De huidige 
invulling ervan door het handhavingsprogramma maakt echter dat de impact van deze middelen 
uiterst beperkt zal zijn. De te volgen weg die in het programma aangeraden wordt, zal dikwijls 
contraproductief werken. Er wordt voorgesteld de bestuurlijke handhaving verder open te 
trekken zodat er makkelijker gebruik van gemaakt kan worden indien dit de meest aangewezen 
optie zou zijn voor het kwestieuze dossier. 
 

Criteria en moment van vorderen bij gerechtelijke en bestuurlijke herstelmaatregelen  
 
Om de uniformiteit en gelijke behandeling bij de gerechtelijke en bestuurlijke 
herstelmaatregelen te garanderen gebruiken de burgemeester en de stedenbouwkundige 
inspecteurs voor hun bestuurlijke maatregelen dezelfde criteria toepassen als de criteria die 
worden toegepast bij gerechtelijke herstelmaatregelen.en dezelfde toetsing aan de 
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goede ruimtelijke ordening die de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering hanteert bij haar 
advisering. Criteria die in de rechtspraak ontwikkeld worden, worden eveneens meegenomen 
gezien de gerechtelijke procedure principieel voorrang heeft op de bestuurlijke. [SCHRAPPEN 
zie advies IRWO, VVSG en decretale bepalingen] 
De motivering van de actuele noodzaak tot herstel houdt in dat het bestuur in haar beslissing 
minstens een gemotiveerde beoordeling opneemt inzake de al dan niet verenigbaarheid met de 
plaatselijke ruimtelijke ordening, inzake de omvang van de weerslag op de plaatselijke 
ruimtelijke ordening in het licht van een concentrische benadering en in vergelijking met de 
referentiestandaard, inzake klachten van derden of de afwezigheid daarvan, inzake het 
tijdsverloop na het initiële feit wanneer geruime tijd niet handhavend werd opgetreden, inzake 
de actualiteit van de aantasting en inzake de keuze van de herstelmaatregel of de combinatie 
van maatregelen. 
De maatstaf van 3 jaar, resp. 5 jaar (in ruimtelijk kwetsbaar gebied), die eerder van toepassing 
was als uiterste grens voor het instellen van een herstelvordering, geldt vanaf de aanvang van 
de verstoring van de ruimtelijke ordening ook als uiterste grens voor het opleggen van een 
bestuurlijke herstelmaatregel.[SCHRAPPEN zie advies OVAM, IRWO, VMM en VVSG] 
 
Advies OVAM: Als laatste alinea bij punt 6 (onder 002) wordt aangegeven dat er een maatstaf van 
resp. 3 jaar en 5 jaar wordt ingesteld als uiterste grens voor het instellen van herstelvorderingen. 
Op dit punt moet een betere afstemming van de termijnen gebeuren ten opzichte van de termijnen 
waarbij bestuurlijke maatregelen (waaronder ook herstel beoogd wordt) binnen het kader van de 
milieuhandhaving voorzien wordt. 
 
Advies IRWO: De criteria die de Hoge Raad gebruikt bij de advisering moeten vastgelegd worden 
tijdens intern overleg tussen de partners, zeker nu rol van de Hoge Raad in het nieuwe decreet 
beperkt wordt. Dit zorgt voor duidelijkheid en wederzijds begrip. Nu ontbreekt elk criterium. 
De termijn van 3 en 5 jaar mag niet als hakbijl gebruikt worden. De goede ruimtelijke ordening 
als uiteindelijk doel vereist en soepel gebruik van de term recent. 
 
Advies VVM: p.24: er wordt verwezen naar termijnen van 3 en 5 jaar voor het instellen van 
herstelvorderingen, wat uitgebreid wordt naar het opleggen van bestuurlijke herstelmaatregelen. 
Deze termijnen stroken niet met de verjaringstermijnen uit de VCRO. Ook hier weer moet je dit 
geval per geval kunnen beoordelen met de verjaringsgrens als ultieme grens en geen lagere 
termijnen opleggen want dat hypothekeert de goede handhaving in die gevallen waarin men na 
die 3 of 5 jaar toch nog best optreedt op basis van de eigenheden van de zaak 

Advies VVSG: Expliciet maken dat het handhavingsprogramma niet bindend is voor gemeenten 
Het Handhavingsprogramma RO geeft aan dat de tekst ‘algemene richtlijnen bevat die door de 
gewestelijke administratie gevolgd dienen te worden en daarnaast aanbevelingen bevat voor de 
handhaving op de andere beleidsniveaus’. Het feit dat gemeenten niet rechtstreeks zijn gebonden 
door de voorgestelde werkwijze en keuzes die gemaakt worden door het Handhavingsprogramma 
komt ons vanzelfsprekend over. Tegelijkertijd stellen we vast dat het Handhavingsplan wel 
degelijk een bepaalde werkwijze oplegt/aanbeveelt aan gemeenten. . Een laatste voorbeeld: de 
bestuurlijke herstelmaatregel die binnen de 3 of 5 jaar na verstoring moet zijn opgesteld, terwijl 
dit nergens decretaal is bepaald. Elk van deze uitspraken werkt trouwens behoorlijk verzwarend 
naar werklast, zodat het maar de vraag is of deze ‘ideale’ trajectaanpak wel in alle situaties en bij 
alle type van overtreders is aangewezen.De voorgestelde richtlijnen en prioriteiten kunnen naar 
onze mening het lokale niveau wel inspireren en richting geven. Dat is zelfs aangewezen om zo 
een op elkaar afgestemd en dus sterker handhavingsbeleid RO te kunnen voeren. Ze kunnen 
echter niet dwingend van aard zijn naar gemeenten. Dat kan alleen via regelgeving. In het 
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Handhavingsprogramma zelf wordt best verduidelijkt in welke mate gemeenten ook gebonden 
zijn door de uitspraken die opgenomen zijn. 

Advies HRH: De bevoegde overheden kunnen een herstelbeleid voeren, d.w.z. dat ze kunnen 
beslissen om geen gerechtelijk of bestuurlijk herstel te benaarstigen. Dit beleid hoort in het 
Handhavingsprogramma geobjectiveerd en geëxpliciteerd te worden. Ook verdient het 
aanbeveling de criteria op grond waarvan al dan niet beslist kan worden aan de vermoedelijke 
overtreder een minnelijke schikking voor te stellen expliciet aan te vullen in het 
Handhavingsprogramma en een transparant en objectief kader erin vast te leggen. 
Het Handhavingsprogramma formuleert best, alleen al om proceseconomische redenen, 
beleidsrichtlijnen- en aanbevelingen om ongewenste samenloop van disparate herstelvorderingen 
of een disparaat inzetten op gerechtelijk en bestuurlijk herstel in samenloop tussen bevoegde 
overheden te vermijden, dit steeds met respect voor de subsidiariteit. 
Ook moet er een koppeling gemaakt worden tussen het straf- en herstelluik en moet worden 
gestreefd naar een transparant en objectief beleidskader om dubbele bestraffing en dubbele 
vervolging te vermijden.  
Ten slotte verdient het aanbeveling een beleidskader uit te werken om ondoordachte beroepen 
door gewestelijke actoren tegen gewestelijke (beroeps)beslissingen te vermijden 
 

7. De uitvoering van de titels  
 

a.  Uitvoering van opeisbare bestuurlijke geldboetes  
 
Decretale bepaling: Art. 6.2.11. § 1”. De opgelegde bestuurlijke geldboeten worden door het Departement 
Leefmilieu, Natuur en 
Energie van de Vlaamse overheid geïnd en ingevorderd ten voordele van het Herstelfonds. Het voormelde 
departement is gemachtigd om aan de schuldenaars van opeisbare bestuurlijke geldboetes die bijzondere 
omstandigheden 
kunnen bewijzen, uitstel of spreiding van betaling toe te staan. 
§ 2. Als de betrokkene in gebreke blijft bij het betalen van de verschuldigde bestuurlijke geldboeten, verhoogd met 
de invorderingskosten, worden die bedragen bij dwangbevel ingevorderd. Het dwangbevel wordt geviseerd en 
uitvoerbaar verklaard door een ambtenaar die de Vlaamse Regering daarvoor heeft aangewezen. 
§ 3. Het dwangbevel wordt aan de schuldenaar bij deurwaardersexploot betekend. 
Binnen een termijn van dertig dagen na de ontvangst van het dwangbevel kan de schuldenaar verzet doen door 
het Vlaamse Gewest te laten dagvaarden. 
Het verzet schorst de tenuitvoerlegging. Het Vlaamse Gewest kan de rechter verzoeken om de schorsing van de 
tenuitvoerlegging op te heffen.” 
 
Opeisbare bestuurlijke geldboetes worden geïnd en ingevorderd door het departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie ten voordele van het Herstelfonds. Het departement LNE heeft 
de voorbije jaren een aanzienlijke ervaring daarin opgebouwd en is daarom de aangewezen 
entiteit om die taak op zich te nemen, voor beide materies, wat de uniformiteit ten goede komt.  
 
Het departement LNE kan de schuldenaar uitstel of spreiding van betaling verlenen, mits deze 
het bewijs levert van ‘bijzondere omstandigheden’. Vanuit ruimtelijke ordening pleiten een 
aantal zaken voor een eerder uitzonderlijke toepassing van deze mogelijkheid. In een vorige 
fase zijn al verschillende afwegingen gebeurd: de beboetingsambtenaar voert een sepotbeleid, 
kan uitstel van tenuitvoerlegging verlenen en houdt bij het bepalen van de hoegrootheid van 
de boete rekening met verschillende criteria. Als de geldboete desondanks zonder uitstel 
wordt opgelegd, is het aangewezen om deze, zonder verwijl, volledig op te eisen. Zo niet 
bestaat het risico dat de preventieve werking of de effectiviteit verloren gaat. Anderzijds moet 
in elk concreet dossier afgewogen worden of het toekennen van uitstel of spreiding niet te 
verkiezen is omwille van efficiëntie: minder procedures en beperktere inzet van mensen en 
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middelen. Finaal zal het departement de criteria ontwikkelen, met de nodige zorg voor de 
uniformiteit in beide materies. 
 
Als de betrokkene in gebreke blijft bij het betalen van een verschuldigde bestuurlijke geldboete, 
wordt een dwangbevel aan de schuldenaar betekend en tot verdere uitvoering over gegaan.  
 
Advies IRWO: Er kan akkoord gegaan worden met een absoluut minimaal gebruik van het uitstel 
van betaling. Het belang van effectieve invordering wordt eveneens benadrukt.  
 

b. Uitvoering van vonnissen/administratieve beslissingen inzake herstel  
 
Decretale bepaling: Art 6.3.4 § 1 …” De verjaring van het recht op het uitvoeren van de herstelmaatregel 
neemt een aanvang vanaf het verstrijken van de termijn die de rechtbank heeft bepaald voor de tenuitvoerlegging 
ervan.” 
 
Ook in deze fase van het traject wordt voorafgaand aan de uitvoering van de titel, steeds de 
mogelijkheid tot vrijwillig herstel geboden. Deze laatste aanmaning tot vrijwillig herstel 
vermeldt uitdrukkelijk de datum waarop - bij gebreke aan reactie - de uitvoering effectief zal 
aangevat worden. Een redelijke termijn van 60 dagen wordt daarbij voor ogen gehouden. Deze 
aanmaning gaat gepaard met de mededeling van alle negatieve gevolgen die aan de uitvoering 
van de titel kleven en de vermelding van de alternatieven om zo een uitvoering te verhinderen. 
Afhankelijk van het traject dat aan de titel voorafgaat, zullen de alternatieven beperkt of 
uitgebreid zijn, zoals ook het onderzoek daarnaar. De Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering volgt dezelfde beleidsregels in het kader van haar voorafgaandelijke 
adviesverplichting.[wordt verder uitgewerkt onder punt f] 
De uitvoering van de hoofdveroordeling blijft de essentie. De middelen waarover de overheid 
beschikt, zijn slechts uitvoeringsmiddelen om de betrokkenen aan te zetten die 
hoofdveroordeling alsnog uit te voeren. De middelen zijn geen doel op zich. Ze moeten naar 
redelijkheid en in evenredigheid met de hoofveroordeling ingezet worden en niet aangewend 
als een bijkomende straf. Die visie heeft consequenties naar het tijdstip waarop het middel 
wordt ingezet. Pas als duidelijk is dat de hoofdveroordeling niet zal uitgevoerd worden, is de 
inzet van een uitvoeringsmiddel vereist. Het heeft ook consequenties naar de omvang 
waarmee het middel wordt ingezet, nl. naar ratio van de hoofdveroordeling. Op die manier 
worden onnodig werk en bijkomende kosten ten laste van de overtreder vermeden. 
 
Advies IRWO: Een extra aanmaning voor aanvatting van de uitvoeringsprocedure na het 
verstrijken van de hersteltermijn is niet nuttig. Betrokkene kent de wens van de overheid om het 
herstel te bekomen. Een laatste aanmaning, ten laatste kort voor verstrijken van de 
hersteltermijn is eventueel wel mogelijk en kan bijdragen aan de gelijke behandeling tussen 
overtreders 
 
Advies OVAM: Bij de uitvoering van de titels (punt 7 onder 002) is een verdere afstemming (in het 
bijzonder voor het uitvoeren van vonnissen/administratieve beslissingen, betekening van 
vonnissen of arresten, en ambtshalve uitvoering van gerechtelijke uitspraken en bestuurlijke 
besluiten) tussen ruimtelijke ordening en milieu noodzakelijk. Vooral in gevallen waarbij 
overtredingen worden vastgesteld op het vlak van ruimtelijke ordening door bijvoorbeeld de 
ophoging van een terrein met afvalstoffen of uitgegraven bodem die niet voldoet aan de 
voorwaarden, is een gecoördineerde en zelfs geïntegreerde aanpak van de handhaving en de 
uitvoering van beslissingen als gevolg van handhavend optreden nodig. 
 

c. Betekening van een vonnis of arrest 
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Bij strafrechtelijke vonnissen en arresten gebeurt de betekening nadat de hersteltermijn tot 
uitvoering van de opgelegde maatregel verstreken is en er geen kennisgeving van vrijwillig 
herstel van de veroordeelde werd bezorgd aan de vorderende overheid. Op dat moment kan de 
veroordeelde actief bevraagd worden naar de reden van uitstel vooraleer tot betekening en 
invordering van de dwangsom over te gaan. Voor burgerlijke uitspraken zal de betekening 
onmiddellijk gebeuren gelet op de noodzaak daarvan om de beroepstermijn te laten lopen. 
Vanuit het oogpunt van de gelijke behandeling en het correct informeren van 
overtreders is het van essentieel belang dat de betekening zowel in strafrechtelijke 
als in burgerlijke zaken zo vlug mogelijk na veroordeling gebeurt. 
 
Advies IRWO: Vanuit het oogpunt van de gelijke behandeling en het correct informeren van 
overtreders is het van essentieel belang dat de betekening zowel in strafrechtelijke als in 
burgerlijke zaken zo vlug mogelijk na veroordeling gebeurt. 
 

d. Inschrijving van wettelijke hypotheken 
 
Decretale bepalingen met betrekking tot gerechtelijke herstelmaatregel: 6.3.4 § 3. “De 
meerwaarde en de kosten die verbonden zijn aan de ambtshalve uitvoering, vermeld in paragraaf 1, 
worden, samen met de invorderingskosten, gewaarborgd door een wettelijke hypotheek, die zich uitstrekt tot alle 
zakelijke rechten die toebehoren aan de veroordeelde, vermeld in paragraaf 1, en die ingeschreven, vernieuwd, 
verminderd of geheel of gedeeltelijk wordt doorgehaald conform hoofdstuk IV en V van de Hypotheekwet van 
16 december 1851. De hypotheek wordt ingeschreven op voorlegging van een afschrift van de rechterlijke beslissing 
waarin de herstelmaatregelen worden opgelegd, niettegenstaande beroep of verzet. 
Daarnaast kan een wettelijke hypotheek ingeschreven worden op alle zakelijke rechten van de titularis van een 
zakelijk recht op het goed dat het voorwerp uitmaakt van de opgelegde herstelmaatregel, vermeld in artikel 6.3.1, § 1, 
of artikel 6.3.3, § 1, voor zover dit recht verkregen werd onder bezwarende titel en middels een authentieke akte, 
verleden na de inwerkingtreding van dit lid. Als diens titel echter al overgeschreven was vóór de overschrijving van 
de gedinginleidende akte, blijft de wettelijke hypotheek, voor de kosten die verbonden zijn aan de ambtshalve 
uitvoering, vermeld in paragraaf 1, beperkt tot het onroerend goed waarop de maatregel betrekking heeft, en dit ten 
belope van de verrijking die de titularis ingevolge de uitvoering van die maatregel zal verkrijgen of al verkregen heeft. 
Het bestuur dat belast is met de inschrijving van de wettelijke hypotheek, kan op voorstel van de veroordeelde of 
de titularis van het zakelijk recht, vermeld in paragraaf 2, een alternatieve zekerheid aanvaarden of het onderpand van 
de hypotheek inperken, als daarvoor ernstige redenen bestaan en de alternatieve of ingeperkte zekerheid voldoende 
zijn voor de waarborging van de bedragen, vermeld in het eerste lid.” 
 
Decretale bepalingen met betrekking tot bestuursdwang: Art. 6.4.10. § 1. “Elke overtreder aan 
wie het besluit, vermeld in artikel 6.4.7, en in voorkomend geval de beslissing, vermeld in artikel 6.4.8, werd betekend, 
is hoofdelijk gehouden tot het betalen van de meerwaarde en de kosten die verbonden zijn aan de toepassing van 
bestuursdwang, met inbegrip van de kosten voor de voorbereiding ervan. 
Het besluit en de beslissing, vermeld in het eerste lid, maken daarvan melding. 
§ 2. De meerwaarde en de kosten, vermeld in paragraaf 1, kunnen ook worden verhaald op de persoon die een 
zakelijk recht heeft op het goed dat het voorwerp van de bestuursdwang uitmaakte. 
Op voorwaarde dat de titel van de houder van het zakelijk recht al was overgeschreven vóór de overschrijving van 
het besluit, vermeld in artikel 6.4.7, § 5, blijft het verhaal van de kosten evenwel beperkt tot de verrijking die de titularis 
van het zakelijk recht ten gevolge van de uitvoering van de opgelegde herstelmaatregel heeft verkregen. 
§ 3. De meerwaarde en de kosten, vermeld in paragraaf 1 en 2, worden gewaarborgd door een wettelijke 
hypotheek, met overeenkomstige toepassing van artikel 6.3.4, § 3. De hypotheek wordt ingeschreven op voorlegging 
van een afschrift van het besluit of de beslissing over beroep.”. 
 
“Art. 6.4.11. De stedenbouwkundige inspecteur of de burgemeester die bestuursdwang heeft toegepast, kan van de 
overtreder bij dwangbevel de verschuldigde kosten, verhoogd met de invorderingskosten, invorderen. Hetzelfde geldt 
voor de meerwaarde die na het einde van de uitvoeringstermijn nog verschuldigd is. Het dwangbevel wordt geviseerd 
en uitvoerbaar verklaard door de ambtenaar die de Vlaamse Regering of het college van burgemeester en schepenen 
daarvoor heeft aangewezen. Het dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot of met een beveiligde 
zending. 
Op het dwangbevel, vermeld in het eerste lid, zijn de bepalingen van deel V van het Gerechtelijk Wetboek van 
toepassing.”. 
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De inschrijving van een wettelijke hypotheek gebeurt maar indien het noodzakelijk is om een 
garantie voor het innen van de meerwaarde of de kosten van een ambtshalve uitvoering bij 
gerechtelijke of bestuurlijke herstelmaatregelen te voorzien. Er dienen in eerste instantie 
concrete indicaties van nakende insolvabiliteit van de betrokkene te zijn. Het gaat hier zowel 
over de veroordeelde als over een latere niet-veroordeelde eigenaar of andere zaakgerechtigde. 
De administratie voert een proactief onderzoek naar deze elementen alsook naar de hierna 
volgende elementen.[advies IRWO en VMM] 
  
Het inschrijven van de hypotheek dient evident samen te lopen met het definitief worden 
van de herstelmaatregel. de aanvang van de uitvoeringsprocedure waarvoor de garantie 
wordt genomen. Dit is bij het opstarten van een ambtshalve uitvoering na het verstrijken van 
de uitvoeringstermijn op het moment dat is komen vast te staan dat de dwangsom haar effect 
heeft verloren en niet meer wordt geïnd. In geval van meerwaarde wordt de inschrijving enkel 
genomen in functie van de uitvoering op onroerende goederen. Ook reeds eerder genomen 
hypotheken worden hierop gescreend en zo nodig doorgehaald.  
 
Het bedrag waarvoor de hypotheek wordt gelegd en de waarde van de onroerende goederen 
waarop de hypotheek wordt gelegd, moeten in overeenstemming zijn met het bestek van de 
kosten die zullen gemaakt worden of met de meerwaarde. In hoofdorde wordt de hypotheek 
genomen op het onroerend goed dat voorwerp is van de herstelmaatregel. Indien bijkomend 
nog een hypotheek nodig is op andere onroerende goederen wegens o.m. kostprijs van de 
ambtshalve uitvoering, de waarde van het onroerend goed en reeds bestaande 
inschrijvingen van derden), wordt ervoor gekozen de gezinswoning alsook andere 
onverdeelde eigendommen pas in laatste orde te hypothekeren. Desgevallend kan 
voorafgaand een hypothecaire staat aangevraagd worden. 
 
Daarnaast wordt ook rekening gehouden worden met de betrokkene zelf. Het is logisch dat het 
onderpand voor een veroordeelde groter kan zijn dan voor een niet-veroordeelde. Bij deze 
laatste is het niet aangewezen op andere goederen dan het voorwerp van de herstelmaatregel 
zelf een hypotheek te vestigen. Het aandeel van een veroordeelde in de stedenbouwkundige 
schending speelt eveneens mee, alsook de beperktere mogelijkheden om een herstel uit te 
voeren aan andermans eigendom, zoals de architect of de aannemer.  
 
Wanneer de betrokkene voorstelt om de garantie te wijzigen of te beperken, gaat het bestuur 
na of de redenen daartoe alsook de voorgestelde waarborgen afdoende zijn. Hierbij kan onder 
meer rekening worden gehouden met een bijgebracht schattingsverslag of een recente 
hypothecaire staat. De betrokkene zal moeten kunnen aantonen dat het hem niet 
mogelijk is om uitvoering te geven aan de maatregel. Daarnaast moet hij cijfermatig 
kunnen aantonen dat de voorgestelde vervangende zekerheid of het overblijvende 
onderpand dezelfde of minstens afdoende waarborgen biedt als de genomen 
inschrijving (hypothecaire staat en objectief schattingsverslag van de overblijvende 
goederen). Ten slotte moet hij bewijzen dat er een ernstige reden bestaat om de 
wettelijke hypotheek geheel of gedeeltelijk door te halen30. Een gelijkwaardige garantie 
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in de vorm van de consignatie van een bedrag of een bankwaarborg dient ook geaccepteerd te 
worden.  
 
Advies IRWO: De onmiddellijke inschrijving van de hypotheek blijft uiterst belangrijk als 
waarborg voor de overheid. De opvattingen in het ontwerp van handhavingsprogramma, waarbij 
het particuliere belang van de overtreder boven het algemene belang wordt geplaatst, maken het 
instrument in feite onbruikbaar. Het Agentschap stelt voor de inschrijvingen te beperken, 
rekening houdend met de geraamde kostprijs van het herstel en reeds bestaande inschrijvingen 
van andere instanties (opvraging hypothecair attest). De reeds bestaande richtlijn kan ook verder 
gebruikt worden. 
 
Advies VMM: p. 25: een nakende insolvabiliteit opsporen is een moeilijke zaak, bovendien zijn er 
allerlei manipulaties mogelijk die op zeer korte termijn voor insolvabiliteit zorgen, zeker bij 
rechtspersonen. Daarvan het beslissend criterium maken om al dan niet een hypothecaire 
inschrijving te nemen, lijkt niet effectief. 

 
 

e. Invordering van verbeurde dwangsommen 
 
Decretale bepalingen met betrekking tot gerechtelijke herstelmaatregel : 6.3.4 § 4. Het 
bestuur dat belast is met de invordering van de dwangsom, is ertoe gemachtigd aan de schuldenaars die bijzondere 
omstandigheden kunnen bewijzen, uitstel of spreiding van betaling toe te staan. 
 
De stedenbouwkundige inspecteur of de burgemeester die belast is met de invordering van dwangsom, kan op 
gemotiveerd verzoek, en rekening houdend met de gestelde handelingen en de genomen engagementen met het oog 
op een correcte uitvoering van de hoofdveroordeling, beslissen dat een opeisbare dwangsomschuld niet of maar 
gedeeltelijk wordt ingevorderd, zonder dat dit betrekking kan hebben op de gerechts- en uitvoeringskosten die zijn 
gemaakt. 
 
De Vlaamse Regering kan nadere voorwaarden vastleggen en procedurele regelen bepalen voor de toepassing van 
het tweede lid.”. 
 
Art. 6.3.12. § 1. “De hoge raad kan op gemotiveerd verzoek beslissen dat een opeisbaar geworden dwangsomschuld 
die verbeurd verklaard werd wegens het niet tijdig uitvoeren van een gerechtelijke herstelmaatregel, slechts 
gedeeltelijk ingevorderd wordt of dat die invordering tijdelijk is opgeschort. De hoge raad houdt bij zijn beoordeling in 
het bijzonder rekening met de door de overtreder gestelde handelingen en genomen engagementen met het oog op 
een correcte uitvoering van de hoofdveroordeling. 
Een maatregel als vermeld in het eerste lid heeft nooit betrekking op de vaststaande gerechts- en uitvoeringskosten 
die het bestuur dat belast is met de invordering van de dwangsom, gemaakt heeft. 
§ 2. Het gemotiveerd verzoek wordt met inbegrip van eventuele bijlagen op straffe van onontvankelijkheid met een 
beveiligde zending bezorgd aan zowel de hoge raad als het bestuur dat belast is met de invordering van de 
dwangsom. 
Bij het verzoek aan de hoge raad wordt op straffe van onontvankelijkheid een bewijs gevoegd van de beveiligde 
zending aan het betrokken bestuur. 
De verzoeker bezorgt een afschrift van het verzoek aan het Herstelfonds. 
§ 3. Het bestuur dat belast is met de invordering van de dwangsom, bezorgt een schriftelijk advies aan de hoge raad, 
binnen een vervaltermijn van twintig dagen, die ingaat de dag na de betekening van het verzoek aan het bestuur. 
Als binnen de gestelde termijn geen advies wordt verleend, mag de hoge raad aan de adviesvereiste voorbijgaan. 
§ 4. De hoge raad beslist over het verzoek binnen een ordetermijn van zestig dagen, die ingaat de dag na de 
betekening van het verzoek aan de hoge raad. 
§ 5. De beslissing van de hoge raad wordt met een beveiligde zending ter kennis gebracht aan de verzoeker en aan 
het bestuur dat belast is met de invordering van de dwangsom. 
De hoge raad bezorgt een afschrift van de beslissing aan het Herstelfonds.”. 
 
Decretale bepalingen met betrekking tot last onder dwangsom: Art. 6.4.16. De 
stedenbouwkundige inspecteur of de burgemeester kan de verbeurde dwangsommen en de meerwaarde, verhoogd 
met de invorderingskosten, invorderen bij dwangbevel. Artikel 6.4.11 is van toepassing op dat dwangbevel. 
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De stedenbouwkundige inspecteur of de burgemeester die belast is met de invordering van de dwangsom, is ertoe 
gemachtigd aan de schuldenaars die bijzondere omstandigheden kunnen bewijzen, uitstel of spreiding van betaling 
toe te staan. 
De stedenbouwkundige inspecteur of de burgemeester kan op gemotiveerd verzoek en rekening houdend met de 
gestelde handelingen en de genomen engagementen met het oog op een correcte uitvoering van de 
herstelmaatregelen, beslissen dat een opeisbare dwangsomschuld niet of slechts gedeeltelijk wordt ingevorderd 
zonder dat dit betrekking kan hebben op de gerechts- en uitvoeringskosten die zijn gemaakt. De Vlaamse Regering 
kan nadere voorwaarden vastleggen en procedurele regelen bepalen voor de toepassing van dit lid.”. 
 
“Art. 6.4.17. De rechtbank van eerste aanleg kan op verzoek van de overtreder de dwangsom opheffen, de looptijd 
ervan voor een bepaalde termijn opschorten of de dwangsom verminderen in geval van blijvende of tijdelijke, gehele of 
gedeeltelijke onmogelijkheid voor de overtreder om aan zijn verplichtingen te voldoen. De overtreder dagvaardt 
daarvoor de stedenbouwkundige inspecteur die de dwangsomtitel heeft doen betekenen.”. 
 
“Art. 6.4.18. De vordering tot betaling van verbeurde bedragen verjaart na verloop van zes maanden na de dag 
waarop de bedragen verbeurd zijn. De verjaring wordt gestuit op de wijze en onder de voorwaarden, vermeld in artikel 
2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De verjaring wordt geschorst door faillissement en ieder ander wettelijk 
beletsel voor invordering van de dwangsom.”. 
 
De invordering van de dwangsom is nooit een doel op zich. De dwangsom is een middel om het 
voldoen aan een gerechtelijke of bestuurlijke beslissing af te dwingen. Het opeisen en verder 
invorderen van de dwangsom is dan ook afhankelijk van de mate van uitvoering van de 
hoofdveroordeling. Indien het herstel uitgevoerd is, wordt de opeisbare dwangsomschuld niet 
verder ingevorderd[VMM] 
 
Het nieuwe decreet geeft aan de stedenbouwkundig inspecteur of de burgemeester 
die belast is met de invordering van de dwangsom de mogelijkheid om opeisbare 
dwangsomschulden niet of maar gedeeltelijk in te vorderen. Een soortgelijke 
mogelijkheid is ook toegewezen aan de Hoge Raad voor de handhavingsuitvoering. 

Dergelijke verzoeken zullen in alle redelijkheid behandeld worden, rekening houdend 
met de tijdige inspanningen en engagementen, maar met dien verstande dat de 
dwangsom zijn afschrikwekkend effect niet mag verliezen.  

Advies AMMC: Expliciet stellen dat de opeisbare dwangsomschuld niet verder wordt ingevorderd 
indien het herstel is uitgevoerd, neemt het afschrikwekkend karakter van de dwangsom geheel 
weg. 
 
Advies IRWO: De stellingname in dit onderdeel van het programma is onbegrijpelijk en maakt 
misbruik mogelijk. Nieuwe mogelijkheden in het decreet worden volledig onderuit gehaald en 
ongelijke behandeling tussen overtreders wordt gecreëerd (rijk vs. arm). Het Agentschap pleit om 
de nieuwe mogelijkheden die de stedenbouwkundig inspecteur krijgt om dwangsommen te 
verminderen, naast de bestaande bevoegdheid van de Hoge Raad, naar redelijkheid te laten 
spelen. Overtreders hebben in dit geval het gehele modeltraject doorlopen en hebben nooit goede 
wil getoond. Zij mogen niet zomaar beloond worden. 
 
Advies VMM: p. 26: Invordering verbeurde dwangsommen: de indruk wordt gewekt dat men een 
dwangsom kan innen als de veroordeling al is uitgevoerd, wat niet het geval is  

 

f. Ambtshalve uitvoering van gerechtelijke uitspraken en bestuurlijke besluiten  
 
Decretale bepalingen met betrekking tot gerechtelijke uitspraken: Art. 6.3.4. § 1. Als de 
plaats niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld, als het strijdige gebruik niet 



 

 

75 

binnen die termijn wordt gestaakt of als de bouw- of aanpassingswerken niet binnen dietermijn worden uitgevoerd, 
beveelt het vonnis of arrest altijd dat de stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester ambtshalve in de 
uitvoering ervan kunnen voorzien in de plaats en op kosten van de veroordeelde. 
Het opstarten van een ambtshalve uitvoering geschiedt met naleving van artikel 6.3.10, § 1. Er wordt onder verstaan : 
1° hetzij het aanvatten van een gunningsprocedure tot aanwijzing van een particulier die het vonnis of het arrest zal 
uitvoeren; 
2° hetzij het schriftelijk of mondeling belasten van een particulier, binnen een raamovereenkomst, tot uitvoering van 
het vonnis of arrest; 
3° hetzij het geven van de nodige instructies aan een ambtenaar of een dienst voor de uitvoering van het vonnis of 
arrest. 
De overheid of de particulier die het vonnis of het arrest uitvoert, is gerechtigd om de materialen en voorwerpen, 
afkomstig van de herstelling van de plaats of van de staking van het strijdig gebruik te verkopen, te vervoeren en te 
verwijderen. 
De overtreder die in gebreke blijft, is verplicht alle uitvoeringskosten, verminderd met de opbrengst van de verkoop van 
materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een staat die de overheid, vermeld in het eerste lid, heeft 
opgesteld of die de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank begroot en uitvoerbaar verklaard heeft. 
 

Decretale bepalingen met betrekking tot bestuurlijke besluiten: 6.4.7 §4 De uitvoeringstermijn 
neemt een aanvang de dag na de betekening. 
§ 5. Het besluit wordt binnen een termijn van twee maanden overgeschreven in het hypotheekkantoor van het gebied 
waar het onroerend goed ligt. De beslissing, vermeld in artikel 6.4.8, § 2, tweede lid, wordt binnen een termijn van 
twee maanden nadat ze is gewezen, ingeschreven op de kant van die overschrijving, op de wijze, vermeld in artikel 84 
van de Hypotheekwet van 16 december 1851. Hetzelfde geldt voor elke rechterlijke beslissing over de schorsing of 
vernietiging van het besluit of de beslissing, vermeld in artikel 6.4.8, § 2, tweede lid. 
§ 6. De beslissing tot toepassing van bestuursdwang en elke volgende beslissing die in de zaak gewezen is, zijn 
tegenwerpelijk aan alle belanghebbenden, die de gevolgen ervan moeten dragen.”. 
 
 “Art. 6.4.8. § 1. Tegen de beslissing tot toepassing van bestuursdwang kan de vermoedelijke overtreder beroep 
instellen bij de Vlaamse Regering. Dat beroep kan strekken tot het ongedaan maken van de beslissing tot toepassing 
van bestuursdwang of tot de matiging of modulering van de daarin opgelegde maatregelen. Het beroep heeft 
schorsende werking. 
Het beroep is alleen ontvankelijk als het wordt ingesteld bij een met redenen omklede brief binnen een termijn van 
dertig dagen, die de dag na de betekening van het besluit aanvangt. Als de verzoeker gehoord wil worden, maakt hij 
daarvan melding in zijn beroepschrift. Het beroepschrift wordt met een beveiligde zending betekend. 
§ 2. Binnen een termijn van negentig dagen na de betekening van het beroepschrift wordt er uitspraak over gedaan. 
Als hiervan binnen deze termijn kennis wordt gegeven aan de vermoedelijke overtreder en de stedenbouwkundige 
inspecteur of de burgemeester die de beslissing heeft genomen, kan deze termijn eenmalig worden verlengd met 
negentig dagen. Bij gebrek aan een tijdige beslissing vervalt de beslissing tot bestuursdwang. 
De beslissing over het beroep wordt binnen vijf werkdagen met een beveiligde zending verstuurd aan de persoon die 
beroep heeft ingesteld, de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur, de rechthebbenden op de zaak en de 
gemeente van het grondgebied waarop de bestuurlijke maatregelen moeten worden uitgevoerd. De Vlaamse Regering 
kan de nadere regels bepalen met betrekking tot dat beroep. 
§ 3. De dag na de betekening van de beslissing tot verwerping van het beroep begint de door de stedenbouwkundige 
inspecteur of de burgemeester bepaalde termijn opnieuw te lopen, verminderd met het aantal dagen die al verstreken 
waren op het ogenblik van het instellen van het beroep.”. 
 
Decretale bepalingen met betrekking tot gerechtelijke uitspraken: Art. 6.3.4. § 1. “Als de 
plaats niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld, 
als het strijdige gebruik niet binnen die termijn wordt gestaakt of als de bouw- of aanpassingswerken niet binnen die 
termijn worden uitgevoerd, beveelt het vonnis of arrest altijd dat de stedenbouwkundige inspecteur en de 
burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien in de plaats en op kosten van de veroordeelde. 
Het opstarten van een ambtshalve uitvoering geschiedt met naleving van artikel 6.3.10, § 1. Er wordt onder verstaan : 
1° hetzij het aanvatten van een gunningsprocedure tot aanwijzing van een particulier die het vonnis of het arrest zal 
uitvoeren; 
2° hetzij het schriftelijk of mondeling belasten van een particulier, binnen een raamovereenkomst, tot uitvoering van 
het vonnis of arrest; 
3° hetzij het geven van de nodige instructies aan een ambtenaar of een dienst voor de uitvoering van het vonnis of 
arrest. 
De overheid of de particulier die het vonnis of het arrest uitvoert, is gerechtigd om de materialen en voorwerpen, 
afkomstig van de herstelling van de plaats of van de staking van het strijdig gebruik te verkopen, te vervoeren en te 
verwijderen. 
De overtreder die in gebreke blijft, is verplicht alle uitvoeringskosten, verminderd met de opbrengst van de verkoop van 
materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een staat die de overheid, vermeld in het eerste lid, heeft 
opgesteld of die de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank begroot en uitvoerbaar verklaard heeft.” 
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Decretale bepalingen met betrekking tot bestuurlijke besluiten: 6.4.7 §4 ”De 
uitvoeringstermijn neemt een aanvang de dag na de betekening. 
§ 5. Het besluit wordt binnen een termijn van twee maanden overgeschreven in het hypotheekkantoor van het gebied 
waar het onroerend goed ligt. De beslissing, vermeld in artikel 6.4.8, § 2, tweede lid, wordt binnen een termijn van 
twee maanden nadat ze is gewezen, ingeschreven op de kant van die overschrijving, op de wijze, vermeld in artikel 84 
van de Hypotheekwet van 16 december 1851. Hetzelfde geldt voor elke rechterlijke beslissing over de schorsing of 
vernietiging van het besluit of de beslissing, vermeld in artikel 6.4.8, § 2, tweede lid.  
§ 6. De beslissing tot toepassing van bestuursdwang en elke volgende beslissing die in de zaak gewezen is, zijn 
tegenwerpelijk aan alle belanghebbenden, die de gevolgen ervan moeten dragen.”. 
 
 “Art. 6.4.8. § 1. Tegen de beslissing tot toepassing van bestuursdwang kan de vermoedelijke overtreder beroep 
instellen bij de Vlaamse Regering. Dat beroep kan strekken tot het ongedaan maken van de beslissing tot toepassing 
van bestuursdwang of tot de matiging of modulering van de daarin opgelegde maatregelen. Het beroep heeft 
schorsende werking. 
Het beroep is alleen ontvankelijk als het wordt ingesteld bij een met redenen omklede brief binnen een termijn van 
dertig dagen, die de dag na de betekening van het besluit aanvangt. Als de verzoeker gehoord wil worden, maakt hij 
daarvan melding in zijn beroepschrift. Het beroepschrift wordt met een beveiligde zending betekend. 
§ 2. Binnen een termijn van negentig dagen na de betekening van het beroepschrift wordt er uitspraak over gedaan. 
Als hiervan binnen deze termijn kennis wordt gegeven aan de vermoedelijke overtreder en de stedenbouwkundige 
inspecteur of de burgemeester die de beslissing heeft genomen, kan deze termijn eenmalig worden verlengd met 
negentig dagen. Bij gebrek aan een tijdige beslissing vervalt de beslissing tot bestuursdwang. 
De beslissing over het beroep wordt binnen vijf werkdagen met een beveiligde zending verstuurd aan de persoon die 
beroep heeft ingesteld, de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur, de rechthebbenden op de zaak en de 
gemeente van het grondgebied waarop de bestuurlijke maatregelen moeten worden uitgevoerd. De Vlaamse Regering 
kan de nadere regels bepalen met betrekking tot dat beroep. 
§ 3. De dag na de betekening van de beslissing tot verwerping van het beroep begint de door de stedenbouwkundige 
inspecteur of de burgemeester bepaalde termijn opnieuw te lopen, verminderd met het aantal dagen die al verstreken 
waren op het ogenblik van het instellen van het beroep.”. 
 
Recente misdrijven en inbreuken 

Wat betreft het bestuurlijk traject 

Bestuurlijke besluiten, als resultaat van bestuurlijke handhaving, zijn een nieuwigheid. Ze 
komen tot stand na de inwerkingtreding van het decreet betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning, in de geest en filosofie van het voorliggend handhavingsprogramma RO. 
In het bijzonder zal rekening worden gehouden met de prioriteiten, de uitgetekende 
trajectaanpak en de rangorde bij het bepalen van de herstelmaatregel zoals voorzien in de 
VCRO.  
 
Wat betreft het gerechtelijk traject 
 
Dat geldt ook voor het inleiden van vorderingen bij het openbaar ministerie betreffende 
stedenbouwkundige inbreuken en misdrijven die ontstaan na de inwerkingtreding van het 
decreet. Als de overtreder, ondanks alle garanties voorzien in het decreet en het 
handhavingsprogramma RO, finaal toch in gebreke blijft om het herstel uit te voeren na het 
tevergeefs inzetten van al de andere middelen waaronder de dwangsom, kan de ambtshalve 
uitvoering als ultimum remedium worden ingezet. Hierbij wordt naar behoren rekening 
gehouden met de algemene beginselen inzake gelijke behandeling, redelijkheid en 
proportionaliteit. Zo dient er ook afgewogen te worden of het uitvoeren van ambtshalve 
herstel versus de inzet van mensen en middelen, te verantwoorden is.  
 
Advies IRWO: Hoewel het decreet de ontwikkeling van criteria voor ambtshalve uitvoering 
verplicht stelt, is dit in het programma nergens in concreto uitgewerkt. Als sluitstuk van een 
modeltraject is dit nochtans noodzakelijk om het ontstaan van een nieuw historisch passief te 
vermijden. Er moeten duidelijke criteria en prioriteiten opgemaakt worden. 
 
Advies VMM: p. 26: uitvoeren van ambtshalve herstel: indien men uiteindelijk tot een 
herstelvordering is gekomen met alle beperkingen die daarop voorzien worden in dit document, 
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dan verbaast het om te moeten lezen dat nog getwijfeld kan worden aan ambtshalve uitvoering 
van het herstel!  

 
Voorafgaandelijk onderzoek met betrekking tot oudere stedenbouwkundige misdrijven voor 
zover de uitvoeringstermijn van de herstelmaatregel nog geen tien jaar is verstreken 
 
Voor gerechtelijke uitspraken betreffende stedenbouwkundige misdrijven, is enige nuance 
vereist. De uitspraken die nu uitvoerbaar zijn en diegene die binnenkort in kracht van gewijsde 
zullen gaan, zijn meestal tot stand gekomen zonder inzet van zachte handhavingsinstrumenten, 
op basis van andere prioriteiten, zonder de optie van bestuurlijke handhaving, volgens een 
andere rangorde voor de herstelmaatregel, en zonder de voortdurende mogelijkheid voor de 
veroordeelde om over te gaan tot vrijwillig herstel. Hiervoor komt grondig onderzoek naar 
alternatieven en het aanbod tot vrijwillig herstel op de eerste plaats. Het moment waarop de 
handhavende overheid een eerste initiatief genomen heeft met betrekking tot een 
stedenbouwkundig misdrijf, zal bepalend zijn om al dan niet over te gaan tot ambtshalve 
uitvoering.  
 
Advies IRWO: Er mag geen onderscheid bestaan tussen recente en oudere uitspraken. De enige 
mogelijke oplossing blijft herstel of een (door de overheid uitgewerkte) vorm van regularisatie. 
 
Advies VMM: p. 27: bovenaan wordt de indruk gewekt dat men met oudere vonnissen nog herstel 
kan afdwingen als er al vrijwillig herstel is gebeurd. Bovendien lijkt men uit het oog te verliezen 
dat ook in het huidige regelgevend kader transacties gesloten kunnen worden na herstel, dat het 
uitvoeren van herstel een gunstige impact heeft op de strafmaat (en uiteraard voorkomt dat 
herstelmaatregelen opgelegd worden) 

 
Prioriteiten in de ambtshalve uitvoering van gerechtelijke uitspraken waarvan de 
uitvoeringstermijn meer dan tien jaar is verstreken en de aanpak van het historisch passief  
 
Over dit deel van het programma bestaan twee verschillende voorstellen van 
aanpak die beiden in dit programma worden opgenomen. Elk tekstvoorstel wordt 
gevolgd door een motivering waarom de in die tekst voorgestelde aanpak de 
voorkeur geniet.  
 
Het eerste standpunt dat een overname is van de tekst van het ontwerpprogramma 
zoals dat aan de VHRM werd bezorgd op 17 november 2014 door het Departement 
Ruimte Vlaanderen, wordt opgenomen onder punt A: “Standpunt 
ontwerpprogramma”. 
 
Het tweede standpunt wordt weergegeven onder punt B : “Alternatief standpunt”. 
 

A. Standpunt ontwerpprogramma  
 
Bij de uitvoering van gerechtelijke uitspraken waarvan de termijn voor uitvoering van de 
herstelmaatregelen op de betekeningsdatum al 10 jaar of meer verstreken is, ligt de nadruk op 
probleemoplossend werken en een efficiënte aanpak. De overheid dient het historisch passief 
in kaart te brengen en een screening van deze dossiers te doen, hetzij daartoe een externe 
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opdracht te geven. Op basis hiervan kan worden beslist over het al dan niet actief verder zetten 
van de uitvoering.  
 
Vóór de (her)betekening van deze titels en desgevallend adviesvraag bij de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering hierover, dient in de dossiers waarin de uitvoeringstermijn meer dan 
10 jaar is verstreken, nagegaan te worden of de actio iudicati al dan niet verjaard is en of 
eertijds zo werd betekend dat het stuitend heeft gewerkt. De dossiers die afvallen, worden niet 
verder geactiveerd. Voor de dossiers waarin geen positief advies tot ambtshalve uitvoering 
wordt bekomen bij de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering, wordt eveneens niet verder 
tot betekening over gegaan.  
 
Er wordt uit eigen beweging een onderzoek gedaan naar de actualiteit van de titel31 en naar de 
huidige regulariseerbaarheid of de mogelijkheid tot het uitwerken van een planologische 
oplossing, gelet op de huidige beleidsmatige context. De betrokkene wordt daartoe op een 
actieve manier aangezet. Indien vereist, worden de nodige initiatieven daartoe vanuit de 
handhaver in samenwerking met de bevoegde overheid op gang getrokken. 
 
Voor de dossiers waarvan conform het voorgestelde traject, het herstel niet kan bewerkstelligd 
worden, wordt de beslissing tot het opstarten van de ambtshalve uitvoering pas genomen, na 
toetsing van het stedenbouwkundig misdrijf aan de inhoudelijke prioriteiten zoals vastgelegd 
in dit handhavingsprogramma RO. Indien de aard van het misdrijf en het bestemmingsgebied 
waarin het misdrijf plaatst vond, niet vallen onder de prioriteiten moet de uitvoering niet 
langer geactiveerd worden. Ook wordt actief nagegaan of bij een actuele beoordeling van de 
goede plaatselijke ordening volgens de criteria die op dat moment worden aangewend bij het 
opmaken van een gerechtelijke herstelvordering, de verenigbaarheid hiermee al dan niet kan 
worden vastgesteld. In affirmatief geval is de ambtshalve uitvoering niet meer aangewezen. De 
overheid neemt ook proactief initiatieven om het historisch passief op een systematische en 
gefaseerde wijze op het terrein te onderzoeken en beoordelen.  
In de dossiers waarin de uitvoering wordt verder gezet, dient aan de betrokkene eerst te 
worden voorgesteld dat een dading om de uitvoeringstermijn te verlengen nog mogelijk is 
conform de decretale voorwaarden32, alvorens het nodige te doen om een ambtshalve 
uitvoering aan te vatten.  
 
Gezien de verenigbaarheid met de goede plaatselijke ordening in de huidige context 
beleidsmatig als uitgangspunt wordt gesteld voor het historisch passief, moet worden 
nagegaan in welke mate een aanpassing van de regelgeving op het vlak van vergunnen en 
plannen de burger op een actieve manier kan aanzetten om dit historisch passief mee op te 
lossen.  
 
Motivering voor standpunt A: 
 
1. CONTEXT  
 
Artikel 6.1.3., 4de lid, 9° VCRO bepaalt dat het handhavingsprogramma ruimtelijke ordening 
beleidslijnen voor de prioriteiten in de ambtshalve uitvoering van gerechtelijke uitspraken 
                                                             

31 Nagaan of de titel niet ondoelmatig is geworden in het licht van nieuwe omstandigheden 

32 Artikel 6.3.5 § 1 VCRO 
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waarvan de uitvoeringstermijn meer dan tien jaar is verstreken, moet omvatten.  
 
Het handhavingsprogramma beschrijft als tweede operationele doelstelling ‘Optimalisatie 
via trajectaanpak’. Onder die doelstelling wordt de inzet van de verschillende instrumenten en 
het gevolgde traject bij de concrete dossierbehandeling beschreven. De inzet en het traject kan 
binnen het bestaande decretale kader van het handhavingsdecreet en is van toepassing van 
zodra het handhavingsprogramma in werking treedt. 
 
Daarnaast wordt onder de zesde operationele doelstelling ‘Mogelijke verbetertrajecten’ 
fundamentele problemen inzake handhaving aangekaart. Er wordt gewezen op de nood aan 
onderzoek om een grondige oplossing op langere termijn uit te werken. Binnen dat kader kan 
aanpassing van het wettelijk kader één van de pistes zijn.  
 
Wat specifiek de beleidslijnen voor de prioriteiten in de ambtshalve uitvoering van gerechtelijke 
uitspraken waarvan de uitvoeringstermijn meer dan tien jaar is verstreken, betreffen, wordt in 
het ontwerp van handhavingsprogramma de concrete aanpak uitgewerkt in de tweede 
operationele doelstelling, punt 7 (De uitvoering van de titels), f (Ambtshalve uitvoering van de 
gerechtelijke uitspraken en bestuurlijke besluiten) 
 
De langere termijnvisie met mogelijke aanpassing van het wettelijk kader zit vervat in de zesde 
operationele doelstelling, punt 1 ‘Onderzoek naar mogelijke aanpassingen van de regelgeving in 
functie van het reduceren van het historisch passief’. Het historisch passief is ruimer dan de 
gerechtelijke uitspraken waarvan de uitvoeringstermijn meer dan tien jaar verstreken is, maar 
die categorie wordt expliciet in het onderzoek onderzocht.  
 
Zo wordt in het ontwerp van handhavingsprogramma de beleidslijnen voor de prioriteiten in de 
ambtshalve uitvoering van gerechtelijke uitspraken waarvan de uitvoeringstermijn meer dan 
tien jaar is verstreken, op dezelfde manier uitgewerkt als de andere items van het 
handhavingstraject.  
 
Het voorstel van het Agentschap Inspectie RWO daarentegen wil onder de tweede operationele 
doelstelling, punt 7, f enkel wijzen op de noodzaak van een wettelijk kader voor het historisch 
passief. Er wordt maar één concreet instrument naar voor schuiven nl. de dading, waarvan 
expliciet vermeld wordt dat het maar een beperkte oplossing biedt.  
 
2. INHOUD ontwerp handhavingsprogramma  
 
De uitgangspunten onder de 2de operationele doelstelling van de beleidslijnen voor de 
prioriteiten in de ambtshalve uitvoering van gerechtelijke uitspraken waarvan de 
uitvoeringstermijn meer dan tien jaar is verstreken, zijn ‘oplossingsgerichtheid’, ‘prioriteiten 
stellen vanuit het huidige ruimtelijk beleid’ en ‘een efficiënte aanpak’ en dit volledig in de lijn met 
de visie van de beleidsnota’s.  
 
Er wordt gepleit om een overzicht te krijgen van de dossiers (“in kaart te brengen”) en dan naar 
een pro-actieve oplossing te gaan (in afwachting van een mogelijke aanpassing van het wettelijk 
kader). Het in kaart brengen is relevant voor het onderzoek m.b.t. het historisch passief en zal 
toch moeten gebeuren in functie van de herbetekeningsgolf die er staat aan te komen in 2018. 
Ook de dossiers die om één of andere reden aan de stedenbouwkundig inspecteur worden 
voorgelegd, dienen systematisch bekeken en behandeld te worden op een pro-actieve manier. 
Zoals steeds dient het aanknopingspunt de goede ruimtelijke ordening te zijn. Het beschermen 
van zijn rechten en voeren van procedures is voor de overtreder nog steeds een recht en niet per 
definitie een teken van kwade wil. Het feit dat de overtreder dat recht heeft uitgeput is geen 
reden om een oplossingsgerichte aanpak uit te sluiten.  
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Bij het pro-actieve optreden, dient de betrokkene (overtreder of rechtsopvolger) te worden 
aangezet om – waar mogelijk – regularisatie en planningsinitiatieven te nemen. Ook de visie van 
de lokale overheid is in deze niet onbelangrijk.  
 
Nu de vonnissen en arresten waarvan de uitvoeringstermijn meer dan 10 jaar is verstreken (en 
dus de inbreuk nog veel langer geleden in de tijd ligt gelet op de procedures die zijn gevoerd om 
tot dit vonnis of arrest te komen) is het aangewezen deze oudere vonnissen en arresten in de 
huidige context te gaan herevalueren op hun actuele waarde (inhoudelijk en formeel).  
De actualiteit van de titel moet onder loep genomen worden. Daarnaast moet bij voorrang 
geïnvesteerd worden in de verdere uitvoering van schendingen die volgens de huidige criteria 
inzake herstel van de goede ruimtelijke ordening, prioritair zijn. Voor de andere, niet-prioritaire 
schendingen wordt de publicatie in het vergunningenregister en de hypothecaire staten als 
voldoende informatief beschouwd voor toekomstige derden-verkrijgers. 
 
De dading is één van de instrumenten die binnen deze globale aanpak kan ingezet worden voor 
die gevallen waarin tot op heden nog steeds tot de noodzaak van het herstel in de 
oorspronkelijke staat wordt besloten.  
 
Verder onderzoek en verdere oplossingen in de wetgeving zijn zeker aangewezen, zoals 
beschreven bij het onderzoek onder de 6de operationele doelstelling, maar beletten niet dat 
intussen op een doordachte manier wordt uitgemaakt wat nog nuttig, nodig en achterhaald is in 
functie van de goede ruimtelijke ordening.  
 
3. VOORSTEL  
 
Als invulling van de decretale taakstelling ‘beleidslijnen voor de prioriteiten in de ambtshalve 
uitvoering van gerechtelijke uitspraken waarvan de uitvoeringstermijn meer dan tien jaar is 
verstreken’ is het voorstel van het Agentschap Inspectie RWO eerder beperkt. Er is onvoldoende 
aandacht voor de noodzakelijke tweeledigheid in de aanpak, nl. een globale aanpak op lange én 
korte termijn. Beide elementen zijn wel aanwezig in het ontwerp handhavingsprogramma van 
het departement.  
 
Vanuit het departement wordt daarom gepleit voor het behoud van de tekst van het ontwerp 
onder de tweede operationele doelstelling, punt 7, f . Bijkomend kan de noodzaak voor een 
wettelijk kader voor het historisch passief benadrukt worden, zoals vermeld in de 1ste zin van de 
2de alinea van het tekstfragment van het Agentschap Inspectie RWO.  
 
De 1ste alinea van het tekstfragment van het Agentschap Inspectie RWO en de rest van de 2de 
alinea zouden best geschrapt worden. Het is aangewezen om de grondigheid van het onderzoek 
ten volle te benutten en geen voorafnames te doen door in het handhavingsprogramma beoogde 
resultaten (zoals een legaal statuut) of (invulling van) principes (zoals rechtszekerheid) naar 
voor te schuiven. Een verwijzing naar het onderzoek onder de 6de operationele doelstelling 
volstaat. 
 

B. Alternatief standpunt 
 
Het spreekt voor zich dat er een oplossing moet komen voor het historisch passief. 
Dergelijke oplossing moet wel resulteren in een vaststaand en duidelijk (legaal) 
statuut van de inbreuk. Deze veroordelingen een stille dood laten sterven brengt 
geen rechtszekerheid; noch voor de veroordeelden, noch voor toekomstige derden-
verkrijgers. Bovendien is het niet mogelijk om deze veroordelingen een stille dood te 
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laten sterven; via de vergunningenregisters en hypothecaire staten zal het bestaan 
van de veroordeling telkens weer tot leven komen, bv. bij de overdracht van een 
goed. 
 
Het verdient aanbeveling hiertoe een wettelijk kader uit te werken zodat de 
overtreder de kans kan krijgen zich nog/weer in regel te stellen. Het is niet aan de 
overheid om dit dossier per dossier te bekijken. Men mag niet vergeten dat het 
historisch passief hoofdzakelijk te wijten is aan onwillige veroordeelden die tientallen 
jaren een veroordeling wetens en willens naast zich neerleggen en niet aan de 
overheid zelf. De overheid kan een wettelijk kader aandienen en hem hiervan op de 
hoogte stellen, maar hoeft de overtreder niet te belonen door dit voor hem 
persoonlijk te doen. Het zeer grote aantal dossiers maakt dit ook onmogelijk, zeker 
om deze op het terrein stuk per stuk te controleren. Zoeken naar planologische 
oplossingen is in elk geval ook niet de bevoegdheid van het 
Agentschap. Het is aan de veroordeelde om nadien zelf – indien hij dit wenst -de 
nodige initiatieven te nemen (zie verder bij OD 6).  
 
De dading kan een oplossing bieden daar waar er mogelijkheid is om tot een legale 
situatie te komen of waarin aangenomen kan worden dat het herstel binnen korte 
tijd bewerkstelligd zal worden. Daar waar dit uitgesloten is, biedt de dading geen 
oplossing, aangezien na het verstrijken van de in de dading voorzien termijn de 
illegale situatie immers blijft en er nog steeds geen oplossing zou zijn. Dit is het 
probleem enkel doorschuiven naar de toekomst. Uiteindelijk moeten ook deze zaken 
via een 
juridisch uit te werken oplossing een legaal statuut krijgen, voor zover uiteraard 
mogelijk. 
 
Motivering voor standpunt B 
 
Een groot deel van de motivering waarom de aanpak zoals aangegeven in het 
ontwerphandhavingsplan niet aan te bevelen is, wordt reeds aangehaald in het tekstvoorstel 
zoals al in het ontwerp aangevuld/weergegeven is. In eerste instantie wordt er hiernaar 
verwezen. 

Bedoeling is het bestaande historisch passief op de meest efficiënt mogelijke wijze aan te pakken 
en het bewerkstelligen van rechtszekerheid aangaande het statuut van een 
constructie/schending. Het historisch passief bestaat niet alleen uit de oude veroordelingen, 
maar ook uit geverbaliseerde inbreuken die – om welke reden dan ook – geen gevolg gekregen 
hebben en bijkomend ook deze inbreuken die wel bestaan, maar nog niet vastgesteld worden. 

Het aantal bestaande dossiers met een stedenbouwkundige veroordeling die tot het historisch 
passief behoren en die nog niet verjaard zijn, is zeer aanzienlijk. Deze dossiers allemaal actief 
screenen, is onbegonnen werk. Dit kan niet bewerkstelligd worden met de bestaande 
personeelsbezetting. In een groot deel van deze dossiers werd ook al regelmatig bij de overtreder 
of de erfgenamen geïnformeerd naar de intenties en werden de mogelijkheden duidelijk gemaakt 
(herstel/regularisatie). Veel verder kan er ook niet gegaan worden. Een te actieve beoordeling 
van deze dossiers naar vergunbaarheid toe, zou (kunnen) lijden tot ongeoorloofde inmenging op 
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het bevoegdheidsvlak van de vergunningverlener.  

Om dezelfde wijze is uitbesteding aan een externe organisatie niet aan te bevelen. Zoals in het 
tekstvoorstel werd weergegeven, is het o.i. niet aan de overheid die de uitvoering nastreeft om 
betrokkene actief (meer dan louter informeren aangaande de mogelijkheden) te gaan begeleiden 
op dit vlak. De wetgever dient een wetgevend kader uit te werken waarbinnen de 
overtreder/derde-verkrijger initiatief kan nemen om – indien mogelijk – een legaal statuut te 
bekomen. 

Het loutere feit dat een veroordeling of overtreding geregistreerd werd in het 
vergunningenregister geeft de overtreder of derde-verkrijger geen rechtszekerheid. Men weet 
dan wel dat er een overtreding bestaat, maar hoe en of dit opgelost kan worden, is vaak niet 
duidelijk (mede gezien gewijzigde inzichten ten aanzien van de regelgeving en het aspect goede 
ruimtelijke ordening). Het louter laten voortbestaan van bepaalde overtredingen, al dan niet 
ondertussen of in de nabije toekomst verjaard, lost het historisch passief niet op. Het passief zijn 
niet enkel ‘dossiers in behandeling’, maar wel illegale constructies/handelingen. Dit illegaal 
karakter blijft onverkort behouden na verjaring van hetzij de herstelvordering, hetzij het recht 
om het vonnis uit te voeren, en vormt een katalysator voor nieuwe overtredingen in de toekomst. 
Legale verbouwingen aan de illegale constructies zijn immers in de regel onmogelijk. Een meer 
structurele oplossing dringt zich bijgevolg op. In dit verband kan verwezen worden naar het 
voorstel voor een administratieve amnestie zoals dat door het Agentschap Inspectie RWO werd 
uitgewerkt. Hiermee kunnen zowel bestaande veroordelingen en pv’s die tot het historisch 
passief behoren, aangepakt worden, maar ook bestaande illegale situaties die nog niet 
vastgesteld werden zouden, indien mogelijk, een oplossing kunnen krijgen. Het overgrote deel 
van de oude onvergunbare situaties zou op basis van de (éénmalige) amnestieregeling immers 
toch in aanmerking kunnen komen voor regularisatie, waardoor zij een genormaliseerd, vergund 
statuut verkrijgen. Dit is in ieders voordeel. 

Het probleem van de ‘oude vonnissen en arresten’ zal zich hoe dan ook al terug stellen binnen 
een 2-tal jaar. Sinds de betekeningsoperatie van 2007/2008 zijn er immers weer bijna 10 jaar 
verstreken. Een adequaat plan van aanpak zou hoe dan ook vastgelegd moeten worden. Het is 
onaanvaardbaar om zomaar bepaalde uitspraken te laten verjaren. Dit creëert een grote 
ongelijkheid ten aanzien van deze personen die zich in het verleden wel schikten naar 
veroordelingen of vragen om de toestand te herstellen. De kwaadwilligen zouden immers 
‘beloond’ worden. 

Gezien het voorgaande wordt er aangedrongen om snel werk te maken van een wetgevend 
initiatief. Anderzijds voorziet het nieuwe decreet ook in een mogelijke tussenoplossing voor een 
deel van de problematiek, namelijk de dading. Zeker voor deze zaken die mogelijk in de toekomst 
op basis van een wetgevend initiatief op een of andere manier een legaal statuut zouden kunnen 
krijgen, kan dit een tijdelijke oplossing vormen. Voor de dossiers waarin geen vraag tot dading 
komt (of geen reactie op een gebeurlijk voorstel tot dading of de dading simpelweg onmogelijk 
is) dringt herbetekening zich in principe op, zelfs als dezelfde zaak nu niet meer prioritair zou 
zijn (het gaat hier immers over veroordelingen waarover geen discussie meer bestaat). Hierbij 
zou tevens een richtlijn moeten komen die positieve advisering door de Hoge Raad in de gevallen 
waar dit decretaal nodig is als basisprincipe stelt. 
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Er wordt nog opgemerkt dat het Agentschap Inspectie RWO alle dossiers waarin een 
herbetekening plaatsvond eerst al ter plaatse ging/liet gaan om de toestand te controleren. Men 
mag er dan ook van uitgaan dat – zoals ook decretaal bepaald is – er geen uitvoering is indien er 
geen melding van uitvoering is gedaan. Het lijkt dan ook niet nuttig en niet haalbaar al deze 
dossiers opnieuw ter plaatste te controleren. 
 
Advies IRWO: Een concrete en werkbare oplossing/aanpak van het bestaande historisch passief 
blijft uit. Het is onmogelijk elk dossier individueel te bekijken. De oplossing ligt in het uitwerken 
van een wettelijk kader dat door de overtreders en burgers gebruikt kan worden om 
rechtszekerheid te krijgen over het statuut van hun goed. Deze oplossing moet niet in het 
handhavingsluik maar wel in het vergunningenluik gezocht worden, zodat oudere illegale 
constructies uit het historisch passief finaal volwaardig vergunde constructies kunnen worden. 
 

g. Gevolgen van de uitvoering  
 
Decretale bepaling met betrekking tot gerechtelijke maatregelen: 6.3.6 § 1. De veroordeelde 
brengt de bevoegde overheid onmiddellijk met een beveiligde zending ervan op de hoogte als hij de opgelegde 
herstelmaatregel vrijwillig heeft uitgevoerd. 
Na de kennisgeving, vermeld in het eerste lid, maakt de bevoegde overheid een proces-verbaal van vaststelling op. 
Onder bevoegde overheid wordt verstaan : de stedenbouwkundige inspecteur of de burgemeester die de titel heeft 
doen betekenen met bevel tot uitvoeren. Bij gebreke aan een dergelijke betekening is enkel de gewestelijke 
stedenbouwkundige inspecteur bevoegd. 
De bevoegde overheid zendt een afschrift van het proces-verbaal van vaststelling aan de andere overheden, vermeld 
in het derde lid, de veroordeelde, diens rechtsopvolgers en de personen die zakelijke rechten hebben op het 
onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van de opgelegde maatregelen. 
Behalve in geval van bewijs van het tegendeel, geldt alleen het proces-verbaal van vaststelling als bewijs van het 
herstel en van de datum van het herstel. 
§ 2. Het proces-verbaal van vaststelling, vermeld in paragraaf 1, wordt conform artikel 84 van de Hypotheekwet van 16 
december 1851 ingeschreven op de kant van de overschrijving, vermeld in artikel 6.3.1, § 6, en artikel 6.3.3, § 2. 
Zolang de inschrijving, vermeld in het eerste lid, niet is gedaan, moet de instrumenterende ambtenaar naar aanleiding 
van een authentieke akte die strekt tot de overdracht van een zakelijk recht, in een afzonderlijke akte er melding van 
maken dat voor het onroerend goed bij uitvoerbaar rechterlijk bevel, een verplichting werd uitgesproken om een 
herstelmaatregel uit te voeren. In die akte wordt bepaald dat de nieuwe titularis, voor zover de tenuitvoerlegging van 
de door de rechter bevolen herstelmaatregel niet verjaard is, de verbintenis aangaat om de opgelegde 
herstelmaatregel uit te voeren, onverminderd de verplichting van de veroordeelde. 
De kosten verbonden aan de afzonderlijke akte, vermeld in het vorige lid, vallen steeds ten laste van de overdrager 
van het zakelijk recht. 
De instrumenterende ambtenaar stuurt een afschrift van die akte naar de stedenbouwkundige inspecteur en de 
burgemeester, en is ertoe gehouden de grosse op hun verzoek af te leveren.”. 
 
 
Decretale bepalingen met betrekking tot bestuurlijke maatregelen: Art. 6.4.9. § 1. De 
overtreder brengt de bevoegde overheid onmiddellijk met een beveiligde zending op de hoogte van de vrijwillige 
uitvoering van de opgelegde maatregelen. 
 
Daarop maakt de bevoegde overheid een proces-verbaal van vaststelling op. 
 
We streven ernaar om eElk opgestart handhavingstraject dat wordt opgestart na 
inwerkingtreding van dit programma, wordt op een bepaald moment op een formele 
manier af te sluitengesloten. Dat brengt duidelijkheid voor de betrokkenen. Door de 
bekendmaking ervan is het juridisch statuut van het onroerend goed ook voor derden helder. 
En zo wordt de opbouw van een nieuw historisch passief verhinderd.  
 
De beschikbare instrumenten zijn het proces-verbaal van vaststelling van uitvoering, het 
herstelattest en het proces-verbaal van ophef. De opmaak van deze documenten zijn prioritair.  
 
Het proces-verbaal van vaststelling van uitvoering wordt ambtshalve opgemaakt, na 
kennisgeving door de veroordeelde. Dat proces-verbaal vormt het bewijs van het uitgevoerd 
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herstel. Meteen is het duidelijk dat het goed bevrijd is van elk verder herstel waarover een 
gerechtelijke uitspraak is gedaan. Het is van belang om zo vlug mogelijk de nodige 
vaststellingen te doen om de (onnodige) inzet van verdere dwang- en uitvoeringsmiddelen te 
vermijden. Indicatief wordt een termijn van 14 dagen vanaf de kennisgeving naar voor 
geschoven.  
 
Naast het proces-verbaal van vaststelling van uitvoering, kan een herstelattest worden 
aangevraagd. Dat attest bevestigt dat de constructie kan behouden blijven. De opmaak van dit 
document is minder urgent dan het vorige bij gebrek aan invloed op het lopende 
handhavingstraject. De gemeente beschikt dus over meer marge voor de opmaak ervan maar 
gelet op het belang voor de betrokkenen, is de opmaak binnen een redelijke termijn vanaf de 
vraag aangewezen.  
 
Het navolgend proces-verbaal van ophefvrijwilig herstel of regularisatie van een 
bekrachtigd stakingsbevel, bevestigt dat de werken of het gebruik mogen verder gezet worden, 
eventueel conform een verleende stedenbouwkundige vergunning. In geval van een 
tussengekomen regularisatievergunning zal dergelijk pv pas opgemaakt worden na 
het uitvoeren van deze vergunning, inclusief de voorwaarden. Overeenkomstig 
bestaande cassatierechtspraak is er immers geen belemmering om een verkregen 
vergunning uit te voeren. Op deze manier wordt er een controle behouden over de 
stilgelegde werken Er kan geen bestuurlijke maatregel worden opgelegd wegens 
doorbreking van een bekrachtigd stakingsbevel. Dat proces-verbaal is heel belangrijk voor de 
belanghebbenden. Het laat de facto toe dat de werken of het gebruik mogen verder gezet 
worden, na een maatregel die onmiddellijk en ingrijpend werkt. Indicatief wordt een termijn 
van 7 dagen naar voor geschoven voor de opmaak ervan.  
 
De inschrijving op het hypotheekkantoor en/of de vermelding in het vergunningenregister 
zorgen voor de nodige publiciteit ten aanzien van derden.  
 
Advies IRWO: Registratie van schendingen en herstel ervan is essentieel. Een pv van ophef, een pv 
van uitvoering en/of een herstelattest dragen hier zeker toe bij. Het belang van het behoud van 
een stillegging tot de volledige uitvoering van de regularisatievergunning wordt wel benadrukt. 
 
Advies HRH: Het uitvoeringskader wordt best nog meer expliciet en duidelijk geformuleerd. 
Het Handhavingsprogramma dient verder aangevuld met duidelijke beleidsrichtlijnen- en 
aanbevelingen op welke wijze de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering, de 
stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester op een zo geconcerteerd mogelijke 
wijze hun matigingsbevoegdheid inzake de invordering van gerechtelijke dwangsommen of 
dwangsomschulden n.a.v. een last onder dwangsom uitoefenen 
 

OD 3 : VERSTERKEN VAN PARTNERSCHAPPEN EN INZETTEN OP TRANSPARANTIE 
 
1. Samenwerking en informatie-uitwisseling 

Samenwerking tussen de interne en externe handhavingspartners33.  
                                                             

33 Zie hoger pagina onder 3.2 – pag. 9 
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De veelheid aan handhavingspartners en het samenlopen van dezelfde bevoegdheden op de 
verschillende niveaus vereist organisatie en coördinatie. Het is een gegeven dat de 
handhavingspartners handelen vanuit hun eigen prerogatieven, doelstellingen en ambities. Zij 
staan hierbij op voet van gelijkheid. Zo bepaalt elke handhavingspartner zijn eigen prioriteiten. 
Voor de inzet van de instrumenten zijn handhavers afhankelijk van elkaar, zoals bv. voor de 
bekrachtiging van het stakingsbevel, het opleggen van een bestuurlijke beboeting of het 
inleiden van een strafrechtelijke procedure.  
 
De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering, de Inspectie RWO en het departement Ruimte 
Vlaanderen dienen in te zetten op het versterken van de deskundigheid door bij te dragen tot 
de uitbouw van een kenniscentrum dat functioneert als beslissings- en uitwisselingsplatform, 
dat door hen gevoed wordt en waartoe de externe partners ook toegang krijgenwaar de 
externe partners op voet van gelijkwaardigheid deel van uitmaken. Binnen dat 
kenniscentrum wordt invulling gegeven aan algemene begrippen, wordt de interpretatie en 
implementatie van rechtspraak besproken en worden adviezen en standpunten gedeeld om tot 
een uniforme manier van optreden te komen en dezelfde visie uit te dragen. Dat zorgt voor 
rechtszekerheid en gelijkheid voor de burger. Wanneer door Inspectie RWO algemene 
beleidsmatige standpunten worden ingenomen met betrekking tot de implementatie of 
interpretatie van rechtsregels en beleidsrichtlijnen, al dan niet in het kader van de concrete 
toepassing op het terrein, het instellen van of beargumenteren tijdens procedures, het 
aantekenen van beroep etc. , zal dit voorafgaand overgelegd en besproken worden met het 
departement Ruimte Vlaanderen.  
 
De externe en interne handhavingspartners worden betrokken zowel bij het bepalen van het 
algemeen beleid als bij gebieds- of thematisch gerichte aanpak en concrete dossierbehandeling. 
Vaste overlegmomenten in organen zoals stuurgroepen en commissies dragen bij tot de 
operationele kennisdeling tussen de partners. Deze platformen kunnen op termijn geïntegreerd 
worden in de werking van een kenniscentrum. Door de deelname van het beleidsdomein 
Ruimtelijke Ordening in de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu wordt ook 
voor de beleidsmatige thema’s op een structurele wijze een overleg voorzien.  
 
De gewestelijke overheid heeft een algemene regiefunctie bij de uitvoering van het 
handhavingsprogramma RO en werkt in overleg met de partners een voorstel tot 
gecoördineerd en loyaal optreden uit. Daarin wordt onderlinge informatieverstrekking via 
overleg, netwerking en kennisdeling verankerd. De beleidskeuzes inzake prioriteiten en de 
inzet van het handhavingsinstrumentarium, worden uitgewisseld opdat er geen blinde vlekken 
ontstaan. De verschillende handhavingspartners trachten de inhoudelijke prioriteiten 
enigszins op elkaar af te stemmen. De inbreng van elke handhavingspartner gebeurt vanuit hun 
eigenheid binnen het handhavingslandschap ruimtelijke ordening. Vanuit die eigenheid hebben 
ze een zekere specialisatie, wat een meerwaarde biedt aan het volledige handhavingstraject. De 
verschillende handhavingspartners worden zo weinig mogelijk tegelijk voor hetzelfde ingezet. 
Belangrijk is dat duidelijk is wie de regiefunctie heeft bij dossierbehandeling en gebieds- of 
thematisch gerichte aanpak. Het overleg kan op alle niveaus leiden tot afspraken die verankerd 
worden in handhavingsprotocollen. De gewestelijke overheid biedt basisdocumenten en 
modellen, gedifferentieerd naar gelang de verschillende partners die het protocol 
onderschrijven alsook de verscheidenheid bij de lokale besturen, aan waarop de 
samenwerking kan geënt worden. Verlenen van omkadering, opleiding, voorlichting en het 
opbouwen van ervaring bij de lokale ambtenaren behoren ook tot haar takenpakket. 
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dienen te worden gefaciliteerd en uitgebouwd.  



 

 

86 

Hierbij wordt rekening gehouden met de aanbevelingen van de VHRM-nota ‘evaluatie 
milieuhandhavingsdecreet dd 8/3/2013’, voornamelijk inzake kennisvergaring, 
opleiding en netwerking. 

Advies AWV: Op blz. 29 en 30 zet uw ontwerp een aantal acties uiteen die aan de doelstelling 
"Samenwerking tussen de interne en externe handhavingspartners" moeten bijdragen. lk verzoek 
u hierbij om de problematiek die ik geschetst heb, mee te delen aan de externe partners en hen te 
verzoeken de vaststellingen in kwestie ernstiger te bekijken. 
 
Advies IRWO: De ontwikkeling van de Vlaamse Overheid als kenniscentrum wordt positief 
ontvangen. Er wordt gepleit voor volledig overleg tussen alle interne partners om algemeen 
gedragen standpunten naar buiten te brengen. Men moet wel opletten dat de decretale 
bevoegdheid van de stedenbouwkundig inspecteur niet uitgehold wordt. Samenwerking met 
externe partners, zoals het parket, mag ook niet uit het oog verloren worden. 
 
Advies HRH: De Raad schaart zich achter de idee van handhavingspartnerschap en onderlinge en 
wederzijds transparantie binnen en tussen de diverse beleidsniveaus. 
Vanuit de gewenste subsidiariteit moet wel een rol van het Vlaams Gewest als “regisseur” vanuit 
een servicegerichte visie worden ingevuld en moeten vormen van (verholen) bestuurlijk 
medebewind of voogdij vanuit het Vlaams Gewest worden vermeden. 
 
Advies AMMC: Verwijs naar het ruimer beleidskader, in het bijzonder de doelstellingen bepaald in 
dDe beleidsnota Omgeving 2014-2019 en hoe deze vertaald worden in voorliggend ontwerp. Deze 
voorziet bij voorziet onder SD3, OD14 verschillende doelstellingen inzake samenwerking tussen 
handhavingspartners. Zorg dat de link wordt gelegd met de partners en 
samenwerkingsverbanden die in de beleidsnota Omgeving worden vermeld. Een voorbeeld: 
Ingevolge de zesde staatshervorming krijgen de gewesten voor die materies waarvoor zij bevoegd 
zijn, zoals ruimtelijke ordening en leefmilieu, de mogelijkheid tot inbreng in het vervolgingsbeleid, 
o.m. door deelname aan de expertisenetwerken van het parket-generaal. Daartoe werd een 
Samenwerkingsakkoord goedgekeurd in 2014 en de verdere implementatie daarvan werd in de 
beleidsnota’s van minister Schauvliege en minister-president Bourgeois als doelstelling 
opgenomen. Een verwijzing hiernaar in het handhavingsprogramma lijkt dan ook aangewezen.  
 

Samenwerking binnen het eigen beleidsdomein op gewestelijk vlak  
 
De samenwerking met de andere pijlers van ruimtelijke ordening34 dient de verkokering tegen 
te gaan. Naast de handhavingsinstrumenten spelen andere ruimtelijke ordeningsinstrumenten, 
die geen handhavingsinstrumenten in de enge zin van het woord zijn, een rol in het 
handhavingstraject. Het betreffen instrumenten die nuttig zijn in het kader van 
informatieverlening zoals het vergunningenregister of die ook tot herstel kunnen leiden zoals 
de regularisatievergunning, planologisch attest en planningsinitiatief. De gewestelijke 
handhavingspartners worden betrokken bij de ontwikkeling of wijziging van deze 
instrumenten om te garanderen dat deze instrumenten naast het handhavingstraject hun rol 
kunnen blijven spelen.  
 

                                                             

34 Plannen en vergunnen 
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Het uitbouwen van de operationele samenwerking met milieu-inspectie voor de handhaving van 
de omgevingsvergunning binnen het domein van het Omgevingsbeleid, vormt een nieuwe 
opdracht.  
 
Advies AMMC: De opsomming van de partners onvolledig: in het kader van de uitbouw van een 
operationele samenwerking voor de handhaving van de omgevingsvergunning naast milieu-
inspectie (p. 30), ook AMMC vermeld te worden (afstemming bestuurlijk boetebeleid, concrete 
samenwerking bij gemengde boetedossiers). 
 
Advies VMM: p.30: naast samenwerking met milieu-inspectie zal er ook nood zijn aan 
samenwerking met de gemeenten om de omgevingsvergunning te handhaven 

Samenwerking met andere relevante beleidsdomeinen en andere diensten  
 
Er wordt rekening gehouden met de doelstellingen en beleidslijnen in andere sectoren binnen 
de Vlaamse overheid. In functie daarvan wordt het handhavingsinstrumentarium 
gedifferentieerd ingezet. De realisatie van een goede ruimtelijke ordening en het genereren van 
een meerwaarde voor de ruimtelijke ordening blijft prioritair.  
 
Daarnaast is er nog de samenwerking met andere diensten buiten de Vlaamse overheid. Om kort 
op de bal te kunnen spelen is het opportuun om samen te werken met federale of lokale 
instanties, zoals bv. bevolkingsdiensten, die over waardevolle gegevens en data beschikken.  
 
Binnen de jaarlijkse evaluatie wordt ook aandacht besteed aan deze vorm van samenwerking.  
 
Advies VMM: Een pluim voor de veelvuldige aandacht voor samenwerking en afstemming, alsook 
voor OD 4: werken aan datakwaliteit, analyse en rapportering 
 
Advies SARO: Concretiseer het beoogde partnerschap. De beleidsnota omgeving (pag. 27) stelt: 
‘Het subsidiariteitsprincipe binnen ruimtelijke ordening en de toekomstige invoering van de 
bestuurlijke handhaving brengt enerzijds een taakverschuiving tussen de verschillende partners 
met zich mee (deze zal weerslag vinden in het handhavingsprogramma) en anderzijds de 
noodzaak aan bestuurlijke vernieuwing (intergemeentelijke samenwerking, financiering). Met 
oog op complementariteit leg ik op voorstel van de Vlaamse Hoge Raad voor Ruimte en Milieu en 
in overleg met de diverse partners de rol van diverse handhavingsactoren vast.’ 
Het ontwerp handhavingsprogramma ruimtelijke ordening gaat echter slechts zeer beperkt in op 
de rol van de verschillende handhavingspartners (onder de strategische doelstelling 3: realisatie 
van samenwerking en transparantie en de operationele doelstelling 3: versterken van 
partnerschappen). Het plan stelt dat de gewestelijke overheid inzake lokale handhaving een rol 
heeft als kennispartner. Dit houdt - volgens het ontwerp handhavingsprogramma - onder meer in 
het ontsluiten van juridische informatie en het expliciteren van de toegepaste criteria. Het 
ontwerp handhavingsprogramma stelt bovendien dat - waar nodig – samenwerkingsafspraken 
kunnen worden verankerd in protocollen. 
De raad meent dat dit een zeer beperkte en vage invulling is van het beoogde partnerschap. De 
raad vraagt om de verhouding tussen de gewestelijke en de lokale handhavende overheden verder 
te duiden in het kader van de totstandkoming van het handhavingsprogramma, en niet erna. De 
eventuele ‘handhavingsprotocollen’ moeten het subsidiariteitsbeginsel als uitgangspunt te nemen. 
 
Advies AWV: AWV erkennen als belangrijke actor in de samenwerking met andere relevante 
beleidsdomeinen en andere diensten Op blz. 29 e.v. zet het ontwerp de operationele doelstelling 
"versterken van partnerschappen en inzetten op transparantie" uiteen. Een eerste actie in het 
kader hiervan is "samenwerking en informatie-uitwisseling". Op blz. 30 vermeldt het ontwerp de 
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samenwerking met andere relevante beleidsdomeinen en andere diensten. Meer bepaald licht het 
ontwerp toe dat er rekening wordt gehouden met de doelstellingen en beleidslijnen in andere 
sectoren van de Vlaamse Overheid. 
 
Zoals ik reeds heb uiteengezet, komen de doelstellingen en beleidslijnen van mijn Agentschap in 
het gedrang door het huidig gebrek aan vervolging. 
 
Graag wens ik dat in deze passage expliciet verwezen wordt naar mijn Agentschap en haar 
doelstellingen en beleidslijnen. 
 
lk neem aan dat ik het belang van een efficiëntere aanpak van de misdrijven en inbreuken 
vastgesteld door mijn Agentschap, voldoende heb toegelicht en aangetoond. 
 
Met aandrang zou ik dan ook willen verzoeken dat ik te gepasten tijde word uitgenodigd om de 
verdere samenwerking mei mijn Agentschap te bespreken. 
 
Advies AMMC: Ook het belang van samenwerking en afstemming met de parketten en de lokale 
politie mag sterker benadrukt/uitgewerkt worden. Er wordt ook niets vermeld i.v.m. de thans 
bestaande verschillen in taakverdeling tussen het gewestelijk en het lokaal niveau bij RO-
handhaving en milieuhandhaving. Bovendien wordt slechts in zeer beperkte mate uitgewerkt of 
verduidelijkt hoe de nodige samenwerking met alle partners zal georganiseerd worden. 
 
2. Transparantie, communicatie en vertrouwen werking 
 
Deze drie bouwstenen zijn essentieel om een groter draagvlak te creëren.  
 
1. Transparantie begint bij een eenvoudige en heldere regelgeving die een oplossingsgerichte 
aanpak niet in de weg staat. Het blijft een uitdaging voor de overheid om in sterk 
gejuridiseerde materies toch overregulering te vermijden en te streven naar administratieve 
vereenvoudiging. Om een duidelijk beeld te krijgen op al de handhavingsactiviteiten en de 
transparantie te kunnen versterken, wordt verder ingezet op een volwaardige digitale toegang 
tot de data inzake handhaving 35 . De bijdrage van alle partners aan het jaarlijkse 
handhavingsrapport zal een betere analyse van de beleidsuitvoering en de inzet van de 
instrumenten toelaten. Die analyse zal bijdragen tot een betere datakwaliteit, monitoring en 
innovatie en vormt ook de basis tot bijsturing van de monitoring.  
  
2. Onderling vertrouwen en openheid zijn noodzakelijk voor een goede samenwerking 
tussen de handhavingspartners  
 
De Vlaamse overheid communiceert duidelijk de gewestelijke regieverdeling aan de andere 
partners.  
 
De criteria die door de gewestelijke handhavingspartners gehanteerd worden bij de 
uitoefening van hun bevoegdheden worden geëxpliciteerd. De invulling van algemene 
begrippen, de interpretatie van en anticipatie op rechtspraak, de adviezen en standpunten 
worden gedeeld. Dit leidt tot een beter beleid over de verschillende handhavingspartners heen 
en tot een meer afgestemde inzet van de instrumenten. Het legt knelpunten in de regelgeving, 
                                                             

35 Zie OD4 ’Werken aan datakwaliteit, analyse en rapportering’ 
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het beleid of en in de uitvoering ervan bloot. Zo kan op een vlotte en dynamische manier 
ingespeeld worden op evoluties.  
 
De toetsing van het gevoerde handhavingsbeleid alsook van de inzet van de 
handhavingsinstrumenten aan het algemene ruimtelijk ordeningsbeleid en de beleidslijnen van 
andere relevante beleidsdomeinen bij de Vlaamse overheid, in het bijzonder het 
beleidsdomein milieu en natuur, zal in alle openheid gebeuren.  
 
Advies SARO: Duidelijk kader met criteria ontbreekt. De beleidsnota omgeving benadrukt dat de 
concrete aanwending van de handhavingsinstrumenten (o.a. bestuurlijke handhaving) zal 
worden vastgelegd in het handhavingsprogramma ruimtelijke ordening. De raad merkt op dat 
het voorliggend ontwerp handhavingsprogramma de uitwerking van diverse kaders met 
duidelijke criteria vooruit schuift. 
 
Zo kondigt het ontwerp van handhavingsprogramma (pag. 24) onder meer aan dat binnen het 
jaar na de inwerkingtreding van het programma een duidelijk kader met criteria moet worden 
ontwikkeld op grond waarvan de beroepen tegen bestuurlijke herstelvorderingen zal worden 
behandeld. 
 
Tevens stelt het ontwerp van handhavingsprogramma (pag. 21) de ontwikkeling voorop van een 
duidelijk kader met criteria op grond waarvan de hoogte van het voorstel tot betaling van een 
geldsom en de boetes worden bepaald, zodat rechtszekerheid kan geboden worden. 
 
De raad kan een dergelijke aanpak niet ondersteunen. Het verdient aanbeveling om de opmaak 
van dergelijke kaders niet voor zich uit te schuiven. Mede in het licht van de strategische 
doelstelling gericht op samenwerking en transparantie, moeten dergelijke kaders onderdeel 
uitmaken van het handhavingsprogramma. Op die manier kunnen de betrokken adviesinstanties 
zich hierover ook uitspreken. Minstens moeten deze kaders vastgelegd zijn alvorens het 
handhavingsprogramma operationeel wordt. 
 
Op die manier is er werkelijk sprake van (en garantie op) transparantie, hetgeen een strategisch 
doel is van het ontwerp van handhavingsprogramma. 
 
3. Transparantie en communicatie naar de burger is noodzakelijk als sensibilisering, met 
het oog op een preventieve handhaving.  
 
Een moderne communicatie wordt aangestuurd door een communicatieplan met en op maat 
van elke doelgroep met bijzondere aandacht voor al de handhavingspartners. Communicatie is 
nodig op verschillende niveaus. Afhankelijk van de finaliteit van de communicatie is deze of 
gene handhavingspartner het best geplaatst om te communiceren naar de burger. 
 
Op gewestelijk niveau is de communicatie gericht op een georganiseerde aanpak met 
voorlichtingscampagnes en het periodiek vrijgeven van cijfers en resultaten in de media.  
 
De lokale besturen spelen de hoofdrol bij het verstrekken van eerstelijnshulp en individuele 
inlichtingen nu zij de beste kijk hebben op de toestand ter plaatse. Het belang van hun 
loketfunctie wordt hier bevestigd. Ook voor de handhavers op het terrein is een meer 
oplossingsgerichte en klantvriendelijke rol weggelegd met de promotie van de zachte 
handhavingsinstrumenten en door een verlaging van de drempel voor de minnelijke schikking.  
 
Ten slotte zal ook de uitbouw van een gewestelijk digitaal loket waarop de burger zich kan 
bedienen van de meest actuele informatie inzake regelgeving en beleid, bijdragen tot een 
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moderne en open dienstverlening. Er wordt nagegaan of op termijn het digitale bouwloket 
voor de omgevingsvergunning ook kan worden ingeschakeld voor de handhaving. Ongeacht 
het feit dat de verschillende niveaus een andere rol krijgen toebedeeld, mag de inhoud van de 
boodschap niet verschillend zijn. Eensgezinde standpunten dienen op een heldere en uniforme 
wijze gecommuniceerd aan de burger te worden via geijkte kanalen.  
 
Advies OVAM: OD3 beoogt het versterken van partnerschappen en inzetten op transparantie. De 
integratie van de handhaving ruimtelijke ordening en milieu in het kader van de 
omgevingsvergunning ontbreekt op dit moment in deze operationele doelstelling. Er wordt louter 
een vage samenwerking met andere inspectiediensten buiten het eigen beleidsdomein ruimtelijke 
ordening vermeld, doch een echte integratie (of aanzet daartoe) is niet voorzien. Om een 
daadwerkelijke integratie van handhaving op het vlak van zowel ruimtelijke ordening als milieu 
na te streven is veel meer nodig. 
 
Advies HRH: De Raad schaart zich achter de idee van handhavingspartnerschap en onderlinge en 
wederzijds transparantie binnen en tussen de diverse beleidsniveaus. 
Vanuit de gewenste subsidiariteit moet wel een rol van het Vlaams Gewest als “regisseur” vanuit 
een servicegerichte visie worden ingevuld en moeten vormen van (verholen) bestuurlijk 
medebewind of voogdij vanuit het Vlaams Gewest worden vermeden. 

OD 4: WERKEN AAN DATAKWALITEIT, ANALYSE & RAPPORTERING 
 
De aanwending van handhaving als beleidsinstrument vereist een doorgedreven monitoring. 
Die monitoring vormt de basis voor de evaluatie en het bijstellen van handhavingsbeleid. De 
bestaande Databank Handhaving Ruimtelijke Ordening zal door het departement Ruimte 
Vlaanderen vanuit die doelstelling verder uitgebouwd worden.  
 
De basis voor een goede monitoring is een goede datakwaliteit. Het uitgestippelde 
handhavingsbeleid dient vertaald te worden in data. Die data vormen een cijfermatige 
weergave van het beleid.  
 
Het is evident dat die data de inzet van de handhavingsinstrumenten weergeeft. Het 
handhavingsinstrumentarium is uitgebreid met de mogelijkheid tot bestuurlijke handhaving en 
de decretale verankering van ‘zachte’ handhavingsinstrumenten. Een uitbreiding van de data 
met de registratie van deze instrumenten dringt zich op.  
 
Naast een cijfermatige analyse van de instrumenten, is de uitbouw van een procesanalyse 
noodzakelijk. Zo kan nagegaan worden hoe effectief de respectievelijke instrumenten zijn en 
over welke tijdspanne het doel zoals het uitvoeren van herstel of betalen van een geldboete, 
bereikt wordt.  
 
Gelet op de verschillende handhavingspartners, gebeurt de registratie van de data op 
verschillende plaatsen met verschillende systemen. Met het oog op efficiëntie is het 
aangewezen om enerzijds één bron uit te bouwen waar de meeste informatie van alle 
handhavingspartners verenigd wordt en anderzijds maximaal gebruik te maken van reeds 
bestaande systemen, waarbij een aanpassing of uitbreiding volstaat. Het 
vergunningenregister is de plaats waar zowel gewestelijke als lokale informatie verzameld 
wordt. Bovendien wordt verder aansluiting gezocht met lopende digitale projecten, zoals de 
digitale bouwaanvraag.  
 
Om een volledig en correct beeld te krijgen van de resultaten en het gevoerde beleid, is naast 
de cijfermatige analyse uit de Databank, een inhoudelijke analyse gewenst die duiding geeft aan 
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de cijfers. Het jaarlijks handhavingsrapport Ruimtelijke Ordening kan die inhoudelijke 
bijdrage leveren. Door de invoering van dat rapport, worden de instanties die belast zijn met 
de handhaving van de ruimtelijke ordening voor het eerst verplicht om op systematische wijze 
de informatie waarover ze beschikken, te ontsluiten. Die informatie levert een nuttige en 
relevante bijdrage tot analyse van de resultaten van het gevoerde handhavingsbeleid enerzijds. 
Anderzijds betekenen de terrein- en loketervaringen van al de handhavingspartners een 
belangrijke bottom-up bijdrage ter verbetering van het gevoerde beleid in het algemeen en de 
inzet van de handhavingsinstrumenten in het bijzonder. 
 
Gelet op de decretale verplichtingen, is het verstekken van bepaalde informatie noodzakelijk. 
Wat de evaluatie van de inzet van de afzonderlijke handhavingsinstrumenten betreft36, moeten 
de criteria die de handhavende instantie hanteert, meegedeeld worden. Voor de algemene 
evaluatie en de inventaris van de inzichten is de ontsluiting van rechtspraak enerzijds en de 
analyse van de implementatie of bijsturing in concrete dossierbehandeling anderzijds, vereist.  
 
Er wordt gestreefd naar een ruimere toegankelijkheid en benutting van de Arrestendatabank 
door het invoeren van relevante criteria en makkelijke zoekfuncties. 
 
De cijfermatige analyse uit de Databank, aangevuld met de jaarlijkse rapportage zullen een pak 
beleidsrelevante gegevens genereren. Daarmee kan het gevoerde beleid gericht bijgestuurd 
worden. Zo wordt de basis gelegd voor gerichte en maatschappelijk relevante handhaving, ter 
realisatie van het ruimtelijk ordeningsbeleid en gebaseerd op risicoanalyse.  
 
Een kritische succesfactor hierbij is dat de cijfers en de rapportering binnen een redelijke 
termijn ter beschikking worden gesteld. Indicatief wordt een termijn van 3 maanden na 
afsluiten van elke jaarlijkse periode naar voor geschoven. Na die periode gaat de proactieve en 
dynamische werking die een dergelijke analyse en rapportage op het handhavingsbeleid zou 
moeten hebben, verloren, en wordt het ter beschikking stellen van die documenten een louter 
decretale verplichting zonder significante relevantie. 
 
Advies IRWO: Om de impact van instrumenten binnen het modeltraject te beoordelen, is 
monitoring een belangrijk middel. Van belang is dat enkel nuttige gegevens vergaard worden en 
ook dat de achterliggende interpretatie die aan de aangeleverde cijfers gegeven moet worden, 
gekend is. 
 
Advies VMM: Een pluim voor de veelvuldige aandacht voor samenwerking en afstemming, alsook 
voor OD 4: werken aan datakwaliteit, analyse en rapportering 
 
Advies SARO: Zet verder in op monitoring. Het handhavingsprogramma ruimtelijke ordening 
2010 benadrukte dat een systematische monitoring van het handhavingsbeleid noodzakelijk is. 
Een belangrijke doelstelling betreft de opbouw van cijfermateriaal zodat het handhavingsbeleid 
kan worden geëvalueerd en bijgesteld. 
 
Het voorliggend ontwerp handhavingsprogramma vermeldt onder de operationele doelstelling 
‘werken aan datakwaliteit, analyse en rapportering’ de verdere uitbouw van een databank. De 
raad vindt het een tekortkoming dat het ontwerp handhavingsprogramma geen melding meer 
maakt van de handhavingsmonitor. De raad benadrukt de noodzaak van een publiek 

                                                             

36 Art.6.1.3. §2, 2de lid, 2° VCRO 



 

 

92 

toegankelijke en operationele handhavingsmonitor. De bijkomende werklast ten behoeve van 
monitoring moet wel tot een minimum beperkt worden. Het MAGDA-principe moet toegepast 
worden: de overheid vraagt aan burgers en bedrijven geen gegevens waarover ze al beschikt of 
die ze uit authentieke gegevensbronnen kan halen, bij welke overheid ook. De indicatoren moeten 
bovendien daadwerkelijk relevant zijn om de stand van zaken van het handhavingsbeleid te 
evalueren. 2(MAGDA staat voor ‘Maximale GegevensDeling tussen Administraties en 
Agentschappen’) 
 
In dit verband kan ook de link gelegd worden met de nood aan kwalitatieve data en monitoring. 
Vanaf juli 2015 zullen de gemeenten op basis van de energieprestatieregelgeving van gebouwen 
alvast verplicht zijn om de Vlaamse energieprestatiedatabank in te lichten over de start- en 
einddatum van de bouwwerken.3 (Ministerieel besluit van 16 december 2014 tot wijziging van 
diverse ministeriële besluiten met betrekking tot de energieprestatieregelgeving. 
Vergunningverlenende overheden moeten vanaf 1 juli 2015 maandelijks het Vlaams 
Energieagentschap elektronisch op de hoogte brengen van de startdatum/data en 
einddatum/data van de werkzaamheden gekoppeld aan afgeleverde stedenbouwkundige 
vergunningen) Er moet onderzocht worden in welke mate deze informatie overgemaakt kan 
worden aan de databank handhaving ruimtelijke ordening. 
 

OD 5. FINANCIERING VAN HET HANDHAVINGSBELEID  

1. Financiële kengetallen en analyse 
 
De verschillende handelingen en procedures binnen het domein van de handhaving in 
de ruimtelijke ordening brengen specifieke kosten met zich mee, die wat de Vlaamse 
overheid betreft, worden verrekend op een dienst met afzonderlijk beheer (DAB), de 
DAB Herstelfonds. 

Deze DAB werd opgericht op het ogenblik van de reorganisatie van de Vlaamse 
administratie medio 2006. In 2006 werd de voormalige DAB Grondfonds (oud) 
opgesplitst in een DAB Grondfonds (nieuw) en een DAB Herstelfonds Dezelfde 
handelingen en procedures leveren echter ook ontvangsten op en die komen ook 
toe aan de DAB Herstelfonds. Deze ontvangsten overstijgen elk jaar de uitgaven. In 
de volgende tabel worden de ontvangsten en uitgaven opgelijst vanaf 2007 tot en 
met 2009. De ontvangsten komen voort uit: 

1. administratieve geldboetes die worden opgelegd bij een doorbreking van een 
stakingsbevel; 

2. dwangsommen die verschuldigd zijn door de veroordeelde wanneer hij de 
hoofdveroordeling tot herstel of aanpassingswerken niet uitvoert binnen de door de 
rechter opgelegde termijn; 

3. meerwaarden; 

4. minnelijke schikkingen. Dit instrument heeft op heden nog geen middelen 
gegenereerd. 

Ontvangsten 

 
Adm.boetes 

Dwangsom-men 
en uitvoerings-
kosten Meerwaar-den 

Minnelijke 
schikking 

 
Totaal 
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2014 € 824.983,33 € 1.743.651,11  € 576.838,33 € 18.787,05 
 

€ 3.164.259,82 
2013 € 698.778,25 € 1.621.272,58  € 151.753,55 

  
€ 2.471.804,38 

2012 € 449.766,00 € 1.823.168,03  € 454.399,25 € 14.182,37 
 

€ 2.741.515,65 
2011 € 360.983,00 € 1.820.543,01  € 996.824,72 € 16.843,00 

 
€ 3.195.193,73 

2010 € 378.930,06 € 1.163.449,56  € 509.135,14 € 303,08 
 

€ 2.051.817,84 
2009 € 201.000,00 € 1.208.000,00  € 448.000,00 

  
€ 1.857.000,00 

2008 € 313.000,00 € 1.309.000,00  € 318.000,00 
  

€ 1.940.000,00 
2007 € 222.446,00 € 1.060.000,00  € 1.028.696,00 

  
€ 2.311.142,00 

      
€ 19.732.733,42 

Uitgaven 

 

Kosten 
gerechte-
lijke 
procedures Informatica 

Investerings-
goederen 

Handhavings-
plan/monitor 

Studie 
administra-
tieve 
handhaving Totaal 

2014 € 993.523,75 € 192.136,95 
 

€ 111.826,23  
 

€ 1.297.486,93  
2013 € 1.145.835,35 € 127.749,31 

   
€ 1.273.584,66  

2012 € 1.215.432,35 € 75.432,88 
 

€ 47.639,21  € 39.597,25  € 1.378.101,69  
2011 € 1.092.128,41 € 42.559,33 

   
€ 1.134.687,74  

2010 € 857.109,79 
    

€ 857.109,79  
2009 € 835.425,00 € 158.000,00 € 5.000,00 

  
€ 998.425,00  

2009 
RPV € 86.287,00 

    
€ 86.287,00  

2008 € 864.843,00 € 86.000,00 € 41.000,00 
  

€ 991.843,00  
2007 € 688.000,00 € 60.000,00 € 35.000,00 

  
€ 783.000,00  

      
€ 8.800.525,81 

 

De uitgaven die gebeuren op het Herstelfonds kunnen slaan op: 

1. de kosten van gerechtelijke procedures zoals herstelvorderingen bij correctionele 
en burgerlijke rechtbanken, opheffing stakingsbevelen bij de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg, procedures bij de dwangsomrechter, procedures bij de 
beslagrechter, uitvoeringsgeschillen bij de rechtbank van eerste aanleg, maar ook de 
kosten van betekeningen, hypotheekkosten, gerechtsdeurwaarderkosten; 

2. specifieke informatica-uitgaven; 

3. specifieke investeringsgoederen (wagenpark, meetapparatuur enz..); 

4. kosten veroorzaakt bij een ambtshalve uitvoering (deze kostenpost is sinds 2000 
niet meer aangesproken). 

Een belangrijk deel van de kosten, opgesomd onder 1. en 4. zijn recupereerbaar bij de 

veroordeelde. 

Advies IRWO: Om voldoende geloofwaardigheid te hebben, moet het handhavingsprogramma een 
financiële analyse bevatten. Een beleid uittekenen zonder kennis van de bestaande middelen of 
beoordeling van de impact op deze middelen door een beleidskeuze is, verliest aan 
krachtdadigheid. 
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Advies HRH: Het Handhavingsprogramma moet objectieve en betrouwbare financiële cijfers en 
kengetallen bevatten en moet ook een analyse ervan maken. 
 
De inkomsten die door handhavingsactiviteiten worden gegenereerd, moeten niet langer 
uitsluitend toekomen aan het Vlaams Gewest, maar mede aan het bestuur dat de 
handhavingsactiviteiten ontplooid 
 
Advies VVSG: Investeren in (reactieve) handhaving levert een gemeente financieel niets op. Gelet 
op de moeilijke financiële situatie van gemeenten is het dan ook niet vanzelfsprekend dat 
gemeenten hier geld voor vrijmaken. Ook hierom is het voor gemeenten interessanter te 
investeren in preventie van overtredingen, omdat het in minder tijd betere resultaten oplevert. 
 
Advies SARO: Verduidelijk het financieel plaatje. Het voorliggend ontwerp 
handhavingsprogramma ruimtelijke ordening formuleert als vijfde operationele doelstelling ‘de 
financiering van het handhavingsbeleid’. Deze doelstelling wordt evenwel vervolgens niet verder 
ingevuld. Het ontwerp handhavingsprogramma beperkt zich tot de vermelding van de titel. 
 
Reeds in zijn advies over het handhavingsprogramma ruimtelijke ordening 2010 wees de raad op 
het ontbreken van enige duiding over de financiering van het handhavingsbeleid. De raad 
verwees toen naar de bepaling in de VCRO (artikel 6.1.4.,§1) dat het plan aanbevelingen moet 
bevatten over de bekostiging van het lokale handhavingsbeleid. 
 
De raad erkent dat het VCRO deze bepaling niet langer bevat maar oordeelt het als een 
belangrijke tekortkoming dat in het ontwerp handhavingsprogramma niet ingegaan wordt op de 
financiering van het handhavingsbeleid. Het is essentieel dat de beleidsvisie, de strategische en 
operationele doelstellingen afgestemd worden op de financiële mogelijkheden. 
 
Het verdient aanbeveling dit financieel luik eerst grondig uit te werken en te integreren in 
eennieuw ontwerp van handhavingsprogramma dat alsdan voor volwaardig advies aan de 
relevante adviesinstanties kan worden voorgelegd. 
 
Financiering volgens inspanning. De raad merkt bovendien op dat onder de zesde operationele 
doelstelling ‘mogelijke verbetertrajecten’ onderzoek wordt aangekondigd naar de financiering 
van de handhaving door lokale besturen. 
 
Het ontwerp handhavingsprogramma wijst op het knelpunt dat de opbrengsten van de 
handhaving gewestelijk worden vergaard en besteed zonder rekening te houden met de 
inspanningen van de lokale overheden. Het is aldus positief dat het ontwerp 
handhavingsprogramma aankondigt dat de financiële terugkoppeling naar de lokale besturen zal 
worden onderzocht. Uitgangspunt is het stimuleren van lokale partners tot een effectieve en 
efficiënte handhaving. 
 
De raad vindt het bovendien positief dat het ontwerp handhavingsprogramma aankondigt dat bij 
het onderzoek ook rekening zal gehouden worden met interne rechtsvergelijking met andere 
domeinen inzake boetesystemen.10 (10 In zijn advies van 27 januari 2010 over het 
handhavingsprogramma RO 2010 wees SARO er onder meer op dat de keuze voor deze piste ook 
impliciet zou betekenen dat deze vorm van 'prestatiebeloning' ook op andere deeldomeinen zou 
geïntroduceerd worden. Zo zouden bijvoorbeeld gemeenten die consequent alle 
bouwvergunningen tijdig behandelen 
beloond worden, en gemeenten die dit niet doen bestraffen) 

Advies VVSG: Gemeenten die inzetten op reactieve handhaving moeten vruchten daarvan plukken. 
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Als gemeenten werk maken van (reactieve) handhaving doen zij dit vanuit een reële bezorgdheid 
om de goede ruimtelijke ordening te herstellen.  

Het opstellen van een PV, inleiden van een herstelvordering, het verkrijgen van een eensluidend 
advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid en het later doen uitvoeren van een 
maatregel is echter een tijdsintensieve en dus kostelijke aangelegenheid voor een overheid. Uit 
efficiency overwegingen wordt bijvoorbeeld ook daarom ingezet om proactief te werken rond 
handhaving.  

Als gemeenten toch inzetten op reactieve handhaving moeten zij daar echter ook de financiële 
vruchten rechtstreeks van plukken. De opbrengsten van het handhavingsbeleid gaan via het 
Herstelfonds naar de Vlaamse overheid (Overigens is het wel zo dat de Vlaamse overheid een deel 
van die middelen ten dienste van de gemeenten inzet)  

De gemeenten pleiten ervoor om de opbrengst van het handhavingsbeleid terug te doen vloeien 
naar de individuele gemeente die het werk heeft geleverd. Het is dan ook positief dat het volgens 
het Handhavingsprogramma RO zal worden onderzocht dat als gemeenten aan handhaving doen, 
hoe ze daar voor worden beloond. 

OD 6. MOGELIJKE VERBETERTRAJECTEN  
 

1. Onderzoek naar mogelijke aanpassingen van de regelgeving in functie van het reduceren 
van het historisch passief  

 
Het jarenlange gedoogbeleid maakt dat er al sinds 1962 een historisch passief is opgebouwd 
waarvoor een oplossing dient te worden gezocht. In vele gevallen kunnen oudere constructies 
en het gebruik ervan geen aanspraak maken op regularisatie via de gewone 
vergunningenverlening omdat zij botsen op de vereiste van het hoofdzakelijk vergund zijn, 
hoewel zij wel als verenigbaar met de goede ruimtelijke orde en de huidige regelgeving 
worden bevonden en er intussen geruime tijd is verstreken sedert het initiële feit. Er dient 
onderzocht te worden of en in welke mate de voorwaarde met betrekking tot het hoofdzakelijk 
vergunde karakter kan worden opgeheven voor het historisch passief. Dit dient te worden 
onderzocht voor de gevallen waarin reeds een gerechtelijke uitspraak werd bekomen alsook 
voor de gevallen die verjaard zijn zonder meer. Hierbij kan onder meer ook rekening gehouden 
worden met de kwetsbaarheid van het gebied en met de rechten die men na deze 
regularisatievergunning verkrijgt. Ook dient verder onderzoek verricht te worden naar het 
ontwikkelen van een legaliteitsattest voor de gevallen in het historisch passief waarin geen 
regularisatievergunning mogelijk is, maar waar bij een actuele beoordeling van de goede 
ruimtelijke ordening eveneens de verenigbaarheid zou worden vastgesteld.  
 
Een oplossing van het historisch passief heeft enkel zin als het volledige passief 
aangepakt wordt en er middelen aangereikt worden die ook niet vastgestelde, maar 
illegale historische toestanden kan oplossen. Het passief is niet alleen wat vastgesteld 
is. In dit kader verwijst het Agentschap naar het legaliteitsattest zoals vervat in de 
door ons uitgewerkte studie. Enkel wanneer een legale toestand door middel van 
plannen vastgelegd wordt, kan er enige zekerheid zijn. 
 

2. Onderzoek inzake monitoring en risicoanalyse van het beoogde handhavingsbeleid met 
inbegrip van analyse van de bronnen  
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Met het handhavingsprogramma RO beoogt de Vlaamse overheid een handhavingsbeleid te 
realiseren dat efficiënt, effectief en doelmatig is en ten dienste staat van het algemeen 
ruimtelijk ordeningsbeleid. De beleidsvisie, strategische en operationele doelstellingen 
geformuleerd in dit programma geven een concrete vertaling van die grote principes. Een goed 
beleid voorziet ook een evaluatie van het gevoerde beleid, een evaluatie die kan bijdragen tot 
bijsturing van het beleid. Eén van de pijlers van een dergelijke evaluatie is monitoring. De 
beoogde doelstellingen worden in data vertaald en hiaten worden gedetecteerd zodat een 
beleid op basis van risicoanalyse mogelijk is. Beide zaken zullen het voorwerp van een 
onderzoek uitmaken. Binnen dat onderzoek wordt onmiddellijk de link gelegd met de 
bestaande databronnen en worden aanbevelingen voor verdere ontsluiting geformuleerd.  
 

3. Onderzoek naar financiering van de handhaving door lokale besturen 
 
De verder doorgedreven subsidiariteit brengt met zich mee dat het gewest de lokale besturen 
ook op het vlak van handhaving meer ruimte laat om hun eigen beleid te voeren. De 
gewestelijke overheid behoudt haar ondersteunende rol, maar laat de regie, de beslissingen en 
de uitvoering over aan de lokale besturen met betrekking tot lokale materies. De invoering van 
de handhaving van de omgevingsvergunning biedt de lokale partners ook meer mogelijkheden 
en instrumenten om te gaan handhaven in functie van hun eigen prioriteiten en beleid.  
 
De opbrengsten van de handhaving worden echter gewestelijk vergaard en besteed zonder 
rekening te houden met de inspanningen van de lokale overheden. De financiële 
terugkoppeling naar de lokale besturen moet onderzocht worden. Verschillende pistes dienen 
onderzocht te worden. Uitgangspunt is het stimuleren van lokale partners tot een effectieve en 
efficiënte handhaving, met betrekking tot het volledige handhavingstraject, dus ook uitvoeren 
van de eigen titels door de lokale overheden bekomen. Aan de verdeling van de middelen 
kunnen voorwaarden gekoppeld worden zoals het respecteren van afspraken en het behalen 
van bepaalde doelstellingen. Interne rechtsvergelijking met andere domeinen inzake 
boetesystemen kan hierbij betrokken worden.  
 
Advies IRWO: De financiering van de lokale overheden kan er voor zorgen dat zij hun 
handhavingsinspanningen vergroten. Een van de mogelijkheden is de gemeenten de inkomsten 
van handhaving te laten behouden. Overleg met gemeenten zal van belang zijn, aangezien ook 
(politieke) onwil vaak een blokkerende factor is. 
 
Advies SARO: Verduidelijk het financieel plaatje. Het voorliggend ontwerp 
handhavingsprogramma ruimtelijke ordening formuleert als vijfde operationele doelstelling ‘de 
financiering van het handhavingsbeleid’. Deze doelstelling wordt evenwel vervolgens niet verder 
ingevuld. Het ontwerp handhavingsprogramma beperkt zich tot de vermelding van de titel. 
 
Reeds in zijn advies over het handhavingsprogramma ruimtelijke ordening 2010 wees de raad op 
het ontbreken van enige duiding over de financiering van het handhavingsbeleid. De raad 
verwees toen naar de bepaling in de VCRO (artikel 6.1.4.,§1) dat het plan aanbevelingen moet 
bevatten over de bekostiging van het lokale handhavingsbeleid. 
 
De raad erkent dat het VCRO deze bepaling niet langer bevat maar oordeelt het als een 
belangrijke tekortkoming dat in het ontwerp handhavingsprogramma niet ingegaan wordt op de 
financiering van het handhavingsbeleid. Het is essentieel dat de beleidsvisie, de strategische en 
operationele doelstellingen afgestemd worden op de financiële mogelijkheden. 
 



 

 

97 

Het verdient aanbeveling dit financieel luik eerst grondig uit te werken en te integreren in 
eennieuw ontwerp van handhavingsprogramma dat alsdan voor volwaardig advies aan de 
relevante adviesinstanties kan worden voorgelegd. 
 
Financiering volgens inspanning. De raad merkt bovendien op dat onder de zesde operationele 
doelstelling ‘mogelijke verbetertrajecten’ onderzoek wordt aangekondigd naar de financiering 
van de handhaving door lokale besturen. 
 
Het ontwerp handhavingsprogramma wijst op het knelpunt dat de opbrengsten van de 
handhaving gewestelijk worden vergaard en besteed zonder rekening te houden met de 
inspanningen van de lokale overheden. Het is aldus positief dat het ontwerp 
handhavingsprogramma aankondigt dat de financiële terugkoppeling naar de lokale besturen zal 
worden onderzocht. Uitgangspunt is het stimuleren van lokale partners tot een effectieve en 
efficiënte handhaving. 
 
De raad vindt het bovendien positief dat het ontwerp handhavingsprogramma aankondigt dat bij 
het onderzoek ook rekening zal gehouden worden met interne rechtsvergelijking met andere 
domeinen inzake boetesystemen.10 (10 In zijn advies van 27 januari 2010 over het 
handhavingsprogramma RO 2010 wees SARO er onder meer op dat de keuze voor deze piste ook 
impliciet zou betekenen dat deze vorm van 'prestatiebeloning' ook op andere deeldomeinen zou 
geïntroduceerd worden. Zo zouden bijvoorbeeld gemeenten die consequent alle 
bouwvergunningen tijdig behandelen beloond worden, en gemeenten die dit niet doen bestraffen) 
Advies VVSG: Gemeenten die inzetten op reactieve handhaving moeten vruchten daarvan plukken 
Als gemeenten werk maken van (reactieve) handhaving doen zij dit vanuit een reële bezorgdheid 
om de goede ruimtelijke ordening te herstellen.  
 
Het opstellen van een PV, inleiden van een herstelvordering, het verkrijgen van een eensluidend 
advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid en het later doen uitvoeren van een 
maatregel is echter een tijdsintensieve en dus kostelijke aangelegenheid voor een overheid. Uit 
efficiency overwegingen wordt bijvoorbeeld ook daarom ingezet om proactief te werken rond 
handhaving.  
 
Als gemeenten toch inzetten op reactieve handhaving moeten zij daar echter ook de financiële 
vruchten rechtstreeks van plukken. De opbrengsten van het handhavingsbeleid gaan via het 
Herstelfonds naar de Vlaamse overheid (Overigens is het wel zo dat de Vlaamse overheid een deel 
van die middelen ten dienste van de gemeenten inzet)  
 
De gemeenten pleiten ervoor om de opbrengst van het handhavingsbeleid terug te doen vloeien 
naar de individuele gemeente die het werk heeft geleverd. Het is dan ook positief dat het volgens 
het Handhavingsprogramma RO zal worden onderzocht dat als gemeenten aan handhaving doen, 
hoe ze daar voor worden beloond. 
 
[ALGEMEEN] 
 
Advies AMI: Samengevat: ‘positief’ advies met een opmerking i.v.m. het niet-SMART-karakter van 
de operationele doelstellingen, of de onderliggende punten daarvan, over het eerder interne 
perspectief van de omgevingsanalyse en de operationele doelstellingen en over het weinig of niet 
zichtbaar zijn van de ‘gewestelijke handhavingsprioriteiten. 
 
Is beleidstekst met een vrij abstractieniveau, en daardoor eerder een ‘plan’ dan een ‘programma’  
Advies VMM: Algemeen moet opgemerkt worden dat het programma van een hoog 
abstractieniveau is waardoor het minder pertinent wordt door de loutere opsomming van 
algemene uitgangspunten die al langer gekend zijn, oa vanuit het vorige programma.  
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[ VORIG PROGRAMMA ] 
 
Advies HRH: De vooropgestelde verbetertrajecten kunnen worden bijgetreden. 
 
Ter aanvulling kan m.b.t. het eerste mogelijke verbetertraject, het geven van een statuut aan 
gebouwen waarbij een actuele toets aan de goede ruimtelijke ordening aangeeft dat deze kunnen 
worden behouden/aangepast i.f.v. de goede ruimtelijke omgeving d.m.v. een “omgevingsattest”, 
een oplossing bieden voor de huidige rechtsonderzekerheid waarin bepaalde onroerende 
goederen, waaronder het zgn. historisch passief of dossiers waarin is beslist geen herstel te 
vorderen, zich bevinden. 
 
Vanuit een streven naar wetsmatiging, wordt best ook een recurrente wetsevaluatie als mogelijk 
verbetertraject opgenomen. 
 
Advies VVSG: Verduidelijk de nota op aantal punten  
 
We denken dat de nota overzichtelijker kan: 
 
Het ontwerp programma is soms meer een toelichting van de regelgeving dan een beleidsnota 
waarin duidelijk gemaakt welke keuzes op het vlak van handhaving wordt gemaakt. 
We vragen deze delen duidelijk van elkaar te scheiden, zodat de toelichting van de regelgeving 
apart staat van de beleidskeuzes die in het Handhavingsprogramma RO worden gemaakt. 
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6. Bijlagen 

Omzendbrief RO/2014/03 van 6 juni 2014 met afwegingskader voor opleggen 
stakingsbevelen bij gebruik 

Toelichtende nota bij de Omzendbrief RO/2014/03 ‘Afwegingskader voor 
stakingsbevelen bij gebruik’ 

Adviezen van: 

- Vereniging Vlaamse Provincies 
- Afdeling Milieu-inspectie 
- Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer 
- Agentschap voor Natuur en Bos 
- Agentschap Wegen en Verkeer 
- OVAM 
- College van Procureurs-generaal 
- Vlaamse Milieumaatschappij 
- Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
- Waterwegen en Zeekanaal 
- Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid 
- Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Ondroerend Erfgoed 
- Agentschap Inspectie RWO 













1 

 

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE OMZENDBRIEF RO/2014/03 ‘Afwegingskader voor stakingsbevelen bij 

gebruik’ 

 

A. Inleiding 

Hoewel de stedenbouwkundige inspecteur de plicht heeft om zelfstandig en onafhankelijk de hem 

door het decreet toegewezen bevoegdheden uit te oefenen, sluit dit niet uit dat de Vlaamse 

Regering op algemene wijze en binnen de marges van de decretale regeling richting kan geven aan 

het ruimtelijk handhavingsbeleid.   

Overeenkomstig artikel 6.1.4 §1, 2
de

 lid, 2° VCRO dienen de stedenbouwkundige inspecteurs en de 

bevoegde verbalisanten de beleidsregels van het Handhavingsplan in acht te nemen bij de 

uitoefening van hun toezichts- en handhavingstaak. De omzendbrief formuleert beleidsregels in 

aanvulling op dit Handhavingsplan, in afwachting van de vervanging van dit plan door het 

Handhavingsprogramma, zoals voorzien in het nieuwe decreet ‘betreffende de handhaving van de 

omgevingsvergunning’.
1
   

De betrokken overheidsorganen kunnen maar van deze beleidsregels afwijken zo daarvoor in 

redelijkheid aanvaardbare motieven bestaan. Aan de andere kant vermag het bestuur geenszins een 

automatische toepassing te maken van een beleidsnorm zonder tot onderzoek van de concrete 

omstandigheden van de zaak te zijn overgegaan.
 2

 

De omzendbrief heeft tot doel om uiteenlopende interpretaties, onduidelijkheden en daarmee 

verbonden verschillende implementaties op het terrein, alsook het stijgend aantal betwistingen en 

procedures weg te werken.
3
 Vanuit deze doelstelling en na toetsing aan de praktijk besliste het 

College van Stedenbouwkundige Inspecteurs (COSI) tot een precisering van de door de omzendbrief 

gehanteerde begrippen om de eenvormigheid van de besluitvorming  te verzekeren.  

Onder punt B wordt de beslissing van het COSI puntsgewijs weergegeven. Samen met de 

omzendbrief zal deze beslissing voor de Gewestelijk Stedenbouwkundige inspecteurs gelden als 

leidraad bij het uitoefenen van hun decretale bevoegdheid inzake het bekrachtigen van 

stakingsbevelen. 

Als uitgangspunten gelden daarbij dat de omzendbrief: 

1) zich enkel uitspreekt over de beleidsmatige opportuniteit van het staken van 

gebruikshandelingen; 

2) zich niet uitspreekt over de concrete juridische grenzen van de inzet van stakingsbevelen; 

3) enkel betrekking heeft op stakingsbevelen en bekrachtigingsbeslissingen, tot stand gekomen 

of genomen vanaf 6 juni 2014, zijnde de datum van de omzendbrief  

  

                                                           
1
 Dit decreet werd aangenomen in de plenaire vergadering van 23 april 2014; zie Parl. St. Vl. P., 2013-2014, 

2419/4. 
2
 Mast, A. en Dujardin, J., Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Kluwer, Antwerpen, 1999, 61- 62. 

3
 Omzendbrief, pagina 2. 
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B. Beslissing van het College van Stedenbouwkundige Inspecteurs (COSI) d.d. 19/06/2014 

 

1. Gebruikshandelingen die het gevolg zijn van een bepaald strafbaar feit zonder dat zij in strijd 

zijn met de bestemming van een bepaald gebied 

• strafbaar feit =  een inbreuk in de zin van artikel 6.1.1, 1
ste

 lid, 1° (inbreuk vergunningsplicht: 

bv. vergunningsplichtige functiewijziging)  

• Aanvangspunt termijn = voltrekken strafbaar feit 

• Reset: nieuwe vergunningsplichtige functiewijziging of een nieuwe uitbreiding = nieuw 

strafbaar feit voor de nieuwe onderdelen  

2. Strafbaar gebruik strijdig met bestemmingsvoorschriften 

• Strafbaar feit = inbreuk in de zin van artikel 6.1.1, 1
ste

 lid, 2° en 6° 

• Aanvangspunt termijn =  eerste gebruikshandeling 

• Reset 1: na een duurzame beëindiging van het gebruik 

• Reset 2: na een vergunningsplichtige functiewijziging naar een ander strijdig gebruik  

• Reset 3: na een overgang van het ene strijdig gebruik naar een substantieel ander strijdig 

gebruik 

• Niet van toepassing bij strijdigheid met voorwaarden van stedenbouwkundige vergunning (= 

hypothese 1; inbreuk op artikel 6.1.1, 1
ste

 lid, 1°) 

 

3. Gewoonlijk gebruik 

 

• Strafbaar feit = schending vergunningsplicht gewoonlijk gebruik (gebruiken na het onstaan 

van een gewoonte) 

• Aanvangspunt termijn = eerste vergunningsplichtige gebruikshandeling 

• Reset 1: na een duurzame beëindiging van het gebruik 

• Reset2: bij een substantiële uitbreiding (hetzij qua oppervlakte, hetzij qua volume) = nieuw 

strafbaar feit voor de uitbreiding 

• Reset3: wanneer de aard van het gewoonlijk gebruik substantieel wordt gewijzigd 

 

4. Algemene principes 

 

• De omzendbrief heeft geen invloed op de beoordeling van de wettigheid van de 

stakingsbevelen die voor de omzendbrief zijn gegeven 

• Bestaande stakingsbevelen blijven behouden binnen de juridische marges 

• Doorbrekingen worden door onze diensten niet meer vastgesteld wanneer blijkt dat het 

stakingsbevel niet gegeven zou zijn met toepassing van de nieuwe beleidslijnen 

• Er geldt een actieve onderzoeksplicht m.b.t. het aanvangspunt van de termijnen 

• Bij het geven van een mondeling stakingsbevel wordt in de mate van het mogelijke bij de 

betrokkene geïnformeerd naar informatie over het aanvangspunt van de termijnen.  

• Bij twijfel (in functie van bekrachtiging, na het vervullen van de actieve onderzoeksplicht) 

wordt bekrachtigd, maar betrokkene heeft de mogelijkheid om bewijzen bij te brengen 

m.b.t. de criteria van de omzendbrief, waarna eventueel wordt ingetrokken.  
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Advies van de VVP bij het “Ontwerp handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening” 

 

1 Situering 

De Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu coördineert, conform art. 6.1.3.§1 van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de opmaak van het handhavingsprogramma Ruimtelijke 

Ordening door adviezen in te winnen ten aanzien van het ontwerp handhavingsprogramma dat werd 

opgesteld door het departement Ruimte Vlaanderen. 

Onderstaand worden, conform de vraag van de Hoge Handhavingsraad van november 2014, 

volgende opmerkingen geformuleerd. 

 

2 Belangrijke aannames uit het ontwerpprogramma: 

De krachtlijnen van het ontwerp van handhavingsprogramma vermeldt volgende aannames: 

• “2.1 Context”, 2de alinea (pag. 3): ‘tegelijk werd met de introductie van de 

omgevingsvergunning duidelijk dat men… een systeem van handhaving van de 

omgevingsvergunning moest uitwerken’. 

• “2.2 Doel en strekkingen”, 5de alinea (pag. pag. 4): ‘het handhavingsprogramma RO heeft 

ook tot doel de invoering van de handhaving van de omgevingsvergunning en de 

samenwerking met de milieupartners te vergemakkelijken’. 

• “2.3 Beleidsvisie”, 1ste alinea (pag. 5): ‘handhaving heeft samen met de twee andere 

facetten van de ruimtelijke ordening – m.n. plannen en vergunnen – tot doel de goede 

ruimtelijke ordening,…, te realiseren’. 

• “2.3 Beleidsvisie”, 3de alinea (pag. 5): ‘het subsidiariteitsbeginsel krijgt volledige uitwerking. 

… Het niveau dat plannen heeft opgesteld of vergunningen heeft afgeleverd, is het best 

geplaatst om de intrinsieke kwaliteitseisen, die zijn opgenomen in de plannen en 

vergunningen, te beschermen.’ 

 

3 Bedenkingen 

In het licht van deze aannames formuleert de VVP de volgende bedenkingen bij dit ontwerp 

handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening: 

• In het kader van de omgevingsvergunning zal het provinciaal niveau in eerste aanleg bevoegd 

worden om vergunningen af te leveren voor bepaalde types dossiers (zie gesloten lijst maar ook 
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bepaalde dossiers die stedenbouwkundig een kleine impact hebben maar toch door de 

provincies worden verleend omwille van milieuaspecten). 

De VVP vraagt zich af, in het licht van de subsidiariteit, hoe de verdeling van de handhaving RO 

zal gebeuren. Momenteel zijn er 2 niveaus voor handhaving RO, met name de gemeenten en het 

gewest.  

Voor VVP is het niet duidelijk wie de ‘provinciale vergunningen’ zal handhaven. Bijkomend is het 

belangrijk dat vanuit handhaving de terugkoppeling zal gebeuren om tot goede en handhaafbare 

‘provinciale vergunningen’ te komen. De wijze waarop dit zal gebeuren is onduidelijk. 

• Zoals in het ontwerpprogramma te lezen is, verwacht de introductie van de 

omgevingsvergunning een ‘omgevings-denken’. Dat op operationeel niveau de diensten plannen, 

vergunnen en handhaven van de deeldomeinen RO en milieu niet onmiddellijk samensmelten, is 

enigszins te begrijpen. 

Voor VVP ontbreekt in dit ontwerpprogramma echter elke link met het handhavingsprogramma 

milieu en met het ‘omgevings-denken’. Hoe wordt omgegaan met gemengde schendingen 

waarbij zowel een milieu- als een RO-aspect aan bod komen? 

• Zoals terecht aangegeven, zijn de 3 aspecten om te komen tot een goede ruimtelijke ordening, 

met name: plannen, vergunnen en handhaven, belangrijk. Volgens VVP geven de 3 aspecten 

elkaar de hand en moeten ze een cirkel vormen: plannen gaat vooraf aan vergunnen, vergunnen 

vraagt handhaving, handhaving geeft input voor planning en vergunningen. Hoe deze cirkel zal 

geoperationaliseerd worden, is niet duidelijk.  

• De VVP wil in het ontwerp van handhavingsprogramma een onderscheid maken tussen: 

o decretaal verankerde bepalingen (vb. inhoud van een aanmaning), 

o beleidskeuzes die door dit document gemaakt worden (vb. termijnen die gerespecteerd 

moeten worden), 

o echte operationele doelstellingen en uitwerking: hoe gaat dit op het terrein gebeuren? Wie 

neemt initiatieven (vb. voor opleidingen)?  

Zeker het operationele aspect komt volgens VVP weinig of niet aan bod in het 

ontwerpprogramma. 

• Het valt op dat in het document weinig antwoorden worden geformuleerd ten aanzien van 

knelpunten die in het rapport ‘Evaluatie van de uitvoering van het handhavingsplan RO 2010 

over de eerste drie werkingsjaren’ opgesteld door het studiebureau SumResearch worden 

vermeld. 
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Geachte,
 
Zie hierbij het MI-advies over het ontwerp handhavingsprogramma RO
 
Advies MI op het ontwerphandhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening:
 
Samengevat: ‘positief’ advies met een opmerking i.v.m. het niet-SMART-karakter van de
operationele doelstellingen, of de onderliggende punten daarvan, over het eerder interne
perspectief van de omgevingsanalyse en de operationele doelstellingen en over het weinig of
niet zichtbaar zijn van de ‘gewestelijke handhavingsprioriteiten.
 
Punctueel:
 

-        Het document begint met een aantal krachtlijnen waarin o.m. een beleidsvisie (met een
aantal logische principes) wordt weergegeven en een aantal kencijfers. Die laatste
vormen eigenlijk een minihandhavingsrapport.

-        In de omgevingsanalyse: liever een invulling in de vorm van gegevens over de omgeving,
over ruimtegebruik, over knelpunten in ruimtegebruik, knelpunten bij naleving van
vergunningen ….   Nu vooral cijfers over instrumentengebruik (minder een
omgevingsanalyse, eerder een interne werking analyse?)

-        De volgende hoofdstukken omvatten 3 strategische en 6 operationele doelstellingen. De
strategische doelstellingen zijn van een erg hoog’ (abstractie)niveau (realisatie van een
goede ruimtelijke ordening, realisatie van een effectieve, efficiënte en doelmatige
handhaving, realisatie samenwerking en transparantie), waardoor ze eigenlijk een
vanzelfsprekendheid krijgen waarop moeilijk iets aan te merken valt.
 

-        De operationele doelstellingen maken het grootste deel van de tekst uit: werken met
prioriteiten; optimalisatie via trajectaanpak; versterken van partnerschappen en
inzetten op transparantie; werken aan datakwaliteit, analyse en rapportering;
financiering van het handhavingsbeleid; mogelijke verbetertrajecten. Ook deze
operationele doelstellingen blijven redelijk abstract, ze worden wel in verschillende
punten wat meer uitgewerkt. Inhoudelijk staat er weinig in waarmee niet akkoord kan
worden gegaan, ze zijn echter niet volgens het SMART-principe uitgewerkt (zeker niet
de eerste twee). Wat in de eerste twee doelstellingen staat beschreven doet meer
denken aan een intern uitvoeringskader (afspraken rond de uitvoering van handhaving:
met welke criteria moet rekening worden gehouden bij het indelen van klachten volgens
prioriteit? welke handhavingsinstrumenten zijn er? wat zijn hun ‘karakteristieken’? in
welke gevallen worden ze ingezet?) en worden hier als een operationele doelstelling
naar voor geschoven in een openbaar plan
 

-        Is beleidstekst met een vrij abstractieniveau, en daardoor eerder een ‘plan’ dan een
‘programma’
 

-        De gewestelijke beleidslijnen kunnen wel gevonden worden in het document. De
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mailto:martine.blondeel@lne.vlaanderen.be
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gewestelijke handhavingsprioriteiten zijn minder terug te vinden. Het is wel een
operationele doelstelling om te werken met prioriteiten, maar de concrete
handhavingsprioriteiten voor de komende periode zijn niet (duidelijk) vastgelegd. Er
staat bijvoorbeeld wel: “Toezicht zal wel flexibel zijn en gebaseerd zijn op de
risicoanalyse. Een klantvriendelijke overheid veronderstelt dat de invulling van het
toezicht gecommuniceerd wordt aan de burger. Een thematisch of gebiedsgerichte
aanpak, gekoppeld aan specifieke handhavingscampagnes heeft trouwens een grote
preventieve impact: de naleving wordt groter en toekomstige schendingen worden
vermeden.”, maar er worden geen specifieke handhavingscampagnes voorgesteld voor
de komende periode. Voor de rest staat er in de tekst (bij de operationele doelstelling
rond prioriteiten) alleen dat prioriteit moet worden gegeven aan recente schendingen
en welke criteria moeten worden gebruikt bij het bepalen van de prioriteit van klachten,
maar dat is volgens MI niet wat wordt bedoeld met ‘handhavingsprioriteiten’.
 
Paul Bernaert
Afdelingshoofd
 
Vlaamse overheid
DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE
Afdeling Milieu-inspectie
 
Tel  02 553 81 83, Fax 02 553 80 85
paul.bernaert@lne.vlaanderen.be
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
www.lne.be
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ADVIES van de AFDELING MILIEUHANDHAVING, MILIEUSCHADE EN 
CRISISBEHEER 

OVER HET ONTWERP HANDHAVINGSPROGRAMMA  
RUIMTELIJKE ORDENING 

 
In toepassing van het nieuwe artikel 6.1.3, §1, tweede lid van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (ingevoegd bij artikel 18 van het Decreet van 25 
april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning) werd door het 
Departement Ruimte Vlaanderen een ontwerp van handhavingsprogramma Ruimtelijke 
Ordening (hierna het handhavingsprogramma) bezorgd aan de Vlaamse Hoge 
Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (hierna VHRM) (versie van 18/11/2014). Conform 
hetzelfde artikel werd aan de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer 
van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (hierna AMMC) gevraagd om 
hieromtrent advies te verstrekken. 
 
AMMC heeft de focus gelegd op de afstemming tussen de bestuurlijke handhaving RO en 
de bestuurlijke handhaving milieu, en in het bijzonder de sanctioneringsinstrumenten. 
Daarnaast worden enkele algemene bedenkingen alsook een aantal meer concrete 
aanbevelingen geformuleerd.  
 
 
ALGEMENE BEDENKINGEN 
 

1) Verwijzing naar ruimer beleidskader en -organisatie 
 
Zowel in de Beleidsnota Omgeving 2014-2019 van minister Schauvliege als in de 
Beleidsnota van minister-president Bourgeois worden er doelstellingen bepaald met het 
oog op de optimalisatie van de handhaving.  Hoe deze doelstellingen concreet vertaald 
worden in het handhavingsprogramma is niet altijd even duidelijk, zodat meer expliciete 
linken allicht duidelijkheid kunnen verschaffen. 
Een voorbeeld: ingevolge de zesde staatshervorming krijgen de gewesten voor die 
materies waarvoor zij bevoegd zijn, zoals ruimtelijke ordening en leefmilieu, de 
mogelijkheid tot inbreng in het vervolgingsbeleid, o.m. door deelname aan de 
expertisenetwerken van het parket-generaal.  Daartoe werd een Samenwerkingsakkoord 
goedgekeurd in 2014 en de verdere implementatie daarvan werd in de beleidsnota’s van 
minister Schauvliege en minister-president Bourgeois als doelstelling opgenomen.  Een 
verwijzing hiernaar in het handhavingsprogramma lijkt dan ook aangewezen.  

  
 



 
 

 2 

Tevens wordt o.i. onvoldoende de link gelegd met de rol die de Vlaamse Hoge 
Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM) kan spelen: de VHRM zal instaan voor de 
verwerking van de adviezen en de opmaak/herziening van een ontwerp-
handhavingsprogramma en  voor de jaarlijkse     opmaak van het handhavingsrapport 
Ruimtelijke Ordening.  Bovendien kan de VHRM als overlegforum met andere 
handhavingsactoren een belangrijke faciliterende rol spelen bij de verdere samenwerking 
tussen alle handhavingsactoren, in het bijzonder ook voor de handhaving van de 
omgevingsvergunning.  
 
 

2) Handhaving omgevingsvergunning onderbelicht 
 

Positief is dat expliciet bevestigd wordt dat erover moet gewaakt worden “dat de 
doelstellingen en beleidslijnen in andere beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid niet 
doorkruist worden”. Dit handhavingsprogramma wordt (terecht) hoofdzakelijk 
toegespitst op het RO-aspect, maar heeft minder aandacht voor de milieu-aspecten. 
Nochtans dient aan het Decreet betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning verdere uitvoering gegeven worden, zowel via regelgeving als via 
verdere afstemming en samenwerkingsafspraken.  Enkele voorbeelden waarbij meer 
focus op de handhaving van de omgevingsvergunning wenselijk is: 

 
a. Over het handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening en het strategisch 

meerjarenprogramma Milieu wordt enkel gesproken als “compatibele 
programma’s die naast elkaar bestaan” (p.3), terwijl er, eenmaal de 
omgevingsvergunning “operationeel” is, heel wat raakvlakken zullen zijn in 
de handhaving die een verdergaande afstemming, mogelijks zelfs 
gedeeltelijke integratie, tussen beide programma’s vereisen.   

b. Bepaalde keuzes bij de inzet van bestuurlijke maatregelen en bestuurlijke 
boetes bemoeilijken de afstemming met het bestuurlijk 
milieuhandhavingsbeleid of leiden tot ongewenste resultaten (bv. bij 
gemengde feiten wordt het onwerkbaar wanneer men voor alle RO-
schendingen eerst een voorstel tot betaling van een geldsom zou doen 
waar dit niet gebeurt voor milieuschendingen (p. 21).   Zie meer uitgebreid 
onder de concrete aanbevelingen (punt 4).  

c. Het is positief dat het handhavingsprogramma tot doel heeft om de 
samenwerking en loyauteit tussen de handhavingspartners te versterken. 
Daarbij wordt o.m. concreet gesproken over “samenwerking met de 
milieupartners te vergemakkelijken” in het kader van de handhaving van 
de omgevingsvergunning. Echter is de opsomming van de partners 
onvolledig: zo dient in het kader van de uitbouw van een operationele 
samenwerking voor de handhaving van de omgevingsvergunning naast  
milieu-inspectie (p. 30),  ook AMMC vermeld te worden (afstemming 
bestuurlijk boetebeleid, concrete samenwerking bij gemengde 
boetedossiers).  Ook het belang van samenwerking en afstemming met de   
parketten en de lokale politie mag sterker benadrukt/uitgewerkt worden.  
Er wordt ook niets vermeld i.v.m. de thans bestaande verschillen in 
taakverdeling tussen het gewestelijk en het lokaal niveau bij RO-
handhaving en milieuhandhaving.  
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 Bovendien wordt slechts in zeer beperkte mate uitgewerkt of verduidelijkt 
 hoe de nodige samenwerking met alle partners zal georganiseerd worden.  
 
 

3) Slagkrachtige handhaving  
 

Positief is dat het programma bij de prioritering bepaalt dat “bij de vervolging van 
bepaalde misdrijven en inbreuken, dit niet inhoudt dat andere schendingen geen 
aandacht meer krijgen of nooit zullen geverbaliseerd worden of dat systematische 
seponering gewenst zou zijn en zelfs niet dat enkel bestuurlijke handhaving wenselijk is”.  
Deze benadering is in grote lijnen vergelijkbaar met de wijze waarop prioriteiten 
worden bepaald binnen milieuhandhaving en er wordt (in voetnoot 8) terecht verwezen 
naar de Prioriteitennota Vervolgingsbeleid Milieurecht van 2013.  De keuze om al dan 
niet te verbaliseren wordt weliswaar overgelaten aan de verbalisant/toezichthouder, 
maar voor die processen-verbaal die prioritair worden geacht (concreet bepaalde lijst) 
wordt “de meest gepaste” afhandeling gegarandeerd, d.w.z. een strafrechtelijke dan wel 
een bestuurlijke afhandeling. 
 
Prima facie wordt hoger vermeld principe enigszins tegengesproken doordat het 
ontwerphandhavingsprogramma ook vooropstelt dat het handhavingsinstrumentarium 
op een zuinige manier zal worden ingezet om een volledige trajectopvolging mogelijk te 
maken. Hierin zou men (oa.) kunnen lezen dat er minder zal (moeten) worden 
geverbaliseerd, maar dat de vaststellingen beter opgevolgd zullen worden met een 
volledig herstel als einddoel. Het handhavingsprogramma vertrekt vanuit de visie dat 
men reeds van bij de vaststelling van schendingen moet beoordelen of het al dan niet 
nuttig is om de vaststellingen op te nemen in een proces-verbaal of verslag van 
vaststelling, rekening houdend met het gevolg dat hieraan al dan niet zal kunnen 
worden gegeven. Hoewel idealiter elke vaststelling inderdaad tot een bepaalde opvolging 
aanleiding zou moeten geven, heeft dergelijk uitgangspunt een aantal ongewenste 
effecten: 

a. men kent een grote discretionaire bevoegdheid, met zelfs een 
beleidsmatige dimensie, toe aan de verbalisanten;  

b. het vaststellen van recidive wordt bemoeilijkt, wat des te problematischer 
is nu het niet ondenkbaar is dat men bepaalde schendingen slechts na 
veelvuldig plegen als prioriteit naar handhaving toe zal beschouwen; 

c. het preventieve effect t.a.v. de overtreder dat het louter ontvangen van 
een PV of VVV ressorteert, verdwijnt. 

 
Het handhavingsprogramma zet maximaal in op herstel, wat uiteraard binnen de 
specifieke stedenbouwkundige context logisch is, maar verliest door haar formulering op 
sommige vlakken aan kracht.  Enkele voorbeelden: 
- expliciet stellen dat de opeisbare dwangsomschuld niet verder wordt ingevorderd 
indien het herstel is uitgevoerd, neemt het afschrikwekkend karakter van de dwangsom 
geheel weg (p. 26);  
- bij de bestuurlijke geldboete wordt niet zozeer gewezen op het punitieve karakter, 
maar wel op het preventieve karakter ervan. Daarenboven wordt een zeer beperkte inzet 
van dit instrument voorgesteld.  Hierbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat een boete 
tegelijk afschrikkend genoeg dient te zijn om enige preventieve werking (niet enkel t.a.v. 
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de overtreder maar ook naar de samenleving) te kunnen hebben (naast een voldoende 
hoge pakkans). 

 
De introductie van een nieuw systeem van bestuurlijke handhaving biedt in het 
algemeen heel wat mogelijkheden om het handhavingsbeleid, en daarmee het hele 
ruimtelijke ordeningsbeleid, kracht bij te zetten.  Het verdient derhalve aanbeveling deze 
bestuurlijke piste goed verder vorm te geven en de toepassing ervan “op het terrein” te 
stimuleren.  Daarbij is het ook aangewezen om, na een eerste periode om ervaringen op 
te bouwen, een evaluatiemoment in te lassen met betrokkenheid van alle 
handhavingsactoren (RO en milieu).    
 

 
4) Goede ruimtelijke ordening als criterium? 
 

Het handhavingsprogramma geeft aan dat handhaving een middel is om, naast plannen 
en vergunnen, de goede ruimtelijke ordening te bewerkstelligen.  Bij het bepalen van de 
prioriteiten wordt evenwel als eerste en belangrijkste criterium het recente karakter van 
de schendingen en niet de ruimtelijke impact vooropgesteld (p. 13). Er kan dan ook de 
vraag worden gesteld of het de bedoeling is voorrang te geven aan recente schendingen 
met beperkte impact boven zeer ernstige schendingen met grote impact uit het 
verleden? Ook in het kader van het sepotbeleid bij beboeting (p. 20 e.v.) wordt nergens 
verwezen naar de ruimtelijke impact als beoordelingscriterium.  Aangezien decretaal 
voorzien is dat de ernst van de schending een criterium is om de hoogte van de boete te 
bepalen, is het logisch om dit element ook in rekening te brengen bij het eventueel 
seponeren van bepaalde misdrijven. 

 
5) Geen uniforme detailgraad 
 

In het handhavingsprogramma worden enerzijds bepaalde ideeën en thema’s eerder 
vaag en algemeen geformuleerd (bv. samenwerking en partnerschappen) en worden 
anderzijds een aantal zaken reeds zeer gedetailleerd vastgelegd (bv. het expliciet  
vermelden van een maximumtermijn van 30 dagen voor het opmaken van een 
aanmaning en het vastleggen van het daaropvolgende gebruik van aanmaningen (p. 17)). 
Het verdient aanbeveling een aantal thema’s concreter uit te werken (bv. samenwerking) 
en anderzijds, zeker voor nieuwe instrumenten, voldoende ruimte te laten voor invulling 
vanuit de ervaring die zal opgebouwd worden.  Snel wijzigende 
omstandigheden/context vereisen de nodige flexibiliteit om een handhavingsbeleid op 
te stellen dat maximaal kan inspelen op de noodwendigheden.   
 
 
CONCRETE AANBEVELINGEN 
 

1) Dwangmiddelen dienen inderdaad te worden beschouwd als ultimum remedium. 
In het handhavingsprogramma is het toepassingsgebied evenwel zo strikt 
geformuleerd dat het instrument op zich dreigt uitgehold te worden. Ze ‘kunnen 
slechts worden opgelegd wanneer al de rest heeft gefaald en in die 
hoogdringende gevallen waarin enkel een snel optreden verdere ernstige schade 
aan de ruimtelijke ordening kan voorkomen en/of beëindigen’ (p. 10).  
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a. Het wordt onmogelijk om onmiddellijk bij de vaststelling reeds een 
dwangmiddel in het vooruitzicht te stellen, dat zal worden aangewend 
indien men niet regulariseert binnen een bepaalde termijn.  

b. Wat wordt exact bedoeld met ‘al de rest’? 
c. Het woord ‘en’ zou beter vervangen worden door ‘en/of’. In de huidige 

formulering zou men de voorwaarden als cumulatief kunnen beschouwen. 
2) Het handhavingsprogramma doet uitschijnen dat inbreuken belangrijker zijn dan 

misdrijven doordat men bij het opleggen van herstelmaatregelen principieel kiest 
voor het gerechtelijk spoor (p. 15). Ook waar wordt gesproken over de gevallen 
waarin men gaat seponeren, lijkt het alsof men zeker voor inbreuken een 
bestuurlijke geldboete gaat opleggen en minder voor misdrijven doordat men de 
inbreuken uitvoeriger opsomt (laatste alinea p. 20). Om dit te vermijden zou men 
in de uiteenzetting van het sepotbeleid een onderscheid kunnen maken tussen de 
inbreuken en de misdrijven. Men dient in ieder geval te verduidelijken dat de lijst 
van gevallen waarin zeker een bestuurlijke geldboete wordt opgelegd niet 
limitatief is, zodat hieruit geen rechten kunnen worden geput.  

3) Wat de herstelmaatregelen betreft: 
a. De mogelijkheid tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen wordt 

sterk ingeperkt. Dit bemoeilijkt niet alleen de afstemming met het 
milieubeleid, maar de vraag rijst ook of die schendingen waarbij herstel 
nodig is, ook effectief het voorwerp zullen/kunnen uitmaken van de 
noodzakelijke herstelmaatregelen. In ieder geval moet verzekerd en 
verduidelijkt worden dat er op elk ogenblik de mogelijkheid is om in die 
gevallen waarin het bestuurlijk traject niet kan gevolgd worden andere 
herstelmaatregelen te nemen (bv. voor inbreuken moet altijd het 
gerechtelijke spoor gevolgd worden: quid als dit niet gebeurt? (p. 15)). Het 
bestuurlijk traject zal enkel gevolgd worden in geval van recente 
misdrijven, die relatief eenvoudig en niet zwaarwichtig zijn (p. 16). Men 
opteert ervoor om de bestuursdwang en de last onder dwangsom enkel in 
te zetten bij recente, eenvoudige en minder zwaarwichtige dossiers (p. 
23).) Verder rijst de vraag waarom de criteria licht verschillend worden 
geformuleerd op p. 16 en p. 23.  

b. Het onderdeel ‘Bij herstelmaatregelen’ (p. 15-16) is niet zeer duidelijk.  
Waarom kunnen er bijvoorbeeld geen bestuurlijke herstelmaatregelen 
opgelegd worden bij inbreuken?  Quid indien het openbaar ministerie niet 
tijdig beslist over de al dan niet strafrechtelijke behandeling van een 
misdrijf?  Kan dan enkel nog een gerechtelijk traject gevolgd worden of 
blijft ook de mogelijkheid tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen 
bestaan?    

c. Het bestuurlijk traject zal voor de herstelmaatregelen enkel gevolgd 
worden in geval van recente misdrijven.  Daarbij rijst de vraag waarom 
men in de dossiers met schendingen die storend zijn voor de 
omwonenden een proceseconomische analyse moet uitvoeren, waarbij o.a. 
moet worden nagegaan in welke mate de redelijke termijn werd 
gerespecteerd (p. 16). Het gaat immers per definitie om recente misdrijven. 

d. De bestuurlijke beslissingen zullen gebaseerd zijn op dezelfde 
prioriteitenorde als dewelke rechters toepassen (p. 23). Het verdient 
aanbeveling deze prioriteitenorde nader te omschrijven, desgevallend door 
verwijzing naar artikel 6.3.1, §1 VCRO.  
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e. Voor de beroepen tegen de bestuurlijke beslissingen zal men binnen het 
jaar na de inwerkingtreding een duidelijk kader met criteria creëren (p. 
24). Wat wordt precies bedoeld met deze criteria en hoe zal men omgaan 
met beroepen die tijdens dit eerste jaar na de inwerkingtreding worden 
ingediend?  Er weze hierbij opgemerkt dat in het DABM geen bijkomend 
kader met criteria voor de behandeling van deze beroepen is voorzien, 
noch nodig gebleken in de voorbije 5 jaren.  Dergelijke beroepen behelzen 
immers automatisch een toetsing van de beginselen van behoorlijk 
bestuur (en het proportionaliteitsbeginsel in het bijzonder) en van de 
legaliteit. 

f. De maximumtermijn voor het opleggen van bestuurlijke 
herstelmaatregelen wordt bepaald op 3 jaar, resp. 5 jaar (in ruimtelijk 
kwetsbaar gebied) naar analogie met de maximumtermijn voor het 
instellen van een herstelvordering (p. 24). De vraag rijst evenwel van waar 
deze termijnen komen, nu het huidige artikel 6.1.41, §5 VCRO en ook het 
toekomstige artikel 6.3.3, §3 VCRO melding maken van een 
verjaringstermijn voor herstelvorderingen van 10 jaar vanaf de feiten voor 
stedenbouwkundige misdrijven in ruimtelijk kwetsbaar gebied of 
openruimtegebied en 5 jaar vanaf de feiten voor andere 
herstelvorderingen.  Ook hier weze opgemerkt dat er geen parallellisme is 
met de regeling in het DABM (zie art. 16.4.8bis: 5 jaar na opmaak PV/VVV). 

 
4) Wat betreft het voorstel tot betaling van een geldsom (p. 21): 

a. Het decreet voorziet uitdrukkelijk dat dergelijk voorstel enkel kan in die 
gevallen waarin de schending onmiskenbaar vaststaat. Men kan dus niet 
zomaar in alle dossiers starten met een voorstel tot betaling van een 
geldsom, zoals het handhavingsprogramma wel laat uitschijnen. Ook bij de 
bestuurlijke beboeting van milieuschendingen kan slechts een voorstel tot 
betaling van een geldsom worden gedaan indien er geen twijfel bestaat 
over het daderschap en indien dit niet betwist wordt. Daarnaast moet er 
op gewezen worden dat in artikel 75/2 van het Milieuhandhavingsbesluit 
bijkomende criteria worden opgelegd waaraan moet zijn voldaan alvorens 
men dergelijk voorstel kan doen (geen zware aantasting van het leefmilieu; 
geen vaststelling verschillende milieumisdrijven; er werd niet eerder een 
betaling van een geldsom voorgesteld, een alternatieve bestuurlijke 
geldboete opgelegd of strafrechtelijk veroordeeld; er is geen sprake van 
ernstige fysieke of materiële schade aan derden).  Ook op dit vlak is 
afstemming aangewezen, niet enkel om procedurele problemen te 
vermijden bij “gemengde” gevallen maar ook vanuit beleidsmatig oogpunt: 
de inzet van dit instrument biedt weliswaar de mogelijkheid om kort op 
de bal te spelen maar is anderzijds minder geschikt om grotere 
schendingen (met meer impact) te sanctioneren.           

b. Verder rijst de vraag of en hoe men de bestuurlijke transactie zal 
toepassen bij gemengde schendingen. Uit de parlementaire 
voorbereidingen blijkt immers dat het voorstel tot betaling van een 
geldsom door IRWO ingeval van gemengde schendingen enkel betrekking 
kan hebben op de RO-schending. Indien men bij gemengde schendingen 
zonder meer de betaling van een geldsom voorstelt, is het onduidelijk hoe 
de procedure verder zal lopen. Zal IRWO dan de gewone procedure voor 
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de milieuschending verder zetten, advies vragen aan AMMC en vervolgens 
een loutere milieuboete opleggen? Dit lijkt allerminst efficiënt.   

c. Voor zover men eerst zou meedelen dat een bestuurlijke transactie kan 
volgen in geval van niet-betwisting en men vervolgens pas een voorstel 
zou overmaken, is deze werkwijze essentieel verschillend van deze 
voorzien in het DABM en stelt zich de vraag hoe men dit zal coördineren. 
Bovendien betekent dit een extra procedurestap, die moet worden 
genomen binnen de beperkte beslissingstermijn van 90/180 dagen 
waarover de beboetingsinstanties beschikken.  

 
5) Meer gedetailleerde zaken die vragen om verdere verduidelijking/nuancering: 

a. Er wordt (terecht) gewezen op het feit dat de externe 
handhavingspartners op gelijke voet staan met de gewestelijke 
handhavers (p. 4). Hoewel de externe handhavingspartners hiërarchisch 
inderdaad niet ondergeschikt zijn aan de gewestelijke is het wel 
aangewezen om afspraken te maken m.o.o. afstemming in de 
handhavingsacties.  Niet enkel wordt daardoor een meer gerichte 
handhaving mogelijk, maar ook wordt vermeden dat er een te grote 
versnippering optreedt, hetgeen de rechtszekerheid ten goede komt.  

b. Handhaving is niet enkel een bron voor de plannende en de vergunnende 
overheid (p.5), maar ook voor de regelgevende overheid (dit wordt op p.10 
ook bevestigd).  Handhavers kunnen nuttige informatie verstrekken, op 
basis van hun ervaring “op het terrein” omtrent de handhaafbaarheid van 
bestaande en nieuwe regels.   

c. Het handhavingsprogramma stelt zonder meer dat het bestuursniveau dat 
de plannen heeft opgesteld of de vergunningen heeft afgeleverd, het best 
geplaatst is om de intrinsieke kwaliteitseisen, die zijn opgenomen in de 
plannen en vergunningen te beschermen (p. 5). Hoewel het correct is dat 
lokale ambtenaren goed op de hoogte zijn van de lokale situatie en ook 
van de regels voorzien in de plannen en de vergunningen, betekent dit 
niet dat zij per definitie als enige het best geplaatst zijn om die regels te 
handhaven.  Uit onderzoek naar lokale milieuhandhaving (VHRM-studie) 
blijkt dat een voldoende onafhankelijk optreden voor lokale 
toezichthouders niet steeds evident is en dat zij soms “worstelen” met hun 
dubbele rol van adviesverlener (bij vergunningen) en handhaver. 

d. Er wordt terloops melding gemaakt van het gebruik van risicoanalyse, 
zonder dat de concrete invulling hiervan wordt bepaald (p. 12). Het lijkt 
aangewezen dit begrip kort te verduidelijken. In dit verband zou men ook 
kunnen verwijzen naar het gegeven dat hieromtrent onderzoek voorop 
wordt gesteld binnen ‘OD 6. Mogelijke verbetertrajecten’.  

e. Bij de definiëring van het woord ‘recent’ (p. 12) rijst de vraag wat exact 
onder het begrip ‘recent’ moet worden begrepen. Binnen welke tijdspanne 
beschouwt men het misdrijf als recent? Nochtans is dit begrip binnen het 
handhavingsprogramma van essentieel belang, nu dit o.a. als criterium 
wordt aangewend om te bepalen of men bij herstelmaatregelen voor 
misdrijven al dan niet het bestuurlijk traject zal volgen (p. 16). Bovendien 
rijst de vraag waarom instandhoudingsinbreuken per definitie niet recent 
zijn (p. 15).  



 
 

 8 

f. Wanneer wordt verwezen naar de beslissingstermijn van de procureur des 
Konings van 360 dagen (p. 14 en 22), verdient het aanbeveling expliciet te 
verduidelijken dat dit gaat over een termijn van 180 dagen, éénmalig 
verlengbaar met 180 dagen indien deze termijnverlening tijdig (d.i. binnen 
de eerste termijn van 180 dagen) kenbaar wordt gemaakt.  Dit kan een 
stimulans bieden aan de procureur des Konings om zo snel als mogelijk te 
beslissen tot strafrechtelijke dan wel bestuurlijke afhandeling, hetgeen van 
belang is nu hieraan in het programma ook de verdere herstelprocedure 
gekoppeld wordt (p. 15).    

g. In de 1e alinea van p. 21 dient verduidelijkt te worden dat klachtafstand 
enkel een reden kan zijn voor een opportuniteitssepot en het niet gaat om 
een algemene seponeringsgrond (aangezien het niet om een klachtmisdrijf 
gaat). Daarnaast stelt zich de vraag wat er wordt bedoeld met ‘een 
planologische oplossing in het vooruitzicht stellen’ (planologisch attest,  
nieuw RUP in opmaak, …?) Tenslotte is het aangewezen om sepot omwille 
van “onvoldoende capaciteit” te schrappen. 

 
VOORSTELLEN TOT TEKSTUELE AANPASSINGEN 
 

1. Doorheen het handhavingsprogramma zou beter de term ‘schendingen’ worden 
gebruikt i.p.v. ‘overtredingen’ om verwarring met het strafrechtelijk 
begrippenkader te vermijden. 

2. P. 5, 2de alinea: ‘Handhaving is ook een bron die aangeeft hoe de plannende en 
vergunnende overheid (…)’ vervangen door ‘Handhaving is ook een bron die 
aangeeft hoe de plannende, vergunnende en regelgevende overheid (…)’. 

3. P. 5, 5e alinea eerste zin: ‘De ingevoerde bestuurlijke boetes bij inbreuken en door 
het parket geseponeerde misdrijven, hebben (…)’ vervangen door ‘De ingevoerde 
bestuurlijke boetes bij inbreuken en door het parket naar de gewestelijke 
beboetingsinstantie doorgestuurde misdrijven, hebben (…)’.  

4. P. 5, 5e alinea, laatste zin: ‘(…) welke schendingen bij voorrang tot een boete 
moeten leiden en in welke gevallen eventueel geseponeerd kan worden’. 
Toevoeging van het woord ‘eventueel’ vermijdt dat men deze passage als een 
verplichting tot seponering interpreteert. 

5. P. 14: Titel ‘B Hoedanigheid van de overtreder’ zou beter worden aangevuld als 
volgt ‘B. Hoedanigheid van de overtreder en frequentie van de feiten’. Recidive 
betreft immers niet de hoedanigheid van de overtreder (professioneel of niet) 
maar wel de frequentie waarmee bepaalde feiten worden gepleegd (ook door 
niet-professionelen). 

6. P. 15, 5e alinea, 6e regel: typfout ‘meer preventief’. 
7. P. 20, laatste alinea, eerste regel: een geldboete wordt niet ‘gevorderd’, maar 

‘opgelegd’. Zin aanpassen als volgt: ‘De bestuurlijke geldboete wordt in de regel 
steeds opgelegd’. 

8. P. 21, 5e alinea, voorlaatste regel: ‘de beslissingsbomen’ vervangen door ‘het 
bestuurlijk boetebeleid ten aanzien van milieuschendingen’. 

9. P. 27, laatste alinea, 5e regel: typfout ‘plaats vond’. 
10. P. 29, 2e alinea, voorlaatste regel: typfout ‘overlegd’. 
11. P. 31, 3e alinea, laatste zin: belang van de link met het milieubeleid benadrukken 

door de zin als volgt aan te passen: ‘De toetsing van het gevoerde 
handhavingsbeleid alsook van de inzet van de handhavingsinstrumenten aan het 



 
 

 9 

algemene ruimtelijk ordeningsbeleid en de beleidslijnen van andere relevante 
beleidsdomeinen bij de Vlaamse overheid, in het bijzonder het beleidsdomein 
milieu en natuur, zal in alle openheid gebeuren.’ 

12. P. 33, 1e alinea van OD 6 ‘Mogelijke verbetertrajecten’, 1e regel: typfout 
‘opgebouwd’ waarvoor een oplossing dient te worden gezocht  

 
 
 

-------------------- 





























Van: Ann Carette
Aan: info, vhrm
Onderwerp: advies VMM bij ontwerp handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening
Datum: vrijdag 16 januari 2015 17:26:28

Geachte  Voorzitter en Ondervoorzitters
 
Hierbij het advies van de VMM op het ontwerp handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening, zoals
gevraagd in uw brief van 19 november 2014.
 
Algemene bemerkingen:

-       Het algemeen kader dat in de beleidsvisie wordt geschetst, roept een paar vragen op:
o    Regelmatig wordt gesproken van klantvriendelijkheid (vb p. 5). De klant bij

handhaving is echter de samenleving, niet degene die een strafbaar gestelde regel
met de voeten treedt. Enkel indien men die klantvriendelijkheid naar de burger de
vorm geeft van goede preventie door heldere regelgeving en voldoende
informatieverstrekking over de juiste draagwijdte van de regelgeving, is
klantvriendelijkheid een goed uitgangspunt bij handhaving in de ruime zin, dwz
voorkoming van overtredingen.

o    Handhaving kan informatie opleveren over slecht werkende regelgeving of over
onvolkomenheden in planvorming en vergunningverlening. Allicht bedoelt men dat
waar men op p. 5 stelt dat handhaving een bron is die aangeeft hoe de overheid
een heldere en betere invulling kan geven aan plannen en vergunningen.

o    Bestuurlijke boetes moeten direct geïnd worden om een goede preventieve werking
te kunnen hebben. Echter, gezien hun strafrechtelijk karakter worden boetes best
opgelegd nadat de gelegenheid tot inspraak is geboden, wat niet kan bij directe
inning.

-        Onder meer in uitvoering van de Resolutie van het Vlaamse Parlement van 7 juli 2011
betreffende het beheersen van wateroverlast in het kader van een integraal waterbeleid
hechtte de CIW op 9 juli 2013 haar goedkeuring aan een actieplan houdende handhaving
in het kader van de watertoets. Dit actieplan geeft in het kader van de watertoets een
overzicht van de verschillende handhavingsmogelijkheden en geeft een aantal
aanbevelingen waaronder een verbeterde samenwerking tussen waterbeheerders en bouw-
en milieu-inspectie en een verbeterde afstemming tussen de handhavingsplannen van de
verschillende waterbeheerders. Daarnaast werden 5 prioriteiten inzake handhaving naar
voor geschoven, zijnde de 5meter erfdienstbaarheidszone langs onbevaarbare waterlopen
en 50meter advieszone langs bevaarbare waterlopen, de aansluitplicht, het vermijden van
schade door overstromingen, het vermijden van ophogingen in overstromingsgebied en het
opleggen van bronmaatregelen in de vergunningen. Hierover is echter geen spoor terug te
vinden in dit ontwerp.

-       Algemeen moet opgemerkt worden dat het programma van een hoog abstractieniveau is
waardoor het minder pertinent wordt door de loutere opsomming van algemene
uitgangspunten die al langer gekend zijn, oa vanuit het vorige programma.

-        Een pluim voor de veelvuldige aandacht voor samenwerking en afstemming, alsook voor
OD 4: werken aan datakwaliteit, analyse en rapportering.

 
Punctuele bemerkingen:
p. 15: inbreuken en misdrijven worden door elkaar gehaald, inbreuken worden bestuurlijk
afgehandeld, misdrijven gerechtelijk.
p. 16 onderaan, eerste in punt 3: de handhavende overheid treedt steeds op als toezichthouder, of
dat nu in de preventieve of in de curatieve fase is
p. 17: raadgeving: men wekt de indruk dat wie handelingen stelt zonder vergunning of melding, er
met een raadgeving vanaf komt
p. 17: men wekt de indruk dat van het geven van aanmaningen geen zelfregulerende werking
uitgaat: vaak stellen burgers zich spontaan in regel na een aanmaning, ook in die gevallen waarbij
verdere handhaving mogelijk is (dus niet verjaard) maar minder prioritair voor de toezichthouder.
Het is geen schande om vast te stellen dat een aanmaning niet opgevolgd wordt, maar dat het om
een te lichte overtreding gaat om zwaarder geschut in te zetten nu eenieder met beperkte middelen
werkt. Men heeft dan te minste een goede poging gedaan om de zaken recht te trekken gezien de
hoge graad van spontane naleving die aanmaningen tot gevolg hebben.
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p. 18: men schuift termijnen naar voor waarbinnen het redelijk geacht wordt om staking te bevelen.
Termijnen waarbinnen maatregelen zoals staking kunnen worden opgelegd, dienen in de wetgeving
opgenomen te worden. Binnen die termijnen gaat men in alle redelijkheid tewerk, zaak per zaak
zonder veralgemeningen. Het opnemen van deze termijnen in het programma hypothekeert de
zaken waarin staking buiten die termijnen perfect te verantwoorden is op basis van de eigenheid
van de zaak.
p. 20: geldboetes hebben inderdaad een sanctionerend karakter, maar ook een preventief karakter,
zowel voor degene die in de fout ging als voor de ruimere samenleving: de mate van spontane
naleving van regelgeving hangt af van de pakkans en de straffen die opgelegd worden als men
gevat wordt. Herstel heeft een invloed op de hoogte van de boete maar mag het opleggen van een
boete niet per definitie verhinderen, want zo verlaagt men de preventieve werking van de
handhaving.
p. 23: er is sprake van financiële malaise, allicht wordt “financiële toestand” bedoeld.
p.24: er wordt verwezen naar termijnen van 3 en 5 jaar voor het instellen van herstelvorderingen,
wat uitgebreid wordt naar het opleggen van bestuurlijke herstelmaatregelen. Deze termijnen stroken
niet met de verjaringstermijnen uit de VCRO. Ook hier weer moet je dit geval per geval kunnen
beoordelen met de verjaringsgrens als ultieme grens en geen lagere termijnen opleggen want dat
hypothekeert de goede handhaving in die gevallen waarin men na die 3 of 5 jaar toch nog best
optreedt op basis van de eigenheden van de zaak
p. 25: een nakende insolvabiliteit opsporen is een moeilijke zaak, bovendien zijn er allerlei
manipulaties mogelijk die op zeer korte termijn voor insolvabiliteit zorgen, zeker bij rechtspersonen.
Daarvan het beslissend criterium maken om al dan niet een hypothecaire inschrijving te nemen,
lijkt niet effectief.
p. 26: Invordering verbeurde dwangsommen: de indruk wordt gewekt dat men een dwangsom kan
innen als de veroordeling al is uitgevoerd, wat niet het geval is
p. 26: uitvoeren van ambtshalve herstel: indien men uiteindelijk tot een herstelvordering is gekomen
met alle beperkingen die daarop voorzien worden in dit document, dan verbaast het om te moeten
lezen dat nog getwijfeld kan worden aan ambtshalve uitvoering van het herstel!
p. 27: bovenaan wordt de indruk gewekt dat men met oudere vonnissen nog herstel kan afdwingen
als er al vrijwillig herstel is gebeurd. Bovendien lijkt men uit het oog te verliezen dat ook in het
huidige regelgevend kader transacties gesloten kunnen worden na herstel, dat het uitvoeren van
herstel een gunstige impact heeft op de strafmaat (en uiteraard voorkomt dat herstelmaatregelen
opgelegd worden)
p.30: naast samenwerking met milieu-inspectie zal er ook nood zijn aan samenwerking met de
gemeenten om de omgevingsvergunning te handhaven…
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1. VOORWERP VAN HET ADVIES 
 

1.1. Aard en voorwerp van het advies 
 
1. Op 19 november 2014 vroeg de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu 
advies (hierna: VHHRM) over het “ontwerp van het handhavingsprogramma Ruimtelijke 
Ordening” aan de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (hierna: de Raad). Dit advies dient 
uiterlijk tegen 26 januari 2015 te worden bezorgd. 
 
Deze brief bevat het advies van de Raad. 
 

1.2. Beschrijving van de onderzoekssystematiek 
 
2. Gelet op de vraag dat het advies tegen 26 januari 2015 moet worden bezorgd aan de 
VHHRM, beperkt de Raad zich, i.t.t. zijn eerdere beleidsadviezen, tot een advies op hoofdlijnen. 
 
Bij dit onderzoek op hoofdlijnen volgt de Raad de systematiek van het ontwerp. Het ontwerp is 
opgebouwd rond “Krachtlijnen” (waaronder “Doel en strekking”), “Strategische doelstellingen” 
en “Operationele doelstellingen” die vervolgens worden geformuleerd. 
 
Dit advies bevat (kritische) reflecties over het ontwerp en reikt, waar de Raad dit nuttig acht, 
aanbevelingen of suggesties aan. 
 
Telkens wordt na elk aangesneden onderwerp, voor een snelle(re) lezing, een samenvatting 
gemaakt. 
 
Het advies besluit met een overzicht van de beleidsaanbevelingen. 
 

1.3. Totstandkoming 
 
3. Met het oog op het respecteren van de deadline gesteld door de VHHRM werden de 
volgende acties ondernomen: 
 

1° Kennisname van de vraag en brainstorm ter gelegenheid van een werkgroepvergadering 
op 18 december 2014; 

2° Gedachtenuitwisseling per e-mail; 
3° Redactie ontwerp van beleidsadvies; 
4° Finaliseren ontwerp en uitbrengen van het beleidsadvies in vergadering van 22 januari 

2015. 
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4. De Raad wijdde geen specifieke vergadering aan de voorbereiding en de besluitvorming van 
dit beleidsadvies, die derhalve geen extra kost genereerde, dit in het kader van een zuinige 
aanpak. 
 

1.4. Budgettaire werklastmeting 
 
5. De totstandkoming van dit beleidsadvies vereiste volgende personeelsinzet van het 
secretariaat: 
 

1° 45 uur personeelslid niveau A; 
2° vijf uur personeelslid niveau B; 
3° twee uur personeelslid niveau C. 

 

2. KRACHTLIJNEN EN STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN: ALGEMENE 
OPMERKINGEN 
 
A. Bouw een volwaardige interdepartementale handhavingsmonitor 
 
6. Wat de cijfers en kengetallen betreft (ontwerp, punt 3.1) valt op dat de bron van deze 
gegevens de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND) van 2014 zijn, waarbij de cijferreeksen 
zijn gebaseerd op “gegevens zoals die bekend en geregistreerd zijn bij het Agentschap Inspectie 
RWO”. 
 
7. In het Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening 2010 (hierna: HHP) werd omtrent een 
soortgelijke tabel eveneens gebaseerd op de VRIND (zie “3. Cijfers en kengetallen”), het 
volgende gesteld: 
 

“Bovenstaande tabel is een synthese van bestaande cijfers rond handhavingsbeleid. De 
cijferreeksen zijn gebaseerd op gegevens zoals die bekend en geregistreerd zijn bij het 
Agentschap Inspectie RWO en geven een beeld van het handhavingsbeleid van vóór de 
inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.” 

 
Niettemin was de Vlaamse Regering in 2010 klaarblijkelijk reeds van oordeel dat de cijfers en 
kengetallen gebaseerd op de VRIND niet volstonden (HHP, punt 3.1, “Globale analyse: verder 
investeren in cijfers nodig”). 
 
De Vlaamse Regering preciseerde in het HHP ter zake het volgende: 
 

“In de te ontwikkelen monitoring zal verder geïnvesteerd worden in meer detail van deze 
cijfers. Het betreft ondermeer op niveau van de processen-verbaal: 

• Eenduidigheid van de cijfers, 
• De ernst, aard of omvang van de vastgestelde inbreuken, 
• De ligging ervan in ruimtelijk kwetsbaar, open ruimtegebied, of de overige gebieden 

(cf. artikel 6.1.41, §5, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening); 
• Zijn de processen-verbaal op eigen initiatief dan wel op basis van klachten 

opgemaakt; 
• Geeft het vaststellen van deze inbreuken spontaan aanleiding tot het beëindigen van 

de inbreuken (vrijwillig herstel) en, zo ja, welk percentage van de inbreuken door de 
vaststelling ervan op zich spontaan tot het gewenste herstel aanleiding geeft (de zgn. 
uitval). 
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• Wat is het aandeel van de vastgestelde inbreuken dat in strijd met of zonder een 
stedenbouwkundige vergunning werd begaan en het aandeel dat eventueel (deels) 
regulariseerbaar is. 

• Wat is het aandeel van de inbreuken dat strijd met de ter plaatse geldende 
bestemmingsvoorschriften werd begaan.” 

 
8. Het ontwerp (pag.8) geeft aan dat “zoals uit de evaluatie van het Handhavingsplan 
Ruimtelijke Ordening 2010 blijkt, de inzet van handhavingsinstrumenten wel (wordt) gemonitord 
maar een volwaardige procesanalyse ontbreekt”. 
 
Dat blijkens het ontwerp thans nog geen volwaardige Handhavingsmonitor bestaat, is naar het 
oordeel van de Raad een gemiste kans. 

 
9. Evenwel blijkt dat het Handhavingsprogramma het HHP vervangt, zodat, na de gemiste kans 
onder de gelding van het HHP, de Raad hierin een nieuwe kans ziet onder de gelding van het 
Handhavingsprogramma, om tot een volwaardige handhavingsmonitor te komen, met een 
integrale trajectanalyse (en een risicoanalyse) die een zo efficiënt, effectief en doelmatig 
mogelijk handhaving mogelijk maakt.  
 
De Raad verwijst hierbij naar de vragen die in voetnoot 20 van het HHP werden gesteld en die 
actueel blijven: 
 
“Enkele relevante vragen hierbij kunnen zijn: (indicatieve opsomming) 

• Welke en hoeveel inbreuken werden vastgesteld? 
• Aan welke en hoeveel klachten werd welk gevolg gegeven? 
• In welke en hoeveel gevallen werd: 

o een waarschuwing of een aanmaning gegeven? In welke en hoeveel gevallen werd 
hierna tot vrijwillig herstel overgegaan? 

o een stedenbouwkundig attest en/of een regularisatievergunning afgeleverd na de 
vaststelling van de inbreuken? 

o een gevalideerd as-builtattest verkregen? 
o een planologisch attest afgeleverd en/of werd er een planningsinitiatief genomen? 
o een minnelijke schikking getroffen met de overtreder? In welke en hoeveel 

gevallen gebeurde dit na eventuele bemiddeling door de Hoge Raad? 
o na de vaststelling een proces-verbaal opgesteld? 
o een stakingsbevel en/of een administratieve geldboete na het doorbreken van een 

stakingsbevel opgelegd en in welke en hoeveel gevallen werd hierna tot vrijwillig 
herstel overgegaan? 

o een herstelvordering geformuleerd? Welke herstelmaatregel werd beoogd door de 
stedenbouwkundige inspecteur of het college van burgemeester en schepenen? 

o er over een herstelvordering eensluidend of positief advies verleend door de Hoge 
Raad? 

o de ingeleide herstelvordering door de rechter ingewilligd en werd de gekozen 
herstelmaatregel bevolen? 

o samen met het rechterlijk bevel ook een dwangsom uitgesproken als bijkomende 
veroordeling? 

o na een vonnis of arrest door de overtreder uit eigen beweging tot herstel 
overgegaan? 

o slechts tot uitvoering van het vonnis of arrest overgegaan nadat dwangsommen 
werden geïnd? Vanaf welk bedrag aan dwangsommen heeft dit drukkingsmiddel 
gemiddeld genomen het gewenste effect? Hoe zit het met de andere 
drukkingsmiddelen en hun effect (vb. de wettelijke hypotheek)? 
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o er tot ambtshalve uitvoering van het vonnis of arrest overgegaan? 
o door de Hoge Raad een beslissing tot tijdelijke opschorting van de invordering 

van de dwangsom of gedeeltelijke invordering van de dwangsom genomen?” 
 
10. De Raad beveelt dan ook aan dat de Handhavingsmonitor verder wordt uitgebouwd, vooral 
rond de output van de betrokken handhavingsactoren, mede ook in functie van de nieuwe 
bestuurlijke handhavingsinstrumenten. 

 
Gelet op de invoering van de (unieke) omgevingsvergunning met het decreet van 25 april 2014 
‘betreffende de omgevingsvergunning’ en het vergezellen van de omgevingsvergunning met een 
meer geconcerteerde handhaving van de ruimtelijke ordening en milieu met het decreet van 25 
april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning (hierna: OHD), kan de vraag 
worden gesteld of deze Handhavingsmonitor ook niet een interdepartementaal project moet 
worden, met actieve samenwerking tussen de Departementen Ruimte Vlaanderen en Leefmilieu, 
Natuur en Energie, het op te richten Departement Omgeving. 
 
Door de verkregen schaaleffecten kan dubbel werk worden vermeden, en kan een meer optimale 
financiering van een volwaardige Handhavingsmonitor worden verkregen. 

 
11. Wat het meten van uitval betreft zoals de Vlaamse Regering in 2010 besliste, is de Raad van 
oordeel dat dit thans des te meer noodzakelijk is, wilt het beleid een nog meer daadwerkelijk 
efficiënte handhaving op (gewestelijk) niveau verkrijgen (zie SD 2 van het ontwerp, “Realisatie 
van een effectieve, efficiënte en doelmatige handhaving”). In dat verband kan worden verwezen 
naar wat verder zal worden uiteengezet omtrent de vereiste om een integrale trajectanalyse te 
maken (zie 3.1 “Methodologie en keuzes”). 
 
 
Samenvatting: 
 
Bouw een volwaardige Handhavingsmonitor uit. Streef naar schaaleffecten door hier een 
project van beide Departementen Ruimte Vlaanderen en Leefmilieu, Natuur en Energie 
van te maken. Focus op het meten van de output bij de handhavingsactoren, zoals reeds 
aangegeven in het HHP. Meet hierbij actief welke handhavingsinstrumenten uitval 
genereren. 
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B. Maak een uitvoerbaar inhoudelijk handhavingsprogramma i.p.v. een procedureel plan 
 
 
1° Principe: bindend voor de (gewestelijke) actoren en (rechts)zekerheid biedend voor de 

vermoedelijke overtreder 
 
12. De Raad kan zich vinden in de krachtlijnen en de strategische doelstellingen van het 
Handhavingsprogramma. 
 
13. Specifiek wat het doel en de strekking betreft (zie punt 2.2 van het ontwerp) blijkt dat in het 
Handhavingsprogramma een onderscheid wordt gemaakt tussen het opnemen van 
beleidsrichtlijnen voor de eigen gewestelijke handhavingsactoren en het opnemen van 
beleidsaanbevelingen voor andere handhavingspartners, waaronder de steden en gemeenten. 

 
Dergelijk onderscheid vindt een grondslag in art. 6.1.3, §1, vierde lid VCRO. 
 
Het spoort met 1° het voortschrijdend inzicht van de decreetgever om ook in de handhaving van 
de ruimtelijke ordening de subsidiariteit toe te passen (zie ook punt 2.3 van het ontwerp, 
“Beleidsvisie”) en te handhaven op het meest geëigende niveau en 2° de lokale autonomie en 
prerogatieven hierbij te respecteren.  
 
14. De Raad vindt dit een correct uitgangspunt, maar beveelt aan om het doel en de strekking te 
vertolken in een duidelijk en toepasbaar Handhavingsprogramma.  
 
Ten aanzien van de handhavingsactoren van het Vlaams Gewest zelf hebben de interne 
beleidsrichtlijnen deontologische (gezags)binding, of behoren ze die te hebben. Er mag derhalve 
worden aangenomen dat de gewestelijke handhavingspartners (de gewestelijke 
stedenbouwkundige inspecteur, de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering enz.) deze 
toepassen. 
 
Ten aanzien van de burger horen de gewestelijke beleidsrichtlijnen vanuit het gelijkheidsbeginsel 
en het rechtzekerheidsbeginsel een uniforme, consistente, coherente en rechtszekere toepassing 
te krijgen. 
 
Om die redenen moeten de gewestelijke beleidsrichtlijnen – en bij voorkeur en bij uitbreiding 
ook de beleidsaanbevelingen ten opzichte van de overige handhavingspartners – voldoende 
duidelijk en op zich toepasbaar zijn omdat ze enerzijds beiden minstens deontologisch binden en 
een garantie vormen ten opzichte van de vermoedelijke overtreders anderzijds. 
 
Het Handhavingsprogramma moet nuttig kunnen worden toegepast door wie eraan uitvoering 
geeft. Het moet een praktisch instrument zijn. Ook voor de burger moet het transparant en 
toegankelijk zijn. 
 
Een zo doeltreffend mogelijk inzetten van de beschikbare middelen vereist dit ook. 
 
 
2° Verduidelijk de gehanteerde begrippen en maak ze aldus trefzekerder 
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15. Verschillende begrippen moeten duidelijker om ze bruikbaar en trefzeker te maken. 
 
Het ontwerp bevat (nog) te veel vage blanco begrippen die een te grote appreciatieruimte bieden 
in het licht van het hiervoor geschetste principe. In het belang van de burger en het bestuur 
worden deze best zo veel mogelijk verduidelijkt (evt. aan de hand van typevoorbeelden). 
 
Zonder exhaustief te zijn, kan worden gewezen op de volgende begrippen (telkens tussen 
aanhalingstekens en cursief): 
 

1°  er wordt gestreefd naar “ruimte creëren voor proactief toezicht” (OD 1, “Werken met 
prioriteiten”). Hierbij wordt ingezet op “concrete actiepunten”, zodat de opsporing van “de 
meest schadelijke schendingen” in de “meest kwetsbare gebieden” plaatsvindt. Wat is dit 
concreet? Best aanvullen met concrete voorbeelden. 
2° er wordt gestreefd naar “voorrang geven aan recente schendingen” (OD 1, “Werken met 
prioriteiten”). Als “toetssteen” voor de handhaver wordt verwezen naar “de aanvang of de 
voltooiing van de schending in zijn feitelijke, gebruikelijke betekenis”. Wat is recent?  (cfr. de 
discussie tussen de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur en de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid).  
3°  bij de behandeling van klachten wordt gestreefd naar “inhoudelijke prioriteiten”. Op 
gewestelijk niveau is het eerste criterium het “recente” karakter. Verder wordt het prioritaire 
karakter bepaald door de concrete “actiepunten” en ten slotte door algemene criteria. Onder 
deze criteria wordt verstaan de ernst van de schending en de hoedanigheid van de overtreder. 

o M.b.t. de ernst van de schending  worden “manifeste schendingen” van decretale 
afwijkingsregels geviseerd. Specifieke aanduidingen hiervoor zijn de 
omstandigheid dat de schending betrekking heeft op  “specifieke voorwaarden”, 
dat er sprake is van een “significante” ruimtelijke impact, of sprake van een 
“duidelijk” oneigenlijk gebruik. Nog m.b.t de ernst van de schending worden 
bedoeld schendingen die niet verenigbaar zijn met “essentiële bepalingen” in de 
gewestelijke ruimtelijk uitvoeringplannen, gewestelijke stedenbouwkundige 
voorschriften en gewestelijke verordeningen. Is vb. een nokhoogte van 2,05 m 
een manifeste schending van een nokhoogte van 2,00 m? 

o M.b.t. de hoedanigheid van de overtreder wordt op gewestelijk niveau prioriteit 
gegeven aan schendingen “systematisch” gepleegd door o.a. “recidivisten”. Wat is 
systematisch? Bedoelt men “ordelijk en samenhangend volgens een systeem”? 
Wie is “recidivist”? Degene die stedenbouwkundige misdrijven en/of inbreuken 
pleegt ongeacht de aard en aandeel ervan ? 

4°  inzake de verhouding tussen het gerechtelijke en bestuurlijke traject, wordt het 
bestuurlijke traject enkel gevolgd in geval van “recente” misdrijven, die “relatief eenvoudig” 
en “niet zwaarwichtig” zijn, waar bij de dossiers die niet vallen onder de gewestelijke 
prioriteiten wordt ingezet op andere dossiers die “storend zijn voor de omwonenden”, wat 
moet worden voorafgegaan door een “proceseconomische analyse”. 
5°  bij de bestuurlijke beboeting moet de gewestelijke beboetingsentiteit de nodige 
initiatieven nemen samen met het Departement (Ruimte Vlaanderen) om “criteria” te 
ontwikkelen om de hoogte van de boetes te bepalen. 
6°  bij een last onder dwangsom kan rekening worden gehouden met de “financiële malaise” 
van de overtreder. 
7°  bij de afweging tussen bestuursdwang en last onder dwangsom “kan onmiddellijk naar de 
bestuursdwang worden overgestapt” in de gevallen waarin de dwangsom “in het geheel geen 
nuttig effect kan hebben”. 
8°  bij bestuursdwang krijgt de overtreder een termijn (om zich in regel te stellen) alvorens 
de overheid kan overgaan tot ambtshalve uitvoering. Vooraf wordt nagegaan of de 
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ambtshalve uitvoering “de facto eenvoudig uitvoerbaar” is en “proportioneel naar ‘kosten’” 
en voordelen voor het algemeen belang. 
9°  wat de uitvoering van opeisbare bestuurlijke geldboetes betreft, moet het Departement 
(Leefmilieu, Natuur en Energie) “criteria” ontwikkelen om invulling te geven aan de 
“bijzondere omstandigheden” om uitstel of spreiding van betaling te verlenen. 
10°  wat de uitvoering van vonnissen/administratieve beslissingen inzake herstel betreft, 
wordt een uitvoeringsmiddel maar ingezet “pas als duidelijk is dat de hoofdveroordeling niet 
zal uitgevoerd worden”. 
11°  een wettelijke hypotheek wordt maar ingeschreven indien “noodzakelijk”  waarbij er in 
eerste instantie “concrete indicaties” van “nakende insolvabiliteit” bij de betrokkene moeten 
zijn. 

 
16. De Raad stelt niet deze beleidsopties in vraag, maar beveelt evenwel aan het ontwerp aan te 
passen en zoveel mogelijk vage begrippen te vermijden, of indien de huidige begrippen worden 
gehandhaafd, ze voldoende te preciseren, desgevallend d.m.v. duidelijke, sprekende 
voorbeelden. 
 
Het ontwerp heeft een te sterk procedurele inslag, en behoeft een verdere, inhoudelijke invulling. 
 
Dit verzekert een correcte toepassing van het Handhavingsprogramma en vermijdt uiteenlopende 
interpretaties en appreciaties. 
 
 
Samenvatting: 
 
Maak het Handhavingsprogramma zo duidelijk en uitvoerbaar als mogelijk. Vermijd 
blanco begrippen, of preciseer de in het ontwerp gekozen begrippen. Maak van het 
Handhavingsprogramma een inhoudelijk document en niet louter een procedureel 
document. 
 

3. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 

3.1. Methodologie en keuzes 
 
17. De Raad schaart zich achter de visie om te handhaven vanuit de vrijwaring van de goede 
ruimtelijke ordening (zie ook SD 1) en hierbij prioriteiten te formuleren. 
 
De Raad kan zich vinden in het operationaliseren van de strategische doelstellingen via de in het 
ontwerp neergelegde operationele doelstellingen.  
 
Op dat vlak is het ontwerp voldoende doordacht en geeft het uitvoering aan art. 6.1.3, § 1, lid 4 
VCRO. 
 
18. Het verdient niettemin aanvullend aanbeveling de gekozen operationele doelstellingen 1° nog 
meer af te stemmen op de strategische doelstellingen, i.h.b. op SD 1, waarin het primaat van de 
realisatie van de goede ruimtelijke ordening is vastgelegd en 2° bij het uitwerken van de OD’s 
een integrale trajectanalyse te maken van het zowel het gerechtelijk als bestuurlijk traject, zowel 
op straf- als boetegebied (hierna: “punitief luik”), als op herstelgebied (hierna: “reparatief luik”) 
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Dergelijke trajectanalyse garandeert dat bij het (verder) uitwerken van de OD’s zoveel als 
mogelijk rekening wordt gehouden met waar in het traject een of meerdere betrokken 
handhavingsactoren al dan niet handhavingsactiviteiten ontwikkelen.  
 
Op die manier kunnen de gevolgen daarvan op de goede ruimtelijke ordening beter worden in 
kaart gebracht, wat leidt tot een zo doordacht mogelijke trajectaanpak (zie OD 2, “Optimalisatie 
via trajectaanpak”) en een weloverwogen mix aan inzetbare handhavingsinstrumenten. 
 
Hieronder wordt een en ander toegespitst op de concrete OD’s. 
 
 
Samenvatting: 
 
Stem de OD’s (zie OD 1) nog meer af op de SD’s, i.h.b. op SD 1, waarin het primaat van de 
realisatie van de goede ruimtelijke ordening is vastgelegd. Vertrek vanuit een integrale 
trajectanalyse om de handhaving vervolgens te optimaliseren (zie SD 2) via een zo 
doordacht mogelijke trajectaanpak (zie OD 2). 
 

3.2. OD 1: Werken met prioriteiten 
 
3.2.1. Voorafname: correcte uitvoering van plannen en vergunningen is een doel van de 
handhaving doch te moduleren in functie van de aantasting van de “goede ruimtelijke ordening” 
 
19. De Raad schaart zich achter de visie om te handhaven vanuit de vrijwaring van de goede 
ruimtelijke ordening (zie ook SD 1) en hierbij prioriteiten te formuleren. 
 
20. De Raad beveelt aan hierbij OD 1 zoveel als mogelijk af te stemmen op SD 1 (“Realisatie 
van een goede ruimtelijke ordening).  

 
Dat de handhaving in de ruimtelijke ordening “in eerste instantie dus (zal) moeten zorgen voor 
een correcte naleving van de plannen en vergunningen” (ontwerp, zie OD 1), geeft eerder blijk 
van een (legalistische) beteugelingsvisie en is nog begrijpelijk vanuit het punitieve luik, maar 
niet vanuit het reparatieve luik. Dit is er immers op gericht is, zonder leedtoevoeging, de goede 
ruimtelijke ordening te realiseren.  
 
Vb.: Een niet correcte naleving van een plan kan leiden tot een punitieve sanctie 
(leedtoevoeging) maar een reparatieve maatregel (herstel RO) is soms niet  nodig gelet op de 
concrete impact van het misdrijf of inbreuk op de goede ruimtelijke ordening.  
 
De tekst valt op dit punt moeilijk te rijmen met SD 1. 
 
De tekst zou dus op dit punt best worden aangepast. 
 
3.2.2. Reflecties en suggesties 
 
21. De prioriteiten kunnen worden bijgetreden,  maar met enkele bemerkingen. 
 
1°  Vermijd ruis op de toetsstenen 
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22. Dat vanuit het Vlaams Gewest prioritair ingezet wordt op recente schendingen ligt in lijn met 
de huidige beleidskeuze van het HHP (HHP, OD 4, “De inhoudelijke prioriteiten. Het  vrijwaren 
van de toekomstige goede ruimtelijke ordening – Rechtvaardig omgaan met het verleden”). 
 
Het begrip “recente schending”’ is een toetssteen. Het belichaamt – als interne, gewestelijke 
beleidsrichtlijn – waar de eigen, gewestelijke handhavingsactoren prioriteit moeten aan geven bij 
hun handhavingsactiviteiten. 
 
Er wordt best gepreciseerd wat wordt bedoeld met de “feitelijke, gebruikelijke betekenis”, zodat 
er geen ruis zit op wat dient verstaan te worden onder recente schendingen. 

 
2°  Concretiseer de actiepunten 
 
23. Een “tweede referentiekader” zijn de concrete actiepunten waar op gewestelijk niveau ook 
prioritair op wordt ingezet. 
 
Het verdient aanbeveling deze actiepunten verder te concretiseren, vanuit de doelgerichte visie 
op de realisatie van de goede ruimtelijke ordening (ontwerp, SD 1).  
 
Dit houdt concreet in dat het Vlaams Gewest prioritair inzet op actiepunten die aantoonbaar op 
gewestelijk, minstens op bovenlokaal, niveau de goede ruimtelijke ordening in het gedrang 
brengen.  
 
Het verdient aanbeveling ofwel de beleidsmatig gewenste actiepunten reeds concreet te 
formuleren in het Handhavingsprogramma, ofwel concrete criteria te formuleren om vast te 
stellen of en hoe handhaving op gewestelijk niveau prioritair via een specifiek actiepunt kan 
worden gemoduleerd. 
 
3° Concretiseer wat wordt begrepen onder “ernst” en “manifest” : synoniemen of verschillen? 

Koppel aan SD1! 
 

24. De Raad sluit zich aan bij de visie dat op gewestelijk niveau daarnaast prioritair word 
gehandhaafd in functie van de ernst van de schending. 
 
Het verdient aanbeveling het begrip ernst van de schending niet te herleiden tot “manifeste” 
schendingen van de afwijkingsregels van de VCRO, of de schending van andere rechtsregels. 
 
Het komt de Raad immers voor dat bij het verder ontwikkelen van de in het ontwerp aangegeven 
“specifieke aanduidingen”, de ruimtelijke impact centraal zou moeten staan, zodat ook hier de 
prioritering gebeurt in functie van de SD 1, en dus vanuit het primaat van de realisatie van de 
goede ruimtelijke ordening. 
 
In de praktijk houdt dit in dat het Vlaams Gewest handhavend optreedt tegen vanuit ruimtelijk 
oogpunt meest klemmende schendingen. 
 
Dit valt niet te herleiden tot de enkele, zelfs niet de “manifeste”, schending van rechtsregels, 
zoals de afwijkingsregels (basisrechten voor zonevreemde constructies) of “essentiële 
bepalingen” van plannen of verordeningen. 
 
Zo verdient het aanbeveling het verlenen van gewestelijke handhavingsprioriteit aan 
schendingen van “essentiële bepalingen” niet louter te benaderen als het op gewestelijk vlak 
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prioritair handhaven van niet-bestemmingsconforme handelingen, omwille van de (enkele) niet-
naleving van de bestemmingsvoorschriften als dusdanig.  
 
Wat dan concreet onder “significante” ruimtelijke impact wordt verstaan, waarbij een 
handhavend optreden vanuit het Vlaams Gewest prioritair aan de orde is, wordt best verder 
gepreciseerd. 
 
4°  Koppel ook de nadere (sub)criteria aan de – SD1 – goede ruimtelijke ordening 
 
25. Ook wat de andere (sub)criteria betreft om te besluiten tot de ernst van de schending 
(“bijkomende schendingen van andere sectorale regelgeving”, “hinder voor omwonenden” c.q. 
schaden van “de rechten van derden”, is de Raad van oordeel dat deze best worden gekoppeld 
aan de concrete ruimtelijk impact van de schending, om te besluiten dat een handhavend 
optreden van het Vlaams Gewest zich werkelijk prioritair opdringt. 
 
5° De hoedanigheid van de vermoedelijke overtreder is, behalve in het punitieve luik, in 

beginsel geen relevant criterium in het reparatieve luik. 
 
26. Dat “relatief minder ernstige dossiers” vanuit het Vlaams Gewest als prioritair te handhaven 
dossiers kunnen worden beschouwd omwille van de hoedanigheid van de overtreder, verdient 
als op zichzelf staand (sub)criterium geen aanbeveling. Zowel het grondwettelijk Hof als het Hof 
van Cassatie stelt immers dat de handhaving van de ruimtelijke ordening uitsluitend mag zijn 
ingegeven door redenen van goede ruimtelijke ordening. Deze categorisering opnemen zal 
juridische discussies uitlokken die te vermijden zijn. 
 
Ook hier dient, vanuit het primaat van de realisatie van de goede ruimtelijke ordening (SD 1), de 
ruimtelijke impact centraal te staan. 
 
Zo kan het vb. zijn dat schendingen die systematisch door eenzelfde persoon worden begaan, 
vanuit ruimtelijk oogpunt geen prioritair handhavend optreden vanuit het Vlaams Gewest 
behoeven maar wel vanop het vlak van het punitieve (geldboete, straf, enz…). Ook het 
omgekeerde is mogelijk. Zo kan het vb. zijn dat bij schendingen door een “recidivist”, waarbij de 
vraag is wie daarmee concreet wordt bedoeld, de ruimtelijke impact dermate “significant” is dat 
een handhavend optreden vanuit het Vlaams Gewest zich wel degelijk prioritair opdringt. 
 
 
Samenvatting: 
 
De Raad schaart zich achter de beleidskeuze om te handhaven vanuit prioriteiten. Naar het 
oordeel van de Raad is het mogelijk om een prioritair handhavend optreden van de 
gewestelijke terreinverantwoordelijken te moduleren vb. in functie van 1° het recente 
karakter van de schending, 2° bepaalde actiepunten van bovenlokaal of Vlaams niveau, en 
3° de ernst van de schending, waarbij de ruimtelijke impact centraal hoort te staan, maar 
met inachtneming van het volgende: 1° vermijd ruis op de toetsstenen, 2° concretiseer de 
actiepunten, 3° concretiseer de eventuele subcriteria, vb. wat wordt begrepen onder 
“ernst” en “manifest”, 4° koppel ook de nadere subcriteria aan SD 1 en de realisatie van de 
goede ruimtelijke ordening en 5° de hoedanigheid van de overtreder is, behalve in het 
punitieve luik, in beginsel geen relevant criterium. 
 
Deze criteria, of andere (sub)criteria van het ontwerp behoeven indien ze worden 
gehandhaafd, in ieder geval inhoudelijke verfijning om vaagheid omtrent o.a. 
(sleutel)begrippen zoveel als mogelijk te vermijden. 

 
 
8.04/00004/107.1    11/45 



 

3.3. OD 2: Optimalisatie via trajectaanpak 
 
3.3.1. De verhouding tussen het bestuurlijke en gerechtelijke traject (1.) 
 
3.3.1.1. Analyse en regeling 
 
27. Of een penale straf of een alternatieve bestuurlijke geldboete (kan) worden opgelegd, hangt, 
zoals in het ontwerp terecht wordt opgemerkt (zie OD 2, “1. De verhouding tussen het 
bestuurlijke en gerechtelijke traject”, “Bij sancties en boetes”), af van de vervolgingsinzichten 
van de procureur des Konings. 
 
In de systematiek van het punitief luik is het openbaar ministerie de “spelverdeler” inzake de 
afhandeling van stedenbouwkundige misdrijven. 
 
Bij stedenbouwkundige inbreuk, die vallen buiten het strafrecht, speelt het openbaar ministerie 
geen rol. Zij kunnen (een bestuurlijk sepot is mogelijk), wat het punitief luik betreft, enkel 
worden ontmoet met een exclusieve bestuurlijke geldboete. 
 
28. Wat het reparatief luik (zie OD 2, “1. De verhouding tussen het bestuurlijke en gerechtelijke 
traject”, “Bij herstelmaatregelen”) betreft, wordt in het ontwerp een onderscheid gemaakt tussen 
(a.) inbreuken waar altijd voor gerechtelijk herstel wordt gekozen, (b.) “misdrijven waar de 
beslissing van het openbaar ministerie niet wordt afgewacht” en waar bestuurlijk herstel kan 
worden gekozen indien geen stakingsbevel kan worden opgelegd in weerwil van een ruimtelijke 
“crisissituatie” en (c.) “andere misdrijven”, waarbij (eerste categorie) indien het openbaar 
ministerie beslist tot een strafrechtelijke behandeling voor gerechtelijk herstel wordt gekozen, of 
(tweede categorie) indien het openbaar ministerie niet of niet tijdig beslist tot strafrechtelijke 
behandeling (ook bij later sepot) gerechtelijk herstel via de burgerlijke rechter “de regel” is. Bij 
een stakingsbevel wordt altijd voor het gerechtelijk herstel gekozen, hetzij via de strafrechter 
indien het openbaar ministerie de feiten vervolgt, hetzij via de burgerlijke rechter indien het 
openbaar ministerie niet of niet tijdig beslist de feiten te vervolgen. 
 
Het ontwerp kiest, uitzonderijk, voor bestuurlijk herstel in het geval van recente misdrijven, die 
“relatief eenvoudig” zijn en “niet zwaarwichtig” zijn. Betreft dergelijk misdrijf een gewestelijke 
prioriteiten (zie ontwerp, OD 1), dan zal het bestuurlijk herstel  “voornamelijk” bestaan uit een 
meerwaarde of “kleine aanpassingswerken”. Bij “schendingen die storend zijn voor 
omwonenden” moet een “proceseconomische analyse” worden gemaakt of wordt ingezet op 
bestuurlijk herstel. 
 
29. Stedenbouwkundige inbreuken vallen buiten het (materieel) strafrecht. Wat het punitief luik 
betreft vallen ze altijd onder het bestuurlijk spoor, d.w.z. dat ze enkel exclusief bestuurlijk 
kunnen worden beboet. 
 
De regeling van het ontwerp komt in essentie erop neer dat in het geval het bestuur ervoor kiest 
om bij een stedenbouwkundige inbreuk herstel te beogen, het gerechtelijk spoor dient gevolgd. 
 
In de praktijk komt dit erop neer dat de herstelvordering geënt op een stedenbouwkundige 
inbreuk 1° voor de burgerlijke rechtbank dient gebracht, na 2° het voorafgaand verkrijgen van 
het positief advies van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering. 
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30. Inzake het reparatief luik komt het ontwerp erop neer dat bij stedenbouwkundige misdrijven, 
als het openbaar ministerie beslist te vervolgen, het herstel 1° wordt gevorderd voor de 
strafrechter, na 2° het voorafgaand verkrijgen van het positief advies van de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering. 
 
Beslist het openbaar ministerie niet of niet tijdig (ook in geval van later sepot) tegen de feiten op 
te treden, dan wordt in de regel het herstel 1° gevorderd voor de burgerlijke rechter, na 2° het 
voorafgaand verkrijgen van het positief advies van de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering. 
 
31. Enkel uitzonderlijk en onder bepaalde modaliteiten kan worden gekozen voor bestuurlijk 
herstel. 
 
 
3.3.1.2. Reflecties en suggesties 
 
1° De beleidsrichtlijn is doordacht en respecteert de maatschappelijke relevantie van de 

bescherming van de ruimtelijke ordening 
 
32. De Raad schaart zich achter de beleidsrichtlijn om bij stedenbouwkundige inbreuken en bij 
de meeste stedenbouwkundige misdrijven waar het openbaar ministerie niet tegen optreedt, het 
herstel te benaarstigen via het gerechtelijk spoor. 
 
Deze beleidsrichtlijn werkt door naar alle gewestelijke handhavingsactoren, waaronder de 
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering. 
 
De keuze lijkt de Hoge Raad doordacht.  
 
Het gevolg is een verminderde blootstelling van het bestuurlijk herstel via bestuursdwang of last 
onder dwangsom aan juridische risico’s, door voorzichtig in te zetten op de aanvulling van de 
“klassieke” gerechtelijke handhaving met bestuurlijke handhaving op herstelgebied.  
 
Het verleden toont immers aan dat elke wijziging aan de “klassieke” gerechtelijke handhaving, 
aanleiding gaf tot juridische betwisting. Zo kan worden gewezen op de cascade aan procedures 
voor het Grondwettelijk Hof, vaak na prejudiciële vraagstelling, na de inwerkingtreding van het 
Handhavingsdecreet van 4 juni 2003 en het Aanpassings- en aanvullingsdecreet van 27 maart 
2009, terwijl de ingrepen in de (straf- en) herstelsystematiek met het OHD thans veel meer 
ingrijpend van aard zijn. Dergelijke betwistingen brengen op zich het beleid niet verder. Voeg 
daaraan toe dat inzake bestuurlijke handhaving andere rechtscolleges rechtsbescherming gaan 
bieden: het Handhavingscollege (HHC) en de Raad van State als annulatie- en als 
cassatierechter. Het getuigt van een goed beleid de ontwikkeling van de rechtspraak van deze 
nieuwe actoren af te wachten.   
 
Door de gewestelijke handhavingsactoren ervaring te laten opdoen met bestuurlijk herstel, een 
“voorzichtige start” te laten nemen, en niet van bij de inwerkingtreding van het OHD maximaal 
in te zetten op bestuurlijk herstel, kan de bestuurspraktijk lering trekken uit de rechtspraak die 
zich ongetwijfeld zal ontwikkelen. 
 
Kortom: de realisatie van de goede ruimtelijke ordening (zie SD 1) is maatschappelijk te relevant 
om al te grote juridische risico’s te verdragen. 
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33. Voorts doet de regeling van het ontwerp zich voor als coherent, omdat vertrokken wordt 
vanuit de opvatting dat uitzonderlijk bestuurlijk herstel mogelijk is, en dus m.a.w. ook binnen het 
bestuurlijk spoor zelf voorzichtigheid wordt ingebouwd door bepaalde modaliteiten op te leggen 
 
2° De modaliteiten voor keuze voor bestuurlijk herstel vereisen aanpassing 
 
34. Deze modaliteiten kristalliseren zich in het ontwerp uit rond bepaalde (sub)criteria.  
 
Welke (sub)criteria specifiek dit horen te zijn, is vatbaar voor verdere verfijning.  
 
De keuze voor recente misdrijven, die “relatief eenvoudig” zijn, komt de Raad voor als een bij te 
treden subcriterium. In het geval de feiten voor enkelvoudige vaststelling vatbaar zijn, en de 
feiten sporen met de begripsomschrijving als misdrijf (de “strafbaarstelling”), zal het bestuurlijk 
herstel in rechte minder voor discussie vatbaar zijn. 
 
Het subcriterium dat de recente misdrijven “niet zwaarwichtig” mogen zijn, wordt naar het 
oordeel van de Raad ook best gekoppeld aan de goede ruimtelijke ordening (SD 1). 
 
35. Op drie specifieke punten wordt het ontwerp best aangepast: 
 

1) De VCRO laat niet toe aan de procureur des Konings voorbij te gaan 
 
Wanneer een stakingsbevel niet meer kan worden opgelegd, bij gebrek aan een preventief 
karakter, stelt het ontwerp voor de beslissing van de procureur des Konings niet af te wachten in 
geval van “hoogdringendheid”. Het zou ruimtelijke “crisissituaties” betreffen.  
 
De Raad is van oordeel dat de inzichten van het openbaar ministerie dienen te worden afgewacht 
binnen de in artikel 6.2.13 VCRO bedoelde termijnen van maximaal 360 dagen. 
 
De procureur des Konings kan beslissen de strafvordering in te stellen (via een dagvaarding bij 
gerechtsdeurwaardersexploot), een minnelijke schikking of het verval van de strafvordering door 
betaling van een geldsom toe te passen op grond van artikel 216bis Sv, beslissen tot een 
bemiddeling in strafzaken met toepassing van artikel 216ter Sv., een onderzoeksrechter vorderen 
via een vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek, of de zaak zonder gevolg 
rangschikken (sepot). 
 
De VCRO laat niet toe dat aan de bevoegdheden van de procureur des Konings afbreuk wordt 
gedaan, zelfs niet bij hoogdringendheid. Uit de decreetsgenese blijkt overigens dat zulks de 
uitdrukkelijke keuze was van de decreetgever. 
 

Toepassing: Het Hof van Cassatie oordeelde dat het gebruik dat strijdig is met de 
bestemmingsvoorschriften van de plannen van aanleg vanaf 1 mei 2000 een strafbare 
handeling kan uitmaken, op grond van (huidig) artikel 6.1.1, eerste lid, 6° VCRO, voor 
zover dit strijdig gebruik een ruimtelijke implicatie heeft, hetgeen de rechter in concreto 
dient na te gaan. Bij een “ruimtelijke crisissituatie” kan moeilijk worden betwijfeld dat er 
geen “ruimtelijke implicatie” voorhanden is. Dat mogelijk bij gebrek aan voldoende 
preventief karakter, geen stakingsbevel kan worden opgelegd, verantwoordt nog niet dat 
de beslissing van het openbaar ministerie niet wordt afgewacht. Dat laatste houdt immers 
verband met het opstarten van een traject dat kan leiden tot een penale straf c.q. 
bestuurlijke boete en evt. een gerechtelijk of bestuurlijk herstel, terwijl de vraag of al dan 
niet een stakingsbevel wettig mogelijk is, het inzetten van een preventief 
handhavingsinstrument betreft. 
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Dit punt van het ontwerp handhaven, zou niet alleen inhouden dat het Handhavingsprogramma 
duidelijk in strijd is met de decretale regeling vastgelegd in art. 6.2.13 VCRO en dat dus op dit 
punt het Handhavingsprogramma onwettig is.  
 
Het houdt voorts een risico in op een ongrondwettige ingreep op de bevoegdheidsregeling, en 
kan mogelijk in strijd komen met de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie in de zin van 
artikel 151 Gw. 
 
Er is dan ook geen enkele noodzaak om afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de procureur 
des Konings.  
 

2) Het Handhavingsprogramma moet nog regelen hoe zal worden gehandeld indien de zaak 
voor de strafrechter is zonder vordering van het openbaar ministerie. 

 
36. Een tweede punt is dat het Handhavingsprogramma best een aantal lacunes opvult binnen de 
systematiek van artikel 6.2.13 VCRO inzake de afhandeling van stedenbouwkundige misdrijven. 
 
Er is niet geregeld wat er gebeurt als het openbaar ministerie weliswaar tijdig beslist tot geen 
strafrechtelijke behandeling, maar de strafvordering op een andere wijze wordt ingesteld voor de 
strafrechter.  
 

Een eerste mogelijkheid is dat de benadeelde tot rechtstreekse dagvaarding voor de 
correctionele rechtbank overgaat. Een tweede mogelijkheid is dat de benadeelde zich 
burgerlijke partij stelt voor de onderzoeksrechter, waardoor het aan de 
onderzoeksgerechten is (Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling) om de 
rechtspleging te regelen. Zij kunnen beslissen tot buitenvervolgingstelling, maar kunnen 
ook beslissen tot doorverwijzing naar de correctionele rechtbank. 

 
Met deze alternatieven inzake het instellen van de strafvordering werd met artikel 6.2.13 VCRO 
geen rekening gehouden.  
 
Er worden derhalve hiervoor best beleidsregels voor ontwikkeld. Het Handhavingsprogramma 
kan, vanuit het principe van de voorrang van de gerechtelijke op de bestuurlijke handhaving, als 
beleidsrichtlijn opnemen dat in voorkomend geval niet tot alternatieve beboeting kan worden 
overgaan. 
 
Zo niet dan kan het zijn dat met een vonnis of arrest met strafrechtelijk gewijsde een penale straf 
wordt uitgesproken, ontslag van rechtsvervolging wordt verleend, de beklaagde wordt 
vrijgesproken, of wordt vastgesteld dat de strafvordering is vervallen door vb. verjaring, terwijl 
de gewestelijke beboetingsambtenaar een alternatieve bestuurlijke geldboete oplegt. Dit zou 
neerkomen op een dubbele bestraffing die nooit de toets aan het ne bis in idem beginsel 
doorstaat. 
 
Een en ander dient te worden verfijnd met het Handhavingsprogramma. 
 
 

3) Het herstelbeleid van de handhavende overheid vereist beleidsregels 
 
37. Een derde punt is dat het ontwerp (impliciet) eraan voorbij gaat dat wat het reparatief luik 
betreft de bevoegde overheid – het openbaar Ministerie kan niet optreden als herstelvorderende 
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overheid bij inbreuken maar wel bij misdrijven – een herstelbeleid kan voeren (cf. Cass. 23 
september 2008, P.08.0280.N), d.w.z. beslissen om al dan niet herstel te benaarstigen. 
 
Dit houdt in dat vooraleer het handhavend bestuur kiest voor gerechtelijk of bestuurlijk herstel, 
en voor deze of gene herstelvorm (of combinatie van herstelvormen), preliminair de vraag kan 
worden gesteld of een herstel zich wel opdringt. Voormelde rechtspraak aanvaardt deze 
beleidsvrijheid in hoofde van het handhavende bestuur. 
 
Deze problematiek komt in het ontwerp enkel – en te summier – aan bod bij de aanmaning, waar 
een afweging aan moet voorafgaan (OD 2; “3. De preventieve fase: alvorens tot sanctionering of 
herstelmaatregelen over te gaan”; “de aanmaning: het eerste moment van afweging”). 
 
Het ontwerp behoeft aanvulling met criteria die veruitwendigen waarom in bepaalde 
omstandigheden wel en in andere niet (bestuurlijk of gerechtelijk) herstel dient benaarstigd, met 
als centraal uitgangspunt  uiteraard de goede ruimtelijk ordening en niet het enkele gegeven dat 
het feit strafbaar of beboetbaar is, want dit betreft het curatief luik en niet het reparatief luik.  
 
 
Samenvatting: 
 
De Raad schaart zich achter de visie dat met de bestuurlijke maatregelen (bestuursdwang 
en last onder dwangsom) een ‘voorzichtige start’ wordt genomen. Het ontwerp 
concretiseert dit door voor inbreuken resp. misdrijven waartegen het openbaar ministerie 
niet (of niet tijdig) optreedt altijd resp. “in de regel” niet in bestuurlijk herstel te voorzien. 
Enkel uitzonderlijk wordt voor recente misdrijven in bestuurlijk herstel voorzien a.d.h.v. 
een aantal te toetsen subcriteria die een zeker marge inbouwen. Deze subcriteria worden 
(SD 1) best zoveel mogelijk betrokken op de goede ruimtelijke ordening. 
 
De Raad adviseert met klem om geen afbreuk te doen aan de decretaal verankerde rol van 
het openbaar ministerie als spelverdeler inzake de afhandeling van misdrijven, zelfs niet bij 
hoogdringendheid, voor zover dergelijke optie al bestaanbaar zou zijn met de 
bevoegdheidsverdelende regels. 
 
Verder verdient het aanbeveling in het Handhavingsprogramma criteria te veruitwendigen 
waaraan het handhavend  bestuur zijn beleid kan toetsen  om al dan niet over te gaan tot 
reparatief handhaven. 
 
Tot slot wordt best ook geregeld hoe wordt omgegaan met feiten zowel op strafgebied als 
op herstelgebied wanneer de strafvordering op een andere wijze wordt ingesteld (vb. 
rechtstreekse dagvaarding door de benadeelde, beschikking van de onderzoeksgerechten 
tot doorverwijzing naar de rechtbank, na een klacht met burgerlijke partijstelling,…). 
 
 
3.3.2. De inzet van de instrumenten en hun onderlinge verhouding alsook hun opeenvolging 
binnen een traject 
 
3.3.2.1. Ontwerp 
 
38. De Raad schaart zich achter de visie dat een goede “mix aan instrumenten” dient ingezet.  
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Ook het onderscheid tussen een preventieve (preventie), punitieve (sanctioneren) en reparatieve 
(herstellen) fase en het bevestigen van het belang van een goede preventie, kan worden 
bijgetreden. 
 
3.3.2.2. Reflecties en suggesties 
 
1° Werk met een visie en voorzien een integraal handhavingstraject 
 
39. Wat in het Handhavingsprogramma niet wordt geëxpliciteerd is een integraal 
handhavingstraject, als modaliteit van goed handhavingsbeheer.  
 
Zoals hogerop gesteld in dit advies (zie “3.1 Methodologie en keuzes”), wordt best een integrale 
trajectanalyse gemaakt en wordt het integrale handhavingstraject best geëxpliciteerd in het 
Handhavingsprogramma. 
 
Een goede aanzet om een integraal handhavingstraject op te nemen, mits aanvulling met de 
nieuwe of vernieuwde handhavingsinstrumenten als gevolg van het OHD, is het zgn. 
“modeltraject voor curatieve aanpak” van het HHP (HHP, punt 7.2.2). 
 
Een denkpiste die kan worden in overweging genomen bij het maken van een integrale 
trajectanalyse is te werken via een zgn. ketenaanpak met 1° basismomenten (stops and go’s),  
zoals het verrichten van een handeling of omissie die als stedenbouwkundig misdrijf of 
stedenbouwkundige inbreuk is omschreven, de beslissing van het openbaar ministerie tot geen 
strafrechtelijke behandeling, vrijwillig herstel door de vermoedelijke overtreder, enz. en 
anderzijds; 2° sleutelmomenten die geconcretiseerd worden, zoals vb. “een begin van 
uitvoering”, “ruimtelijke impact”, “verlies van nuttig effect van de dwangsom”, waaraan 3° een 
aantal handhavingsacties kunnen worden gekoppeld, vb. het geven van een aanmaning, het 
opstellen van een proces-verbaal, het opteren voor gerechtelijk of bestuurlijk herstel enz. 
 
40. In functie van de sleutelmomenten, die in essentie inhouden dat in het handhavingstraject 
naar een andere of volgende fase wordt overgeschakeld, kan dan een interne kwaliteitscontrole 
gebeuren, gekoppeld aan de toepassing van leanmanagement, hetgeen ook de mogelijkheid biedt 
een juridische en beleidsmatige feedback te maken en in  het licht van een leanmanagent oog te 
hebben voor “balast” in de procedure. 
 
Zo kan vb. een raadgeving worden gegeven als een strafbare of beboetbare handeling dreigt te 
worden begaan, maar zal dit niet meer mogelijk zijn vanaf een begin van uitvoering, in welk 
geval vb. een aanmaning zich vb. in functie van de ruimtelijke impact opdringt als volgende stap. 
Er zou dan vb. een interne kwaliteitscontrole kunnen gebeuren in functie van de sleutelmomenten 
“begin van uitvoering” en “ruimtelijke impact” om te zien hoe de gewestelijke 
handhavingsverantwoordelijken op het terrein daarmee omgaan. 
 
Op dezelfde manier zou, via de uit te bouwen Handhavingsmonitor, vb. kunnen worden in kaart 
gebracht op basis van door het beleid verder te verfijnen criteria, wanneer en op basis van welke 
(sub)criteria geopteerd wordt om een stedenbouwkundig misdrijf of een stedenbouwkundige 
inbreuk vanuit het Vlaams Gewest te ontmoeten met een gerechtelijke of bestuurlijke 
herstelmaatregel enz. 
 
Op die manier zou de inzet van de beschikbare handhavingsinstrumenten en een te kiezen mix 
aan inzetbare handhavingsinstrumenten positief kunnen worden geformuleerd. 
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41. De basisideeën in dat verband liggen vast in het ontwerp, maar de noodzakelijke integrale 
trajectanalyse en een meer geconcretiseerd ketenaanpak, zouden in het Handhavingsprogramma 
reeds meer expliciet kunnen worden uitgewerkt. 
 
 
Samenvatting: 
 
De Raad schaart zich achter de basisideeën dat 1° de inzet van handhavingsinstrumenten 
moet worden gekoppeld aan het handhavingstraject, 2° dat hierbij moet worden gestreefd 
naar een goede mix en dat 3° preventie belangrijk blijft. 
 
De Raad adviseert dat een integrale analyse van het handhavingstraject in het 
Handhavingsprogramma wordt opgenomen (vgl. HHP, punt 7.2.2, “Modeltraject voor 
curatieve aanpak). 
 
Om het inzetten van een goede mix aan handhavingsinstrumenten te kunnen bewaken (via 
interne kwaliteitscontrole op het niveau van het Vlaamse Gewest t.a.v. de gewestelijke 
handhavingsactiviteiten), kan eventueel worden gedacht aan een ketenaanpak waarbij 
a.d.h.v. concrete (sub)criteria wordt geëxpliciteerd wanneer een andere of volgende stap 
binnen het handhavingstraject moet worden gezet of een volgende fase (preventie, 
sanctioneren, herstellen, uitvoeren) dient doorlopen. Denk “lean”. 
 
 
3.3.3. De preventieve fase: alvorens tot sanctionering of herstelmaatregelen over te gaan (3.) 
 
3.3.3.1. Ontwerp 
 
42. In het ontwerp wordt duidelijk het belang van de preventieve fase geaccentueerd.  
 
Het ontwerp beveelt aan dat als de raadgeving als nieuw instrument wordt ingezet, een 
“traceerbaar spoor” moet worden achtergelaten. 
 
Bij de aanmaning wordt gesteld dat een voorafgaande afweging aan de orde is. 
 
Wat het inzetten van het stakingsbevel betreft, wordt de nadruk gelegd op de proportionaliteit, de 
billijkheid en de redelijkheid ervan, en wordt tevens benadrukt dat het een (noodzakelijk) 
voldoende preventief karakter moet hebben. Er wordt ook gewezen op de noodzaak tot 
opvolging na het opleggen van een stakingsbevel. 
 
Ten slotte wordt in een meer uitgebreide rol voor het vergunningenregister voorzien. 
 
 
3.3.3.2. Reflecties en suggesties 
 
1° Voorafgaand maar uiterst primordiaal: werk aan een risicoanalyse van de vergunningen en 

meldingen 
 
43. De Raad kan zich vinden in de grote lijnen van de wijze waarop het ontwerp invulling geeft 
aan de preventieve fase. 
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Ter aanvulling van het instrument van de raadgeving, wijst de Raad erop dat een risicoanalyse 
zou kunnen worden uitgewerkt, waaruit blijkt bij welk(e) (type) vergunning, of bij welke 
vergunde handelingen een hoger risico op misdrijven of inbreuken bestaat. 
 
Op die manier kan nog meer worden gestreefd naar efficiëntie (zie SD 2).  
 
 
2° De aanmaning 
 
44. Wat de aanmaning betreft, schaart de Raad zich achter het standpunt dat een “eerste moment 
van afweging” moet gebeuren, omdat de aanmaning concreet inhoudt dat na een strafbare of 
beboetbare handeling of omissie volgende stappen in het handhavingstraject kunnen worden 
gezet. 

 
Ook hier verdient de basisidee bijval, al is de Raad van mening de criteria op grond waarvan 
wordt besloten om tot een aanmaning en dus verdere stappen in het handhavingstraject over te 
gaan positief in te vullen. 
 
Het ontwerp vult dit thans negatief in. Het stelt dat “van handhavers niet (kan) worden verwacht 
dat zij elke mogelijke schending detecteren of vervolgen” en dat “een aanmaning derhalve maar 
zin (heeft) indien het effectief mogelijk is om in een latere fase een geldboete of een 
herstelmaatregel op te leggen of indien de vervolgende overheid ook die bedoeling heeft”. Maar 
voor het bestuur en de vermoedelijke overtreder is het veel overzichtelijker en preventiever, 
wanneer en in welke omstandigheden hij altijd een aanmaning krijgt. 
 
Concreet dient het ontwerp best aangevuld met de specifieke criteria waarom de “vervolgende 
overheid” de bedoeling heeft de handeling of de omissie te ontmoeten met een herstelmaatregel. 
 
Opnieuw kan dit best worden gekoppeld aan het primaat van de realisatie van de goede 
ruimtelijke ordening (SD 1) en niet aan louter technische of juridische indicaties, zoals de niet-
naleving van bestemmingsvoorschriften als dusdanig. 
 
Aangezien een aanmaning moet leiden tot een vrijwillig herstel of tot (indien het een 
regulariseerbare handeling betreft) een rechtsherstellende vergunning, is de determinerende 
vraag of (gerechtelijk of bestuurlijk) herstel zich opdringt. 
 
Een aanmaning, terwijl geen herstel zich opdringt, en de handeling of omissie enkel kan worden 
ontmoet met een penale straf, of een (alternatieve dan wel exclusieve) bestuurlijke geldboete, 
doorstaat niet het primaat van de realisatie van de goede ruimtelijke ordening (SD 1).  
 
 
3° Het stakingsbevel moét bijdragen tot de goede ruimtelijke ordening dus… 
 
45. Wat het stakingsbevel betreft, is de centrale vraag – of zou die moeten zijn vanuit 
beleidsmatig oogpunt (zie SD 1) – of het inzetten van het stakingsbevel bijdraagt aan het 
voorkomen van schade aan de goede ruimtelijke ordening.  
 
De invulling van dit basisbeginsel moet geschieden in overeenstemming met de rechtspraak,  zo 
niet is het contraproductief en verliest het zijn (morele en maatschappelijke) slagkracht. 
 
Pas derhalve de rechtspraak toe. 
 

 
 
8.04/00004/107.1    19/45 



a. Eerste aanzet:  
 

Het Hof van Cassatie heeft in een eerste arrest van 14 oktober 2014 (Cass. 14 oktober 2014,  
P.13.0209.N) geoordeeld dat 1° het gebruiken of laten gebruiken, al dan niet door het verhuren, 
van een opgesplitste woning of van een gebouw waarvan het aantal woongelegenheden is 
gewijzigd zonder de vereiste stedenbouwkundige vergunning is, geen voortzetten is in de zin van 
de artikelen 99, § 1, 7°, en 146, eerste lid, 1° DRO en de (huidige) artikelen 4.2.1, 7°, en 6.1.1, 
eerste lid, 1° VCRO en dat 2° de omstandigheid dat instandhouden bestaat in het schuldig 
verzuim om aan het bestaan van de wederrechtelijke opsplitsing van de woning of de wijziging 
van het gebouw wat betreft het aantal woongelegenheden een einde te maken, niet toelaat het 
gebruiken of het laten gebruiken als voortzetten te beschouwen. 
 
Wanneer een gebouw (of ruimer: een constructie) illegaal is opgesplitst en de schade aan de 
goede ruimtelijke ordening reeds is tot stand gekomen, vormt het verdere gebruik ervan, vanuit 
beleidsmatig oogpunt en nog daargelaten de vraag naar het noodzakelijke preventief karakter, 
een twijfelachtige grondslag om een stakingsbevel op te baseren. 
 
In dat verband moet erop worden gewezen de Vlaamse Regering op 19 december 2014 haar 
principiële goedkeuring hechtte aan een ‘ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen 
inzake omgeving, natuur en landbouw en energie’ (VR 2014/1912 DOC.1365) waarvan artikel 
67 het thans nog niet in werking getreden artikel 6.4.4, § 1, eerste lid VCRO wijzigt. 
 
Dit artikel 67 past de basisbepaling m.b.t. de grondslag voor het verlenen van een stakingsbevel 
aan. In art. 6.4.4, § 1, eerste lid VCRO, zoals initieel gewijzigd door het ODH, kon een 
stakingsbevel worden verleend als een handeling voldeed aan de materiële omschrijving van een 
stedenbouwmisdrijf of stedenbouwinbreuk of daarvan het gevolg is.  
 
Dit hield in dat zonder bijkomend strafbaar of beboetbaar feit door loutere gevolghandelingen 
(cf. de theorie van ‘voorzetten’ welke werd gelogenstraft met het aangehaalde cassatiearrest van 
14 oktober 2014) ook een stakingsbevel kon worden verleend. In dat geval kon het 
(noodzakelijk) preventief karakter van dergelijk stakingsbevel ernstig worden betwijfeld. Door 
de zinsnede ‘of daarvan het gevolg is’ op te heffen vooraleer de inwerkingtreding van het OHD 
wordt elke discussie in de kiem gesmoord.  
 
 
b. Tweede aanzet 

 
Het Hof van Cassatie heeft met een tweede arrest van 4 november 2014 (Cass. 4 november 2014,  
P.13.0768.N) geoordeeld dat “noch uit de tekst va die bepalingen [i.e. “de artikelen 44, § 1n 1°, 
en 64, eerste lid Stedenbouwwet, de artikelen 42, § 1, 1°, en 66, eerste lid Stedenbouwdecreet 
1996, de artikelen 99, § 1, eerste lid, 1°, en 146, eerste lid, 1°, Stedenbouwdecreet 1999 en de 
artikelen 4.2.1, 1° en 6.1.1, eerste lid, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in de hier 
toepasselijke versie”, aldus dit arrest] nog uit de wetsgeschiedenis ervan kan worden afgeleid dat 
de regelgever niet alleen het uitvoeren van werken strijdig met de verleende vergunning, maar 
ook het eerste gebruik van het gebouw in strijd met de uit de vergunning voortvloeiende 
bestemming wilde en wil strafbaar stellen” en dat “dit evenmin (volgt) uit de omstandigheid dat 
vanaf 9 september 1984 ingevolge artikel 44, § 1, 7°, Stedenbouwwet, artikel 42, § 1°, 7°, 
Stedenbouwdecreet 1996, artikel 192bis Stedenbouwdecreet 1999 en artikel 7.5.1 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening het zonder vergunning wijzigen van het gebruik of de hoofdfunctie 
van reeds vergunde gebouwen strafbaar wordt gesteld.” 
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De rechtsopvatting die aan de grondslag lag van de voorziening in cassatie (zie overweging 7 
van het voornoemde arrest van 14 november 2014), faalt naar recht volgens het Hof van 
Cassatie. Nochtans ligt een bijna hiermee congruente rechtsopvatting aan de grondslag van 
invoering van de bijkomende strafbaarstelling van het met het OHD in werking te treden art. 
6.2.1, eerste lid, 6° VCRO (zie Memorie van Toelichting, Parl. St. Vl. Parl. 2013-2014, nr. 
2419/1, 23-25). 
 
46. De vraag dringt zich op of een nieuwe strafbaarstelling ingevoerd op dergelijke wankele 
beleidsgronden, op zijn beurt de grondslag kan bieden voor een stakingsbevel. 
 
Een herijking van het ontwerp m.b.t. het stakingsbevel in functie van beide cassatiearresten 
dringt zich op en dit zowel m.b.t. welke invulling gegeven kan worden aan ‘voortzetten’ in de 
zin van huidig art. 6.1.1, eerste lid, 1° VCRO als van welke invulling gegeven kan worden aan 
een strijdig gebruik dat voortgezet wordt in de zin van art. 65 Sw.  
 
Voorts dient men zich ook te beraden of de stillegging op grond van deze van nieuwe 
strafbaarstelling niet moet gepaard gaan met meer nauwkeurig omschreven criteria, opdat van 
meet af aan dezelfde feiten ook overal op dezelfde wijze worden stilgelegd/niet stilgelegd. 
 
47. Wat het voldoende preventief karakter van het stakingsbevel betreft, stelt het ontwerp dat 
“als redelijk tijdsverloop voor de aanwending van het stakingsbevel een termijn van één jaar 
sedert de aanvang van de schending (wordt) in acht genomen” (p. 18). 
 
Naar kan worden aangenomen, is deze termijn geïnspireerd op de Omzendbrief RO/2014/03 die 
op 6 juni 2014 aan de Vlaamse Regering werd medegedeeld (VR 2014 0606 MED.0264/2TER). 
Deze omzendbrief kwam tot stand onder de gelding van (huidig) artikel 6.1.47 VCRO m.b.t. het 
stakingsbevel. 
 
De Raad stelt zich de vraag of deze termijn van één jaar, niet te ruim bemeten is. Het met het 
OHD in werking te treden art. 6.4.4, § 1, eerste lid VCRO bepaalt thans uitdrukkelijk dat “een 
dergelijk stakingsbevel een preventieve maatregel (is), gericht op het voorkomen van misdrijven 
of het voorkomen van schade aan de goede ruimtelijke ordening”. 
 
Of steeds en elk  misdrijf of schade aan de goede ruimtelijke ordening nog vanuit het preventief 
oogmerk nuttig kan worden voorkomen na een termijn van één jaar, kan ernstig worden 
betwijfeld als art. 6.4.4, § 1, eerste lid VCRO - zoals gewijzigd door het OHD en door het 
voormelde ontwerp (VR 2014/1912 DOC.1365) - in werking treedt. Het heeft immers vanuit 
goed bestuur geen zin te pogen via een plan een absolute termijn op te leggen, als nadien de 
rechter zal overgaan tot een in concreto termijn en dito beoordeling, m.n. door de stillegging te 
toetsen aan het preventief karakter van het optreden. Na een jaar kan dit te laat zijn, maar soms 
niet.  
 
Werk daarom concrete scenario’s uit naargelang de aard van het misdrijf, de stand van de 
overtreding (Is er oprichting?  Is er voortzetting cfr. de recente rechtspraak van het Hof van 
Cassatie?, enz..), de impact op de goede ruimtelijke ordening, enz., i.p.v. “normerend” een 
termijnstelling na te streven. Een vaste termijn geeft een vals gevoel van zekerheid, maar kan 
zeer demotiverend zijn als blijkt dat die in de praktijk voor de rechter niet houdbaar blijft. 
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4° Werk objectieve, transparante, pertinente en redelijke criteria uit voor de 
intrekking/opheffing van het stakingsbevel 

 
48. De (impliciete dan wel expliciete) beslissing om het stakingsbevel niet op te heffen of in  te 
trekken, kan leiden (ook in de systematiek van het ontwerp, zie de noodzaak tot “verdere 
opvolging” van het stakingsbevel, blz. 19)  tot bestuursdwang of last onder dwangsom, zodat 
deze keuze finaal ook onder annulatietoezicht komt te staan van de Raad van State, afdeling 
bestuursrechtspraak. 
 
Verder valt op dat met het OHD de decreetgever geen specifieke criteria inzake intrekking of 
opheffing heeft opgenomen in het VCRO, zodat de algemene principes van de intrekkings- of 
opheffingsleer gelden, wat via beleidsrichtlijnen best verder wordt verfijnd, als is het maar om 
bestuurlijke willekeur te vermijden, of omgekeerd, bestuurlijke redelijkheid en rechtszekerheid 
te verzekeren. 
 
 
5° Organiseer de hoorplicht  

 
49. Verder verdient het, vanuit de eerbiediging van de bestuurlijke hoorplicht c.q. het 
verdedigingsbeginsel, aanbeveling enkel alleen wanneer de goede ruimtelijke ordening dit 
absoluut vereist een stakingsbevel op te leggen als niemand op het terrein kan worden 
aangetroffen.  
 
Het verdient ook aanbeveling bij voorkeur het stakingsbevel op te leggen na een verhoor van de 
vermoedelijke overtreder ten kantore. Best wordt dit als beleidsregel opgenomen ten einde 
onnodige discussies te vermijden omtrent de toepassingsmogelijkheden van de hoorplicht “ter 
plaatse”. Proceseconomisch moeten in dergelijke belangrijke aangelegenheden procedurele 
debatten worden vermeden, inzonderheid omtrent de vraag of de maatregel wel zonder 
hoorplicht kon worden opgelegd, nu niet is aangetoond dat de zaak dermate spoedeisend is dat 
niet kan worden gewacht tot een horen “ten kantore”. Deze nieuwe mogelijkheden die het VCRO 
bieden ter zaken moeten beleidsmatig worden ingepast. 
 
 
6° Ontwerp beleidsrichtlijnen voor de “toegevoegde maatregelen”  
 
50. Het ontwerp bevat geen beleidsrichtlijnen inzake de “aan het stakingsbevel toegevoegde 
maatregelen” zoals bedoeld in artikel 6.4.5 VCRO.  
 
In het advies van de Raad van State werd erop gewezen dat deze aan het stakingsbevel 
toegevoegde maatregelen zeer ingrijpend kunnen zijn voor de burger. Ze kunnen vb. mogelijk 
strijden met de bescherming van het eigendomsrecht op grond van artikel 1 van het Eerste 
Aanvullend Protocol EVRM. 
 
Zo kan de vraag worden gesteld of een bedrijfswoning, een gezinswoning, een gebouw voor 
openbare nuts- of gemeenschapsvoorzieningen, kan worden verzegeld, of noodzakelijk 
bedrijfsgoederen als accessorium kunnen worden in beslag genomen. 
  
Op dit punt hoeft het ontwerp aangevuld. Er moet een beleidskader worden uitgewerkt dat 
gebaseerd is op transparante, objectieve, pertinente en redelijke criteria die o.a. de 
evenredigheidstoets in functie van de bescherming van het eigendomsrecht doorstaan. 
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7° Maak duidelijk dat er herstel is verleend en neem dat op in het vergunningenregister 
 
51. Wat de rol van het vergunningenregister betreft, merkt de Raad op dat er geen grondslag 
voorligt om de aanmaning te monitoren in het Vergunningenregister, zodat een wijziging zich 
opdringt. 
 
De Raad schaart zich achter de invoering van een “proces-verbaal van ophef” wanneer na het 
opleggen van een stakingsbevel ofwel vrijwillig herstel werd geboden ofwel een 
rechtsherstellende vergunning werd verkregen. 
 
De Raad stelt voor om – generiek – alle vormen van beëindiging van verdere activiteiten door de 
“vervolgende overheid”, m.a.w. elke beëindiging van vervolging, op te nemen in het 
vergunningenregister. 
 
Hoewel dit niet zou kunnen worden begrepen als een gedoogattest voor het onroerend goed 
onder de vorm van een uittreksel van het vergunningenregister of een stedenbouwkundig 
uittreksel waarop dit staat vermeld, kan het (op declaratieve wijze) de feitelijke bevestiging 
inhouden dat, weze het zelfs tijdelijk, geen gerechtelijke of bestuurlijke herstelprocedure m.b.t. 
het onroerend goed in kwestie zal worden opgestart. 
 
Dit geeft een surplus aan het stedenbouwkundig uittreksel, waar in de huidige vorm vaak 
nietszeggende vermeldingen op voorkomen als “geen proces-verbaal bekend” of “geen 
stedenbouwkundig misdrijf bekend”. 
 
Als ook aanmaningen (en het gevolg dat er al dan niet aan wordt gegeven) opgenomen worden in 
het vergunningenregister, zal erover moeten worden gewaakt dat dit ook de toets aan de 
privacyregels doorstaat. 
 
 
Samenvatting: 
 
De Raad schaart zich achter een doordachte preventie van stedenbouwkundige misdrijven 
en- inbreuken. Specifiek zou kunnen worden gedacht aan een risicoanalyse, om nog meer 
efficiënt op het terrein te handhaven. 
 
De Raad treedt bij dat een aanmaning een voorafgaande afweging vereist. Eerder dan deze 
– zoals in het ontwerp – negatief in te vullen – wordt beter gestreefd naar concrete criteria 
die een positieve invulling kunnen geven aan het sleutelmoment waarop een aanmaning zich 
opdringt. Objectieve, pertinente en redelijke criteria worden 1° bij voorkeur op 
transparante wijze opgenomen in het Handhavingsprogramma zelf en 2° best gekoppeld 
aan de realisatie van de goede ruimtelijke ordening (SD 1). 
 
Recente rechtspraak noopt tot een herijking van het stakingsbevel. Of schade aan de goede 
ruimtelijke ordening die een jaar geleden is tot stand gekomen, kan worden geviseerd met 
een stakingsbevel, lijdt daarnaast vanuit het preventief oogmerk van het stakingsbevel 
onder de (toekomstige) gelding van artikel 6.4.4, § 1, eerste lid VCRO sterk twijfel.  
 
Er worden ook best in het Handhavingsprogramma objectieve, pertinente en redelijke 
criteria opgenomen m.b.t. de opheffing of intrekking van het stakingsbevel, en het kunnen 
toepassen van aan het stakingsbevel toegevoegde maatregelen, zoals verzegeling en 
inbeslagname.  
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Het verdient aanbeveling bij voorkeur het stakingsbevel op te leggen na een verhoor ten 
kantore van de vermoedelijke overtreder. 
 
Als het vergunningenregister verder uitgebouwd of gebruikt wordt als 
monitoringsinstrument, moet over de privacy worden gewaakt. 
 
 
3.3.4. Het opstellen van een proces-verbaal van vaststelling en verslag van vaststelling (4.) 
 
3.3.4.1. Ontwerp 
 
52. Wordt een aanmaning niet opgevolgd, dan wordt het traject verder gezet. Er wordt een 
proces-verbaal of een verslag van vaststelling opgesteld. Wordt een stakingsbevel opgelegd, dan 
wordt steeds een proces-verbaal opgesteld. 
 
Het proces-verbaal of verslag van vaststelling wordt bezorgd aan de vermoedelijke overtreder, 
vergezeld met een verzoek tot vrijwillig herstel en de suggestie om een minnelijke schikking  te 
sluiten. 
 
Het proces-verbaal of het vaststellingsverslag gaan vergezeld van een nota 1° waarin het 
prioritaire karakter van het handhavend optreden wordt gemotiveerd en 2°die informatie bevat 
omtrent de kansen op vrijwillig herstel of een minnelijke schikking en het “gepaste 
rechtsherstellende instrument”. 
 
Bij vrijwillig herstel wordt een proces-verbaal van beëindiging opgesteld, wat wordt opgenomen 
in het vergunningenregister met het oog op de actualiteit ervan. 
 
 
3.3.4.2. Reflecties en suggesties 
 
1° Sluit beleidsmatig uit dat de verbalisant onderhandelt over de minnelijke schikking 

 
53. Gelet op het onpartijdigheidsbeginsel dat niet enkel persoonlijke maar ook structurele 
partijdigheid uitsluit, komt het de Raad vreemd voor dat de verbalisant de vermoedelijke 
overtreder uitnodigt tot onderhandeling over een minnelijke schikking. 
 
De minnelijke schikking (in de zin van het in werking te treden artikel 6.4.19 VCRO), gaat uit 
van de stedenbouwkundige inspecteur of de burgemeester. 
 
Het is dan ook niet aan de verbalisant om, wie dan ook, uit te nodigen om met de vermoedelijke 
overtreder te onderhandelen. Hooguit kan de vermoedelijke overtreder, die ook een afschrift 
krijgt van het proces-verbaal of het vaststellingsverslag erop worden gewezen dat een minnelijke 
schikking met de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur of de burgemeester kan worden 
aangegaan. 
 
Het is immers zo dat zowel de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur als de gemeente 
(waarna kan worden aangenomen dat interne dispatching binnen de gemeente volgt) een 
afschrift van het proces-verbaal of het vaststellingsverslag krijgen. 
 
Ofwel neemt de vermoedelijke overtreder zelf hiertoe het initiatief, ofwel gaat het initiatief uit 
van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur of de burgemeester.  
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2° Formaliseer het bereikte akkoord vanuit een reflectie van rechtsbescherming 

 
54. Verder is de Raad van oordeel dat een “proces-verbaal van beëindiging” ook dient opgesteld 
als een rechtsherstellende vergunning werd verkregen, en dus niet enkel bij vrijwillig herstel. 
 
Net zoals dit het geval zou moeten zijn bij een “proces-verbaal van ophef”. 
 
 
 
Samenvatting: 
 
Het komt niet aan de verbalisant toe een (poging tot) minnelijke regeling in gang te zetten. 
Op de mogelijkheid tot een minnelijke schikking hoort gewezen te worden, maar 
vervolgens is het ofwel aan de geverbaliseerde om tot initiatief over te gaan, ofwel aan de 
bevoegde overheden i.f.v. een transparant en objectief schikkingsbeleid. 
 
Elk vorm van beëindiging van illegaliteit of verstoring van de goede ruimtelijke ordening, 
hoort een neerslag te krijgen die nuttig kan worden geraadpleegd of gereproduceerd. 
 
 
3.3.5. De sanctionerende fase: gerechtelijke sancties en bestuurlijke beboeting (5.) 
 
3.3.5.1. Ontwerp 
 
55. De gewestelijke beboetingsambtenaar heeft zowel bij alternatieve als bij exclusieve 
bestuurlijke geldboetes een seponeringsbevoegdheid. 
 
In het ontwerp wordt (op limitatieve wijze?) opgesomd in welke gevallen de gewestelijke 
beboetingsambtenaar “in de regel steeds” een bestuurlijke geldboete vordert. 
 
Op niet-exhaustieve wijze (“onder meer”) worden bepaalde “opportuniteitsredenen” of 
“algemene seponeringsgronden” opgesomd op grond waarvan de gewestelijke 
beboetingsambtenaar kan besluiten tot een bestuurlijk sepot. 
 
Dossiers bij doorbreking van een stakingsbevel worden bij voorrang behandeld. 
 
Aangekondigd wordt “de ontwikkeling van een duidelijk en coherent kader met criteria op grond 
waarvan de hoogte van de bestuurlijke geldboete wordt bepaald”, waarbij “een afstemming 
(dient) te gebeuren met de ‘beslissingsbomen’ die zijn ontwikkeld voor de ‘milieuthema’s”. 
 
3.3.5.2. Reflecties en suggesties 
 
1° Het sepotbeleid moet om redenen van gelijke behandeling worden veruitwendigd 
 
56. Wat het gerechtelijk sepot betreft, werd via omzendbrieven van het college van procureurs-
generaal (zgn. ‘COL’) het sepotbeleid a.d.h.v. duidelijke criteria veruitwendigd. De redenen 
worden gesystematiseerd onder de vorm van een bijlage. 
 
57. Het ontwerp bevat een aanzet, die best nog verder uitgewerkt wordt. 
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58. De gevallen waarin beboeting zich opdringt, is onduidelijk geformuleerd (“in de regel 
steeds”) en de gevallen waarin een bestuurlijk sepot beleidsmatig is gewenst, worden opgebouwd 
rond al te vage begrippen die vervolgens op louter exemplatieve wijze worden gepreciseerd. 
 
De Raad is van oordeel dat transparante, objectieve en pertinente criteria in het 
Handhavingsprogramma zelf dienen opgenomen wat het bestuurlijk sepotbeleid betreft. Er moet 
dus – daarvoor is het Handhavingsprogramma bedoeld – een explicitering komen van de 
gewestelijke “handhavingsprioriteiten” en “beleidslijnen” in de zin van artikel 6.1.3, § 1, vierde 
lid VCRO voor “het bestuurlijk sepot bij de beboeting van misdrijven en inbreuken” (3°). 
 
De gevallen waarin kan worden geseponeerd worden best exhaustief geformuleerd, zodat er een 
grendel op zit. 
 
Op die manier kan een bestuurlijk sepot worden getoetst aan de in het Handhavingsprogramma 
te expliciteren criteria, wat interne kwaliteitscontrole toelaat. 
 
Verder beveelt de Raad aan dat een bestuurlijk sepot, net zoals de raadgeving, een in de 
Handhavingsmonitor traceerbaar spoor achterlaat. 
 
Er moet kunnen worden opgevolgd bij welke handelingen of omissies en waarom beslist wordt 
om geen boete op te leggen. 
 
2° De criteria inzake de minnelijke schikking moeten om reden van gelijke behandeling worden 

verduidelijkt. 
 
59. Het Handhavingsprogramma bevat geen criteria onder welke omstandigheden een voorstel 
tot betaling van een geldsom wordt gedaan met toepassing van artikel 6.2.14 VCRO. 
 
Dit is een lacune, omdat daar best ook beleidsnormen op worden gezet (cf. de kritiek op de zgn. 
Afkoopwet inzake de verruimde toepassing van het verval van de strafvordering door de betaling 
van een geldsom). 
 
Op die manier stelt het beleid zich niet bloot aan eventuele aantijgingen van een disparate 
toepassing van artikel 6.2.14 VCRO, favoritisme, ondoordacht optreden van haar uitvoerende 
entiteiten,… 
 
3° Speel open kaart met belanghebbenden en verwittig hen van het sepot. Zij kunnen dan ook 

verder 
 
60. In geval een stedenbouwkundig misdrijf of – in de toekomst – een stedenbouwkundige 
inbreuk wordt vastgesteld n.a.v. een klacht, valt op dat de VCRO niet voorziet dat de derde-
benadeelde, vb. de klager, in tegenstelling tot het gerechtelijk sepot (vgl. artikel 5bis V.T.Sv.), 
niet wordt verwittigd van het bestuurlijk sepot. 
 
Aangezien het bestuurlijk sepotbeleid zou moeten worden geschraagd door objectieve, pertinente 
en transparante criteria die in het Handhavingsprogramma zelf horen geëxpliciteerd, verdient het 
aanbeveling deze lacune minstens aan te vullen door – als beleidsrichtlijn – in het 
Handhavingsprogramma een verwittigingsplicht in te schrijven en dit niet over te laten aan de 
eigen inzichten van de gewestelijke beboetingsambtenaar. 
 
Dit laat toe de benadeelde 1° in kennis te stellen van het gevolg dat al dan niet aan zijn melding 
of klacht werd gegeven, maar – belangrijker – 2° dit ook te koppelen aan objectieve criteria, 
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waardoor het draagvlak voor een doordracht en consistent bestuurlijke sepotbeleid kan worden 
verhoogd. 
 
 
4° Verfijn de criteria inzake geldboetes en weet dat de decretale criteria zullen worden getoetst 

door het HHC en nadien de Raad van State in cassatie 
 
61. Wat de hoogte van de bestuurlijke geldboetes betreft, bevestigt het Handhavingsprogramma 
(evident) dat overeenkomstig artikel 6.2.7, § 1, tweede lid VCRO de criteria ‘ernst’, ‘frequentie’ 
en ‘omstandigheden’ moeten worden toegepast. 
 
Het Handhavingsprogramma biedt een uitgelezen opportuniteit dit te verfijnen met subcriteria 
betreffende de hoogte van de boetes. 

 
Een denkpiste is dat gewerkt zou worden met klassen of sanctieniveaus (vgl. art. 101 Sociaal 
Strafwetboek). Elke klasse zou dan een welbepaalde categorie van misdrijven of inbreuken 
behelzen, af te bakenen a.d.h.v. weloverwogen criteria. De klassen of sanctieniveaus zouden vb. 
kunnen worden uitgewerkt in functie van de ruimtelijke impact van de feiten (SD 1, realisatie 
van de goede ruimtelijke ordening), herhaling (vgl. art. 111 Sociaal Strafwetboek), de aard van 
de feiten (vb. niet-naleving inrichtingsvoorschriften of andere gedetailleerde voorschriften, het 
niet in acht nemen van vergunningsvoorwaarden), de ruimtelijke bestemming… Voor elke klasse 
zou dan in een welbepaalde vork met een minimum- en een maximumboete kunnen worden 
voorzien. 
 
Op die manier kan een gelijke en rechtszekere behandeling worden verzekerd en hangt de 
concrete beboeting in een dossier niet af van de eigen inzichten van de gewestelijke 
beboetingsambtenaar. 
 
Uiteraard wordt één en ander best afgestemd op de beboetingspraktijk inzake de milieuboetes, 
hoewel de Raad voorstelt niet blind de bestaande beslissingsbomen bij LNE te volgen, gewoon 
omwille van het enkel feit dat ze bestaan. 
 
5° Onderscheid de overtreders in functie van hun aandeel in de overtreding 

 
62. Ook wordt best in een onderscheid voorzien tussen de hoogte van de beboeting in functie van 
de betrokkenheid van de vermoedelijke overtreder(s) bij de feiten.  
 
Hoewel een onderscheid tussen daderschap, mededaderschap en medeplichtigheid nog werd 
gemaakt in het voorontwerp van het OHD,  werd dit na het advies van de Raad van State, 
afdeling Wetgeving verlaten (zie Memorie van Toelichting, Parl. St. Vl. Parl. 2013-2014, nr. 
2419/1, 15). Het laat zich voorspellen dat als dit wegvalt, de gelijke behandeling (voor het GwH) 
in vraag zal worden gesteld.  
 
Uit de rechtspraak van het Milieuhandhavingscollege, dat na de transitie tot het 
Handhavingscollege ook zal toezien op de bestuurlijke beboeting op grond van de VCRO, blijkt 
dat de boete, net zoals een penale straf, ook wat de zwaarte of de hoogte ervan betreft moet 
worden gemotiveerd en de toets aan de redelijkheid moet doorstaan, dit alles onder 
administratief cassatietoezicht van de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak. Best is dit in 
elk geval als beleidsregel op te nemen zodat dit voor iedereen duidelijk is. 
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Er moet hierbij een evenredig verband bestaan tussen de aard van de feiten, i.h.b. vanuit de 
ruimtelijke impact, maar ook vanuit het aandeel van de vermoedelijke overtreder in functie van 
zijn betrokkenheid bij de feiten, en  de zwaarte of hoogte van de boete. 
 
Zonder de – vanuit juridische bezwaren – begrippen dader, mededader en medeplichtige te 
hanteren, kan het Handhavingsprogramma worden aangegrepen om ter zake gewestelijke 
beleidsrichtlijnen te formuleren. 
 
   
Samenvatting: 
 
Het bestuurlijk sepotbeleid wordt best in het Handhavingsprogramma transparant 
veruitwendigd en geobjectiveerd aan de hand van pertinente en redelijke criteria. Elk 
bestuurlijk sepot hoort bij voorkeur te worden meegedeeld aan de benadeelden en moet 
minstens een traceerbaar spoor krijgen. 
 
Verder verdient het aanbeveling objectieve, pertinente en redelijke criteria uit te werken in 
welke gevallen of onder welke omstandigheden een voorstel kan worden geformuleerd tot 
betaling van een geldsom en hoe dit zich verhoudt tot het inzetten van het boetetraject. 
 
Ten slotte verdient het aanbeveling een objectief en expliciet kader op te nemen in het 
Handhavingsprogramma m.b.t. de hoogte van de boetes. Een denkpiste is te werken met 
klassen of sanctieniveaus. 
  
 
3.3.6. De fase van herstel: de bestuurlijke en gerechtelijke herstelmaatregelen (6.) 
 
3.3.6.1. Ontwerp 
 
63. Het ontwerp wordt op dit punt hoofdzakelijk ingevuld vanuit het in de VCRO verankerd 
framework, waaronder de rangorde inzake de herstelvorm, de verplichting om bij gerechtelijk 
herstel op straffe van onontvankelijkheid van de herstelvordering het voorafgaand, positief 
advies van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering te verkrijgen. 
 
Wat “het moment van opmaak” van de gerechtelijke herstelmaatregel betreft, wordt dit 
gekoppeld aan de beslissing van de procureur des Konings om de zaak al dan niet strafrechtelijk 
te behandelen. 
 
Wat de bestuurlijke herstelmaatregel betreft wordt maximaal ingezet op de minnelijke schikking. 
 
Levert het minnelijk hersteltraject niets op, dan kan – uitzonderlijk – worden gekozen voor het 
bestuurlijk hersteltraject voor “recente, eenvoudige en minder zwaarwichtige dossiers”, 
voornamelijk “de gevallen waarbij de meerwaarde of kleine aanpassingswerken (of een 
combinatie) het herstel uitmaken. 
 
Inzake de keuze tussen bestuursdwang of last onder dwangsom wordt “in hoofdorde steeds 
geopteerd voor een last onder dwangsom”. Een last onder dwangsom is uitgesloten bij een 
meerwaarde, of “in de gevallen waarin de dwangsom in het geheel geen nuttig effect kan 
hebben”. 
 
Er wordt enkel tot ambtshalve uitvoering van de bestuurlijke beslissing tot herstel overgegaan 
nadat “vooraf wordt nagegaan of de ambtshalve uitvoering de facto eenvoudig uitvoerbaar is en 
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proportioneel naar kosten en voordelen voor het algemeen belang”, waarbij “ook de 
mogelijkheid tot terugvordering van de gemaakte kosten dient te worden onderzocht alvorens tot 
ambtshalve uitvoering over te gaan”. 
 
Binnen het jaar na de (volledige) inwerkingtreding van het OHD wordt een “duidelijk kader met 
criteria” uitgewerkt inzake de beroepen bij de Vlaamse Regering (in de praktijk de Vlaams 
minister van Omgeving, Natuur en Landbouw). 
 
Ten slotte gebruiken, “om de uniformiteit en gelijke behandeling bij de gerechtelijke en 
bestuurlijke herstelmaatregelen te garanderen”, de “burgemeesters en de stedenbouwkundige 
inspecteurs” voor hun bestuurlijke maatregelen “dezelfde criteria en dezelfde toetsing aan de 
goede ruimtelijke ordening die de Hoge Raad voor het Handhavingsuitvoering hanteert bij (zijn) 
advisering”, waarbij (evident) criteria die in de rechtspraak ontwikkeld worden, “eveneens 
meegenomen worden”. 
 
 
3.3.6.2. Reflecties en suggesties 
  
1° Werk concrete richtlijnen uit inzake het (minnelijke) schikkingsbeleid 
 
64. Ook hier lijkt met het ontwerp ervan te worden uitgegaan (“het moment van opmaak”, blz. 
22) dat in het geval de procureur des Koning beslist niet te vervolgen, er a.h.w. automatisch een 
herstelvordering wordt opgesteld die voor advies wordt voorgelegd aan de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering. 
 
Dit spoort niet met het primaat van de realisatie van de goede ruimtelijke ordening (SD 1), en is 
een uiting, op herstelgebied, van de met SD1 verlaten legalistische beteugelingsvisie. 
 
65. Het verdient daarnaast aanbeveling om in het Handhavingsprogramma ook transparante 
beleidsrichtlijnen op te nemen op grond van welke objectieve, pertinente en redelijke criteria de 
gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur kan besluiten om met de vermoedelijke overtreder 
een minnelijke schikking of een vergelijk met de vermoedelijke overtreder (op herstelgebied) 
aan te gaan. 
 
Een transparante concretisering en verfijning van het schikkingsbeleid dringt zich op, omdat 
aangezien de minnelijke schikking volledig los getrokken wordt van de vraag naar de 
strafwaardigheid van de feiten en i.t.t. de huidige regeling van art. 6.1.51, § 3 VCRO het akkoord 
van de procureur des Konings als criterium werd verlaten. 
 
66. Het Handhavingsprogramma zou (zie de reflecties onder punt 33 van dit advies) zich 
rekenschap moeten geven van het herstelbeleid dat de bevoegde overheden kunnen voeren. 
 
Het zou a.d.h.v. objectieve, pertinente en redelijke criteria antwoord moeten bieden op de vraag 
wanneer en waarom de bevoegde overheid doordacht en welbewust overstapt in de herstelfase. 
 
De enkele verwijzing naar de toewijzingsregels van de nieuwe rangorde van artikel 6.3.1, § 1 
VCRO volstaat niet. 
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2° Werk voorrangs- en collisieregels uit en opteer je voor een protocol, neem dan om reden van 
gelijke behandeling het framework op in het Handhavingsprogramma. 

 
67. Met het OHD werden geen voorrangs- of collissieregels opgenomen inzake het gerechtelijk 
of bestuurlijk benaarstigen van herstel. 
 
Hoewel dit valt te verantwoorden vanuit het subsidiariteitsbeginsel, verdien het aanbeveling de 
verdere invulling daarvan niet over te laten in protocollen die per gemeente worden gesloten. De 
ervaring onder de gelding van het HHP (waarin overigens eigenlijk was voorzien dat aansluiten 
slechts kon op “gefundeerd verzoek”, zie HHP, punt 7.6.3), leert dat dit een bijzonder moeizaam 
en tijdrovende bezigheid bleek, met onduidelijke resultaten die nooit (volledig) in kaart zijn of 
konden worden gebracht. 
 
De vraag kan worden gesteld of steden en gemeenten wel vragende partij zijn, in het licht van de 
bijkomende taken in de vergunningverlening die hen te wachten staan met de introductie van de 
vergunningverlening, in het afsluiten van protocollen met het Vlaams Gewest. Een andere vraag 
is met welke entiteit binnen het Vlaams Gewest dergelijke protocollen horen gesloten. 
 
Als het beleid het sluiten van protocollen aanvaardt, dan verdient het aanbeveling om een 
bepaald framework in het Handhavingsprogramma te verankeren. 
 
Het verdient i.h.b. aanbeveling, om te vermijden dat vb. in een concreet strafproces of een 
concrete gerechtelijke procedure (al) te veel bevoegde overheden zich met een herstelvordering 
aandienen, dat niet alleen van het op zich lovenswaardige vertrekpunt wordt uitgegaan dat “elk 
niveau (opkomt) voor zijn eigen prioriteiten” (ontwerp, blz. 22), maar dat, zeker voor dossiers 
die vallen buiten de gewestelijke prioriteiten, niet enkel een kostenbatenanalyse wordt 
vooropgesteld, maar inhoudelijke beleidsrichtlijnen- en aanbeveling worden uitgewerkt. 
 
Aangezien de rechter over een reformatie- en substitutiebevoegdheid beschikt, is de kans groter 
dat als vb. in een dossier waarvan het Vlaams Gewest de mening is toegedaan dat het behoort tot 
de eigen prioriteiten, de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur of de burgemeester zich 
met een andersluidende herstelmaatregel (of combinatie van herstelmaatregelen) aandient, de 
rechter geconfronteerd met (zo) veel (disparate) herstelvorderingen (des te meer) zijn reformatie- 
en substitutiebevoegdheid uitoefent, en op die manier het Vlaams Gewest de vat op het gewenste 
herstel- en handhavingsbeleid op gewestelijk niveau (des te meer) verliest. 
 
De Raad treedt wel bij dat vanuit het Vlaams Gewest niet langer automatisch wordt aangesloten 
bij elke herstelvordering. 
 
Maar de gevallen waarin dit – buiten de eigen prioriteiten – gebeurt, worden best geëxpliciteerd 
in het Handhavingsprogramma, alsook verdienen de concrete krijtlijnen van wat het Vlaams 
Gewest bij voorkeur doet,0020meer explicitering in het Handhavingsprogramma. 
 
 
3° Koppel het punitief luik aan het reparatief luik om tot een coherent beleid te komen 
 
68. Wat verder ontbreekt is een koppeling tussen het punitief luik en het reparatief luik. 
 
Er zouden vb. concreet beleidskaders kunnen worden uitgewerkt in het Handhavingsprogramma 
wanneer gekozen wordt voor zowel de toepassing van een bestuurlijke geldboete en een 
bestuurlijke (of gerechtelijke) herstelmaatregel, of wanneer wordt gekozen voor alleen een 
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bestuurlijke geldboete, of wanneer wordt gekozen voor alleen een bestuurlijke of gerechtelijke 
herstelmaatregel. 
 
Het ontwerp doet geen enkele uitspraak over op welke wijze de straf- en de herstelsystematiek 
kunnen leiden tot dubbele bestraffing of dubbele vervolging. 
 
Nu de afbraak een straf is in de zin van artikel 6 EVRM (EHRM 27 november 2001, Hamer t. 
België), zou vb. de vraag kunnen rijzen, gegeven dat in de systematiek van de VCRO de boete- 
en de herstelprocedure mogelijk kunnen resulteren in afzonderlijke gerechtelijke of bestuurlijke 
procedures (‘sets of proceedings’), of er geen risico bestaat op dubbele vervolging, hetgeen 
vanuit de Europeesrechtelijke rechtsbescherming uitgesloten is (EHRM 20 mei 2014 Häkkä t. 
Finland, punten 46-47). 
 
 
4° Bepaal beleidsmatig of en in welke gevallen de in het ongelijk gestelde gewestelijke 

stedenbouwkundige inspecteur beleidsmatig een jurisdictioneel beroep kan indienen tegen de 
beslissing van de minister 

 
69. Tegen een besluit tot bestuursdwang of last onder dwangsom kan een beroep worden 
ingesteld bij de Vlaamse Regering (in de praktijk de Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw). 
 
In het geval de gewestelijke, de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur of de 
burgemeester door de Vlaams Minister in het ongelijk wordt gesteld, kunnen zij in principe een 
beroep tot nietigverklaring tegen de beroepsbeslissing instellen bij de Raad van State, afdeling 
Bestuursrechtspraak. 
 
Het Handhavingsprogramma wordt best aangevuld met ofwel een duidelijk standpunt dat het 
beleidsmatig niet is gewenst dat de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur voor de Raad 
van State in beroep komt tegen de beroepsbeslissing – zodat de politieke 
beleidsverantwoordelijkheid ten volle geldt – ofwel met beleidsrichtlijnen in welke gevallen het 
– uitzonderlijk – beleidsmatig aanvaard kan worden dat dit toch gebeurt.  
 
Op die manier worden annulatieberoepen die aanleiding geven tot procedures “Vlaams Gewest t. 
Vlaams Gewest” vermeden (cfr. wat voorheen bestond inzake procedures inzake vergunningen). 
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Samenvatting: 
 
De bevoegde overheden kunnen een herstelbeleid voeren, d.w.z. dat ze kunnen beslissen om 
geen gerechtelijk of bestuurlijk herstel te benaarstigen. Dit beleid hoort in het 
Handhavingsprogramma geobjectiveerd en geëxpliciteerd te worden. 
 
Ook verdient het aanbeveling de criteria op grond waarvan al dan niet beslist kan worden 
aan de vermoedelijke overtreder een minnelijke schikking voor te stellen expliciet aan te 
vullen in het Handhavingsprogramma en een transparant en objectief kader erin vast te 
leggen. 
 
Het Handhavingsprogramma formuleert best, alleen al om proceseconomische redenen, 
beleidsrichtlijnen- en aanbevelingen om ongewenste samenloop van disparate 
herstelvorderingen of een disparaat inzetten op gerechtelijk en bestuurlijk herstel in 
samenloop tussen bevoegde overheden te vermijden, dit steeds met respect voor de 
subsidiariteit. 
 
Ook moet er een koppeling gemaakt worden tussen het straf- en herstelluik en moet 
worden gestreefd naar een transparant en objectief beleidskader om dubbele bestraffing en 
dubbele vervolging te vermijden.  
 
Ten slotte verdient het aanbeveling een beleidskader uit te werken om ondoordachte 
beroepen door gewestelijke actoren tegen gewestelijke (beroeps)beslissingen te vermijden. 
 
 
3.3.7. De uitvoering van titels (7.) 
 
3.3.7.1 Ontwerp 
 
70. Wat de uitvoering van opeisbare bestuurlijke geldboetes betreft (a.) wordt vooropgesteld dat 
criteria zullen worden ontwikkeld in welke “bijzondere omstandigheden” uitstel of spreiding van 
betaling kan worden toegestaan. Dit zal uitzonderlijk mogelijk zijn. 
 
71. Wat de uitvoering van herstelvonnissen, herstelarresten of besluiten tot bestuursdwang of last 
onder dwangsom betreft, krijgt de overtreder eerst 60 dagen tijd zich vrijwillig in regel te stellen. 

 
Pas als duidelijk wordt dat de hoofdveroordeling niet zal uitgevoerd worden, is de inzet van een 
uitvoeringsmiddel vereist. Er is dus m.a.w. een (niet-geëxpliciteerd) sleutelmoment waarop de 
ambtshalve uitvoering zich opdringt. 
 
De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering volgt dezelfde beleidsregels in het kader van het 
verlenen van een voorafgaand advies over het opstarten van de ambtshalve uitvoering. 
 
72. Een strafvonnis of- arrest wordt betekend als 1° de veroordeelde overtreder niet binnen de 
uitvoeringstermijn vrijwillig herstel heeft verleend en nadat 2° de overtreder voorafgaand actief 
wordt bevraagd naar de reden van uitstel. 
 
Een burgerlijk vonnis wordt altijd onmiddellijk betekend, om de beroepstermijn te laten lopen. 
 
73. De inschrijving van de wettelijke hypotheek gebeurt maar indien die “noodzakelijk” is. Er 
dien “concrete indicaties” van “nakende insolvabiliteit” van de betrokkene te zijn. Een 
“proactief onderzoek” is hierbij noodzakelijk. 
 
 
8.04/00004/107.1    32/45 



 
De inschrijving wordt genomen “bij de aanvang van de uitvoeringsprocedure”, m.n. bij het 
opstarten van de ambtshalve uitvoering nadat blijkt vast te staan dat de dwangsom zijn nuttig 
effect heeft verloren. 
 
In functie van “het bestek van de kosten” word het bedrag bepaald waarvoor een hypothecaire 
inschrijving wordt genomen. De waarde van de onroerende goederen die met een hypotheek 
worden bezwaard, moet in overeenstemming zijn hiermee. Bij voorkeur wordt een hypotheek 
gelegd op het onroerend goed dat het voorwerp is van het bevolen of opgelegde herstel. Het 
onderpand zal t.a.v. de veroordeelde overtreder (of de adressaat van de bestuurlijke maatregel) 
ruimer zijn dan t.a.v. een niet-veroordeelde wiens goed met een hypotheek wordt bezwaard.  
 
De betrokkene kan een alternatieve waarborg aanbieden, op voorwaarde dat die gelijkwaardig is. 
 
74. Indien het herstel is uitgevoerd, worden de verbeurde dwangsommen niet meer geïnd. 
 
75. Inzake de ambtshalve uitvoering van herstelvonnissen of- arresten en besluiten tot 
bestuursdwang of last onder dwangsom, laten de beleidsrichtlijnen zich als volgt samenvatten. 

 
Bij recente stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken wordt i.h.b. rekening gehouden met “de 
prioriteiten, de uitgetekende trajectaanpak en de rangorde bij het bepalen van de 
herstelmaatregel”. 
 
De ambtshalve uitvoering wordt benaderd als een “ultimum remedium”, waarbij “naar behoren 
rekening (wordt) gehouden met de algemene beginselen inzake gelijke behandeling, redelijkheid 
en proportionaliteit”. Er dient afgewogen of het ambtshalve uitvoeren van herstel “versus de 
inzet van mensen en middelen, te verantwoorden is”. 
 
M.b.t. “oude stedenbouwkundige misdrijven voor zover de uitvoeringstermijn van de 
herstelmaatregel nog geen tien jaar verstreken is”, gebeurt een “voorafgaandelijk onderzoek”. 
Hierbij zal “het moment waarop de handhavende overheid een eerste initiatief (heeft) genomen 
met betrekking tot een stedenbouwkundig misdrijf” “bepalend zijn om al dan niet over te gaan tot 
ambtshalve uitvoering”. 
 
M.b.t. de uitvoering van gerechtelijke uitspraken “waarvan de termijn voor de uitvoering van de 
herstelmaatregelen op de betekeningsdatum al 10 jaar of meer verstreken is”, d.i. het zgn. 
“historisch passief, ligt de nadruk op “probleemoplossend werken en een efficiënte aanpak”. 
 
Ten eerste moet het historisch passief volledig in kaart gebracht en gescreend worden. Ten 
tweede moet vooraleer over te gaan tot betekening en tot het aanvragen van een advies bij de 
Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering betreffende het opstarten van de ambtshalve 
uitvoering, onderzocht worden of de mogelijkheid tot uitvoeren (de zgn. “actio judicati”) niet is 
verjaard. Ten derde wordt voor dossiers die negatief worden geadviseerd door de Hoge Raad 
voor de Handhavingsuitvoering, niet tot betekening over gegaan, waardoor deze dossiers niet 
(verder) worden geactiveerd. Ten vierde wordt (in geval van een positief advies van de Hoge 
Raad voor de Handhavingsuitvoering) uit eigen beweging een onderzoek gevoerd naar de 
“actualiteit van de titel”, naar “de huidige regulariseerbaarheid” of “de mogelijkheid tot het 
uitwerken van een planologische oplossing, gelet op de huidige beleidsmatige context”. Indien 
een planinitiatief mogelijk is wordt deze piste actief benaarstigd. 
 
Bij dossiers waarin ingezet kan worden op de ambtshalve uitvoering, wordt de beslissing tot het 
opstarten ervan eerst genomen na “toetsing van het stedenbouwkundig misdrijf aan de 
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inhoudelijke prioriteiten zoals vastgesteld in het handhavingsprogramma RO”. Indien “de aard 
van het misdrijf en het bestemmingsgebied waarin het misdrijf plaats vond”, niet vallen onder de 
prioriteiten moet de uitvoering “niet langer geactiveerd worden”. Er dient ook een “actuele 
beoordeling van de goede plaatselijke ordening volgens de criteria die op dat moment worden 
aangewend bij het opmaken van een gerechtelijke herstelvordering” te gebeuren. Enkel in 
“affirmatief geval” wordt tot ambtshalve uitvoering over gegaan. 
 
Ten slotte wordt, “in de dossiers waarin de uitvoering wordt verder gezet”, aan de betrokkene 
eerst voorgesteld een dading te sluiten zoals bedoeld in art. 6.3.5 VCRO. 
 
76. M.b.t. de gevolgen van de uitvoering moet het onroerende goed een duidelijk juridisch 
statuut krijgen. Dit wordt gerealiseerd door het herstelattest, het proces-verbaal van uitvoering of 
het proces-verbaal van ophef van het stakingsbevel. 
 
 
3.3.7.2 Reflecties en suggesties 
 
1° Nogmaals op dezelfde steen: vermijd vage begrippen in een dergelijke, maatschappelijke 

relevante context 
 
77. De Raad kan zich vinden in de uitgewerkte beleidsrichtlijnen.  
 
78. De enige aanbeveling is dat zoveel mogelijk de voorkomende, vage(re) begrippen best in het 
Handhavingsprogramma worden geëxpliciteerd. 
 
Er kan vb. worden gedacht aan begrippen zoals “concrete indicaties” van “nakende solvabiliteit” 
(ontwerp, blz. 25, laatste paragraaf). 
 
Zo wordt best ook geëxpliciteerd wat concreet wordt bedoeld met “de aard van het misdrijf” en 
het “bestemmingsgebied” die niet vallen onder de prioriteiten om finaal tot ambtshalve 
uitvoering over te gaan (ontwerp, blz. 27, laatste paragraaf). 
 
Best wordt in het Handhavingsprogramma ook het framework verankerd van hoe een proactieve 
vermogensscreening zal worden gerealiseerd. 
 
 
2° Stel scherp volgens welke criteria de tijdelijke opschorting van de invordering of de 

gedeeltelijke invordering van een opeisbaar geworden dwangsom of dwangsomschuld kan 
worden bevolen en vermijd patchwork. 

 
 
79. Een punt dat naar het oordeel van de Raad niet voldoende aan bod is gekomen in het 
ontwerp, zijn de concrete beleidsrichtlijnen over op welke wijze en op basis van welke criteria de 
bevoegdheid wordt uitgeoefend om te beslissen tot de gedeeltelijke invordering van opeisbaar 
geworden dwangsommen c.q. de tijdelijke opschorting van de invordering van opeisbaar 
geworden dwangsommen. 
 
Dit is met het OHD (des te meer) van belang, omdat naast de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering (zie art. 6.3.12 VCRO), ook de stedenbouwkundige inspecteur (en de 
burgemeester) een soortgelijke matigingsbevoegdheid werd toegewezen, zowel in het 
gerechtelijk spoor (art. 6.3.4., § 2, tweede lid VCRO) als in het bestuurlijk spoor (bij een last 
onder dwangsom t.a.v. de dwangsomschuld, zie art. 6.4.16, derde lid VCRO. 
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Deze bevoegdheden zijn als concurrente bevoegdheden opgevat (in de juridische betekenis 
ervan), d.w.z. dat de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering en de stedenbouwkundige 
inspecteur (en de burgemeester) op voet van gelijkheid tot een matiging kunnen besluiten. 
 
Ook hier wordt best op voorhand een framework van duidelijke beleidsrichtlijnen opgenomen, 
eerder dan met patchwork disparate beslissingen beleidsmatig te moeten zien te verzoenen. 
 
 
Samenvatting: 
 
Het uitvoeringskader wordt best nog meer expliciet en duidelijk geformuleerd.  
 
Het Handhavingsprogramma dient verder aangevuld met duidelijke beleidsrichtlijnen- en 
aanbevelingen op welke wijze de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering, de 
stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester op een zo geconcerteerd mogelijke 
wijze hun matigingsbevoegdheid inzake de invordering van gerechtelijke dwangsommen of 
dwangsomschulden n.a.v. een last onder dwangsom uitoefenen. 
 
 
3.4. OD 3: Versterken van partnerschappen en inzetten op transparantie 
 
3.4.1. Samenwerking en informatie-uitwisseling (1.) 
 
3.4.1.1. Ontwerp 
 
80. Met het ontwerp wordt zich rekenschap gegeven van de noodzaak tot samenwerking tussen 
de zgn. interne en externe handhavingspartners. Hoewel elk beleidsniveau zijn eigen prioriteiten 
nastreeft, wordt gesteld dat de handhavingspartners van elkaar afhankelijk zijn. 
 
81. Er dient een kenniscentrum te worden uitgebouwd tussen de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering, het intern verzelfstandig agentschap Inspectie RWO (hierna; IRWO) en 
het Departement Ruimte Vlaanderen. Voorafgaand overleg met het Departement Ruimte 
Vlaanderen is noodzakelijk telkens wanneer IRWO beleidsmatige standpunten inneemt, weze het 
zelfs door de (enkele) concrete toepassing ervan op het terrein. 

 
Verder moet er vast en structureel overleg komen, o.a. in de schoot van de VHHRM.  

 
82. Ten slotte moet er ook intern, op Vlaams niveau tot samenwerking worden gekomen, o.a. 
door een vorm van operationele samenwerking met milieu-inspectie en eventueel ook met andere 
beleidsdomeinen binnen de Vlaamse overheid, tot zelfs met derde-diensten (vb. op lokaal of 
federaal niveau). 
 
Deze samenwerking dient jaarlijks geëvalueerd. 
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3.4.1.2. Reflecties en suggesties 
 
1° Hoed u voor bestuurlijke betutteling. Ga resoluut voor klantvriendelijkheid en 

gelijkwaardigheid 
 

83. De Raad kan zich vinden in de voorop gestelde beleidsrichtlijnen en beleidsaanbevelingen, 
met deze bemerking: 
 
In het licht van het subsidiariteitsbeginsel dat in alle onderdelen van de ruimtelijke ordening zijn 
doorgang vindt, moet wel erover worden gewaakt dat de “algemene regiefunctie” van het 
Vlaams Gewest niet in de praktijk neerkomt op bestuurlijke betutteling. 
 
De regiefunctie dient vanuit een klantvriendelijke visie op dienstverlening te worden opgevat met 
responsabilisering van sterke lokale handhavingspartners als streef- en einddoel, zonder dat de 
minder “prettige taken” naar het Vlaams Gewest worden doorgeschoven (vgl. HHP, punt 7.6.3). 
 
Lokale besturen die sterk staan hoeven geen ondersteuning meer, maar worden inderdaad best 
actief betrokken in het handhavingsbeleid. Het verder blijven uitrollen van “ondersteuning” kan 
zelfs als betutteling overkomen. Door een meer actieve betrokkenheid op waarlijke voet van 
gelijkwaardigheid kan een vorm van nog meer wederzijdse kennisoverdracht ontstaan.  
 
Er wordt dan ook best een uitdovend traject uitgestippeld voor de “omkadering” van de lokale 
handhavingspartners. Een doordacht doch eindigend ondersteuningstraject is aan de orde (zie 
Beleidsnota 2014-2019 Omgeving, OD 9. Operationalisering decreet omgevingsvergunning). 
 
Dit traject dient in het verlengde te liggen van de keuze om met de introductie van de 
omgevingsvergunning niet langer in “ontvoogdingsvoorwaarden” te voorzien. Met het decreet 
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning werden alle 308 Vlaamse steden en 
gemeenten immers in één beweging de jure ontvoogd. 
 
 
Samenvatting: 
 
De Raad schaart zich achter de idee van handhavingspartnerschap en onderlinge en 
wederzijds transparantie binnen en tussen de diverse beleidsniveaus. 
 
Vanuit de gewenste subsidiariteit moet wel een rol van het Vlaams Gewest als “regisseur” 
vanuit een servicegerichte visie worden ingevuld en moeten vormen van (verholen) 
bestuurlijk medebewind of voogdij vanuit het Vlaams Gewest worden vermeden. 
 
 
3.4.2. Transparantie, communicatie en vertrouwen (werking) (2.)  
 
3.4.2.1. Ontwerp 
 
84. Het ontwerp kristalliseert zich uit rond drie bouwstenen: 1° transparantie, die begint bij een 
“eenvoudige en heldere regelgeving”; 2° onderling vertrouwen en openheid tussen de 
handhavingspartners, vanuit een gewestelijke regieverdeling en explicitering van de 
beleidscriteria en 3° transparantie en communicatie naar de burger, met een “communicatieplan” 
om de communicatie op alle niveaus te optimaliseren, een eerstelijnsverantwoordelijkheid voor 
de lokale besturen en een gewestelijk digitaal loket waartoe de burger zich kan wenden. 
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3.4.2.2. Reflecties en suggesties 
 
85. De Raad kan zich vinden in het vooropgestelde communicatiebeleid en het streven naar 
transparantie en wederzijds en onderling vertrouwen, met dien verstande dat (zie punt 77 van dit 
advies) de “gewestelijke regieverdeling” niet denatureert tot bestuurlijk medebewind of 
bestuurlijke voogdij t.a.v. de lokale besturen. 
 
 
Samenvatting: 
 
De Raad schaart zich achter een transparante communicatie tussen de verschillende 
beleidsniveaus en naar de burger. De diverse overheden moeten kunnen samenwerken in 
een open geest en op basis van wederzijds vertrouwen. 
 
Best wordt ook hier vermeden dat de “gewestelijke regieverdeling” ervaren zou worden als 
bestuurlijke betutteling vanuit het Vlaams Gewest. 
 

3.5. OD 4: Werken aan datakwaliteit, analyse & rapportering 
 
3.5.1. Ontwerp 
 
86. De Databank Handhaving Ruimtelijke Ordening zal door het Departement Ruimte 
Vlaanderen verder worden uitgebouwd. Er moet een cijfermatige weergave van het beleid 
kunnen worden gemaakt. De data moeten de inzet van handhavingsinstrumenten weergeven. 
Naast een cijfermatige analyse is ook een procesanalyse noodzakelijk mogelijk. Er moet worden 
gewerkt met één systeem, één bron waaruit kan worden gepuurd, met maximaal gebruik van 
bestaande systemen. 
 
Een inhoudelijke analyse moet duiding geven aan de cijfers. Ook een risicoanalyse is vereist. 
 
De Arrestendatabank van IRWO moet ruimer toegankelijk zijn en ruimer kunnen worden benut. 
 
Als kritische succesfactor wordt ernaar gestreefd de cijfers en rapportering binnen een redelijke 
termijn ter beschikking te stellen. Er wordt “indicatief” naar een termijn van drie maanden na 
afsluiten van elke jaarlijkse periode gestreefd. 
 
 
3.5.2. Reflecties en suggesties 
 
87. De Raad kan zich vinden in het ontwerp.  
 
88. Ook hier is de Raad van oordeel dat een zowel  kwantitatieve als kwalitatieve analyse dient 
te gebeuren. Met het oog op een nog meer efficiënte handhaving op het terrein, sluit de Raad 
zich aan bij de noodzaak tot een risicoanalyse die gepuurd hoort te kunnen worden uit een unieke 
Handhavingsmonitor. 
 
Wat de Handhavingsmonitor betreft, kan worden verwezen naar de eerdere suggestie in dit 
advies om output te meten, en i.h.b. om ook oog te hebben voor uitval, dit om de effectiviteit van 
de ingezette handhavingsinstrumenten te monitoren (zie “2.1. Analyse”, punt 6.e.v.). 
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89. Gelet op de VHHRM als beleidsadviserend orgaan bij uitstek, dringt m.b.t. de uitrol van OD 
4 zich aan dit orgaan niet alleen een rol op als “informatieverzamelaar”, maar ook als trekker met 
een actieve inbreng. 
 
90. Wat de Arrestendatabank van IRWO betreft is een nog meer overzichtelijke en telkens zo 
actueel en volledig mogelijke boomstructuur met meta-tags aangewezen. 

 
 
Samenvatting: 
 
Een goede Handhavingsmonitor is onontbeerlijk. Die moet vooral output meten in functie 
van het primaat van de realisatie van de goede ruimtelijke ordening (SD 1). Ook wordt best 
de uitval duidelijk meetbaar, dit om zo efficiënt en effectief als mogelijk te handhaven. 
 
De bestaande Arrestendatabank van IRWO hoort ook verder uitgebouwd en 
toegankelijk(er) te worden gesteld. 
 

3.6. OD 5: Financiering van het handhavingsbeleid 
 

91. Het ontwerp werkt geen financiële kengetallen, en geen analyse ervan uit en formuleert geen 
beleidsrichtlijnen of beleidsaanbevelingen. 

 
92. Los van het derde, mogelijke verbetertraject (zie OD 6), verdient het aanbeveling dat het 
Handhavingsprogramma een accuraat en actueel beeld maakt van de financiering van het 
handhavingsbeleid.  

 
93. De Raad beveelt aan dat de inkomsten die door handhavingsactiviteiten van de lokale 
besturen thans aan het Herstelfonds  toekomen, in de toekomst mede aan de lokale besturen zelf 
toekomen. Dit kan de steden en gemeenten stimuleren tot het nog meer optimaliseren van de 
handhavingsactiviteiten. 

 
 

Samenvatting: 
 
Het Handhavingsprogramma moet objectieve en betrouwbare financiële cijfers en 
kengetallen bevatten en moet ook een analyse ervan maken.   
 
De inkomsten die door handhavingsactiviteiten worden gegenereerd, moeten niet langer 
uitsluitend toekomen aan het Vlaams Gewest, maar mede aan het bestuur dat de 
handhavingsactiviteiten ontplooide. 
 
 

3.7. OD 6: Mogelijke verbetertrajecten  
 
94. Een eerste verbetertraject is een mogelijke aanpassing van de regelgeving in functie van het 
reduceren van het historisch passief. 
 
Een tweede is een onderzoek inzake monitoring en risicoanalyse in het handhavingsbeleid m.i.v. 
analyse van de bronnen. 
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Een derde is een onderzoek naar de financiering van de handhaving van de lokale besturen. 
 
95. De Raad sluit zich aan bij deze mogelijke verbetertrajecten, met de volgende suggesties. 
 
1° Denk na over een “omgevingsattest” 

 
De Raad wijst m.b.t. het eerste mogelijke verbetertraject ter aanvulling op rechtspraak die stelt 
dat het handhavend bestuur de bevoegdheid heeft om een herstelbeleid te voeren, waarbij het 
bestuur beslist of het al dan niet een herstelmaatregel zal vorderen (Cass. 23 september 2008, 
P.08.0280.N.).  Ook meer recent wordt aanvaard dat een ruim tijdsverloop in aanmerking komt 
bij de beoordeling van de wettigheid van de herstelvordering, in die zin dat door de aldus 
gewijzigde omstandigheden een verder herstel zoals gevorderd herstel kennelijk onredelijk kan 
voorkomen (Cass. 14 januari 2014, P.12.1015.N). 
 
Zowel voor die dossiers die vallen onder het historisch passief, als die dossiers waarin vroeger of 
actueel werd besloten om af te zien van het (verder) vorderen van herstel in het kader van een 
herstelbeleid, verdient het aanbeveling een afdoende oplossing te bieden voor het statuut van het 
goed in kwestie.   
 
De mogelijkheid van  toetsing van de (historisch) gegroeide situatie – ongeacht of al dan niet 
reeds gerechtelijk werd optreden – aan de concrete actuele goede ruimtelijke ordening van de 
plaats door een onafhankelijk gezaghebbend college zou aan het (historisch gegroeid) passief een 
maatschappelijk aanvaardbare oplossing kunnen geven.  
 
De afgifte van een actueel omgevingsattest zou ter zake het statuut van het goed kunnen regelen 
waaraan (nieuwe of vernieuwde) rechten of mogelijkheden zouden kunnen worden ontleend.  
 
Een dergelijke systeem spoort eveneens met het Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014-2019 
waarin de evaluatie van de bestaande instrumenten in de VCRO met het oog op meer 
duidelijkheid en rechtszekerheid ten aanzien van de stedenbouwkundige vergunningstoestand 
van bestaande gebouwen wordt vooropgesteld (blz. 63). 
 
 
2° Meet de effectiviteit van de nieuwe regelgeving 

 
96. Verder verdient het aanbeveling een vierde verbetertraject te verankeren in het 
Handhavingsprogramma, m.n. een recurrente wetsevaluatie, waarbij de effectiviteit van nieuwe 
regelgeving sensu lato wordt gemeten, vanuit het beleidsmatig doel om binnen de Vlaamse 
overheid zo veel als mogelijk naar eenvoudig en doeltreffend optreden (vb. op vlak van 
wetsmatiging) te streven (zie Beleidsnota 2014-2019 Omgeving, SD 3, “Eenvoudig en 
doeltreffende instrumenten). 
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Samenvatting: 
 
De vooropgestelde verbetertrajecten kunnen worden bijgetreden. 
 
Ter aanvulling kan m.b.t. het eerste mogelijke verbetertraject, het geven van een statuut 
aan gebouwen waarbij een actuele toets aan de goede ruimtelijke ordening aangeeft dat 
deze kunnen worden behouden/aangepast i.f.v. de goede ruimtelijke omgeving d.m.v. een 
“omgevingsattest”,  een oplossing bieden voor de huidige rechtsonderzekerheid waarin 
bepaalde onroerende goederen, waaronder het zgn. historisch passief of dossiers waarin is 
beslist geen herstel te vorderen, zich bevinden. 
 
Vanuit een streven naar wetsmatiging, wordt best ook een recurrente wetsevaluatie als 
mogelijk verbetertraject opgenomen. 
 

4. BESLUIT 
 
97. De Raad vindt dat met het ontwerp een goede basis is gelegd om in een gedragen en 
volwaardig Handhavingsprogramma uit te monden. 
 
Algemeen verdient het aanbeveling zoveel als mogelijk alle beleidsrichtlijnen en 
beleidsaanbevelingen terug te koppelen aan het primaat van de realisatie van de goede 
ruimtelijke ordening (SD 1) en de OD’s en de uitrol van deze zoveel mogelijk hierop af te 
stemmen. 
 
Bij de uitrol van de OD’s verdient het aanbeveling te vertrekken vanuit een integrale 
trajectanalyse, waarbij het volledig (mogelijke) handhavingstraject m.i.v. het gerechtelijk en 
bestuurlijk spoor in kaart wordt gebracht, en vanuit een ketenaanpak met welbepaalde 
sleutelmomenten de realisatie van de goede ruimtelijke ordening beleidsmatig wordt 
geoperationaliseerd. 
 
Hierbij moet nog meer aandacht worden besteed aan het vermijden van onduidelijke begrippen 
en moet zo veel als mogelijk worden gestreefd naar transparante en concrete criteria. 
 
Het doel moet een leesbaar en uitvoerbaar Handhavingsprogramma zijn, dat door de terrein- en 
andere verantwoordelijken in de praktijk kan worden omgezet en dat naar de burger een gelijke 
en rechtszekere toepassing verzekert. 
 
98. Hieronder worden de beleidsaanbevelingen opgesomd en ingekaderd in de krachtlijnen, 
strategische en operationele doelstellingen van het ontwerp. 
 

A. KRACHTLIJNEN EN STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 
 
Het Handhavingsprogramma vertrekt best vanuit het principe dat bindend is voor de 
(gewestelijke) actoren en dat het (rechts)zekerheid biedt voor de vermoedelijke overtreder(s). 
Het verdient, met klem, de gehanteerde begrippen te verduidelijken ze aldus trefzekerder te 
maken. 
 
De Raad formuleert de volgende beleidsaanbevelingen: 
 

1. Bouw een volwaardige interdepartementale handhavingsmonitor (zie randnummer 6 
e.v.).  
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De Raad beveelt aan dat de Handhavingsmonitor verder wordt uitgebouwd, vooral rond 
de output van de betrokken handhavingsactoren, mede ook in functie van de nieuwe 
bestuurlijke handhavingsinstrumenten. Deze Handhavingsmonitor wordt best als een 
interdepartementaal project aangepakt, met actieve samenwerking tussen de 
Departementen Ruimte Vlaanderen en Leefmilieu, Natuur en Energie, het op te richten 
Departement Omgeving. 

 
2. Maak een uitvoerbaar inhoudelijk handhavingsprogramma i.p.v. een procedureel plan 

(zie randnummer 12 e.v.). 
 

Het verdient aanbeveling de OD’s (zie OD 1) nog meer af te stemmen op de SD’s, i.h.b. 
op SD 1, waarin het primaat van de realisatie van de goede ruimtelijke ordening is 
vastgelegd. Best wordt hierbij vertrokken vanuit een integrale trajectanalyse om de 
handhaving vervolgens te optimaliseren (zie SD 2) via een zo doordacht mogelijke 
trajectaanpak (zie OD 2). 

 
 

B. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 

De Raad formuleert als voorafname dat een correcte uitvoering van plannen en vergunningen een 
doel is van de handhaving, doch te moduleren in functie van de aantasting van de “goede 
ruimtelijke ordening. 
 
 

1. Handhaven vanuit prioriteiten (OD 1) 

De Raad schaart zich achter de beleidskeuze om te handhaven vanuit prioriteiten.  
 
Naar het oordeel van de Raad is het mogelijk om een prioritair handhavend optreden van de 
gewestelijke terreinverantwoordelijken te moduleren vb. in functie van 1° het recente karakter 
van de schending, 2° bepaalde actiepunten van bovenlokaal of Vlaams niveau, en 3° de ernst van 
de schending, waarbij de ruimtelijke impact centraal hoort te staan, maar met inachtneming van  
de volgende beleidsaanbevelingen:  
 

1. Vermijd ruis op de toetsstenen (zie randnummer 22). 

2. Concretiseer de actiepunten (zie randnummer 23). 

3. Concretiseer de (sub)criteria, vb. wat wordt begrepen onder “ernst” en “manifest” (zie 
randnummer 24). 

4. Koppel de (sub)criteria aan SD 1 en de realisatie van de goede ruimtelijke ordening (zie 
randnummer 25). 

5. De hoedanigheid van de overtreder is, behalve in het punitieve luik, in beginsel geen 
relevant criterium (zie randnummer 26). 

 
2. Optimalisatie via een trajectaanpak (OD 2) 

De Raad kan zich vinden in een optimalisatie via een trajectaanpak. 
 

a) Inzake de verhouding tussen het bestuurlijke en gerechtelijk traject 
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De beleidsrichtlijn om bij stedenbouwkundige inbreuken en bij de meeste stedenbouwkundige 
misdrijven waar het openbaar ministerie niet tegen optreedt, het herstel te benaarstigen via het 
gerechtelijk spoor, komt de Raad als doordacht voor, waarbij de maatschappelijke relevantie van 
de bescherming van de ruimtelijke ordening word gerespecteerd. De Raad schaart zich achter de 
visie dat met de bestuurlijke maatregelen (bestuursdwang en last onder dwangsom) een 
‘voorzichtige start’ wordt genomen. 
 
De modaliteiten voor de keuze voor bestuurlijk herstel vereisen de volgende aanpassingen: 
 

1. de VCRO laat niet toe aan de procureur des Konings voorbij te gaan, zelfs niet bij 
hoogdringendheid of in “ruimtelijke crisissituaties” (zie randnummer 35). 

2. het Handhavingsprogramma moet nog regelen hoe zal worden gehandeld indien de zaak 
voor de strafrechter is zonder vordering van het openbaar ministerie (zie randnummer 
36). 

3. het herstelbeleid van de handhavende overheid vereist beleidsregels, het verdient 
aanbeveling in het Handhavingsprogramma criteria te veruitwendigen waaraan het 
handhavend  bestuur zijn beleid kan toetsen  om al dan niet over te gaan tot reparatief 
handhaven (zie randnummer 37). 

 
b) Inzake de inzet van instrumenten 

De Raad deelt de visie dat naar een goede mix dient te worden gestreefd, en formuleert de 
volgende beleidsaanbeveling. 
 

1. Werk met een visie en voorzie in een integraal handhavingstraject (zie randnummer 39 
e.v.). 

 
 

c) Inzake de preventieve fase 
 
Om te streven naar nog meer efficiëntie (SD 2) verdient het aanbeveling te werken aan een 
risicoanalyse van de vergunningen en meldingen. 
 
Verder formuleert de Raad de volgende suggesties: 
 

1. M.b.t. de aanmaning is het voor het bestuur en de vermoedelijke overtreder is het veel 
overzichtelijker en preventiever, wanneer en in welke omstandigheden hij altijd een 
aanmaning krijgt (zie randnummer 44). 

2. Het stakingsbevel moet bijdragen tot de goede ruimtelijke ordening (zie randnummer 45). 

3. De vraag dringt zich op of de nieuwe strafbaarstelling  van artikel 6.2.1, eerste lid, 6° 
VCRO niet is ingevoerd op wankele beleidsgronden, en op zijn beurt de grondslag kan 
bieden voor een stakingsbevel. De vraag kan ook worden gesteld of de stillegging op 
grond van deze van nieuwe strafbaarstelling niet moet gepaard gaan met meer 
nauwkeurig omschreven criteria, opdat van meet af aan dezelfde feiten ook overal op 
dezelfde wijze worden stilgelegd/niet stilgelegd (zie randnummer 45 tot 47). 

 
4. Er moet werk worden gemaakt van objectieve, transparante, pertinente en redelijke 

criteria voor de intrekking/opheffing van het stakingsbevel (zie randnummer 48). 
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5. De hoorplicht dient georganiseerd te worden (zie randnummer 49). 

6. Er worden best beleidsrichtlijnen voor de “toegevoegde maatregelen” zoals bedoeld in 
artikel 6.4.5 VCRO ontworpen (zie randnummer 50). 

7. Als herstel wordt verleend, moet dit duidelijk worden gemaakt en opgenomen in het 
vergunningenregister (zie randnummer 51). 

 

d) inzake het proces-verbaal en verslag van vaststelling  

De Raad formuleert de volgende beleidsaanbeveling: 
 

1. Sluit beleidsmatig uit dat de verbalisant onderhandelt over de minnelijke schikking (zie 
randnummer 53). 
 

2. Formaliseer het bereikte akkoord vanuit een reflectie van rechtsbescherming (zie 
randnummer 54). 

 
 

e) inzake de sanctionerende fase, de gerechtelijke sancties en de bestuurlijke beboeting 
 
De Raad formuleert de volgende beleidsaanbevelingen: 
 

1. Het sepotbeleid moet om redenen van gelijke behandeling worden veruitwendigd (zie 
randnummer 56 e.v.). 
 

2. De criteria inzake de minnelijke schikking moeten om reden van gelijke behandeling 
worden verduidelijkt (zie randnummer 59). 
 

3. Speel open kaart met belanghebbenden en verwittig hen van het sepot. Zij kunnen dan 
ook verder (zie randnummer 60). 
 

4. Verfijn de criteria inzake geldboetes en weet dat de decretale criteria zullen worden 
getoetst door het HHC en nadien de Raad van State in cassatie (zie randnummer 61). 
 

5. Onderscheid de overtreders in functie van hun aandeel in de overtreding (zie 
randnummer 62). 

 
 

f) Inzake de fase van herstel en de bestuurlijke en gerechtelijke herstelmaatregelen 
 
De Raad formuleert de volgende beleidsaanbevelingen:  
 

1. Werk concrete richtlijnen uit inzake het (minnelijke) schikkingsbeleid (zie randnummer 
64 e.v.) 
 

2. Werk voorrangs- en collisieregels inzake het benaarstigen van herstel uit en opteer je 
voor een protocol, neem dan om reden van gelijke behandeling het framework op in het 
Handhavingsprogramma (zie randnummer 67). 

 
3. Koppel het punitief luik aan het reparatief luik om tot een coherent beleid te komen (zie 

randnummer 68). 
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4. Bepaal beleidsmatig of en in welke gevallen de in het ongelijk gestelde gewestelijke 

stedenbouwkundige inspecteur beleidsmatig een jurisdictioneel beroep kan indienen 
tegen de beslissing van de minister (zie randnummer 69). 

 
 

g) Inzake de uitvoering van titels 
 
De Raad formuleert de volgende beleidsaanbevelingen: 
 

1. Vermijd vage begrippen in een dergelijke, maatschappelijke relevante context (zie 
randnummer 77 e.v.). 
 

2. Stel scherp volgens welke criteria de tijdelijke opschorting van de invordering of de 
gedeeltelijke invordering van een opeisbaar geworden dwangsom of dwangsomschuld 
kan worden bevolen en vermijd patchwork (zie randnummer 79.). 

 
 

3. Versterken van partnerschappen en inzetten op transparantie (OD 3) 

 
 

a) Samenwerking en informatie-uitwisseling 
 
De Raad formuleert de volgende beleidsaanbeveling: 
 

1. Hoed u voor bestuurlijke betutteling. Ga resoluut voor klantvriendelijkheid en 
gelijkwaardigheid (zie randnummer 83). 

 
 

b) Transparantie, communicatie en vertrouwen (werking) 
 
De Raad formuleert de volgende beleidsaanbeveling: 
 

1. Vermijd dat de “gewestelijke regieverdeling” ervaren zou worden als bestuurlijke 
betutteling vanuit het Vlaams Gewest (zie randnummer 85). 

 
4. Werken aan datakwaliteit, analyse & rapportering (OD 4) 

 
De Raad formuleert de volgende beleidsaanbevelingen: 
 

1. Er dient zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyse te gebeuren. Wat de 
Handhavingsmonitor betreft. Focus op het meten van output, en heb i.h.b. oog voor uitval 
(zie randnummer 87 e.v.). 

2. Gelet op de VHHRM als beleidsadviserend orgaan bij uitstek, dringt m.b.t. de uitrol van 
OD 4 zich aan dit orgaan niet alleen een rol op als “informatieverzamelaar”, maar ook 
als trekker met een actieve inbreng (zie randnummer 89). 

3. Wat de Arrestendatabank van IRWO betreft is een nog meer overzichtelijke en telkens zo 
actueel en volledig mogelijke boomstructuur met meta-tags aangewezen (zie randnummer 
90). 
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I. SITUERING 

1. SARO ontving op 19 november 2014 een adviesvraag van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor 

Ruimte en Milieu (VHRM) over het ontwerp handhavingsprogramma ruimtelijke ordening. 

Conform artikel 6.1.3.,§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening coördineert de VHRM de 

opmaak van het handhavingsprogramma ruimtelijke ordening door adviezen in te winnen bij de 

relevante handhavingsinstanties.  

2. De VCRO (artikel 6.1.3.,§1) bepaalt dat het handhavingsprogramma ruimtelijke ordening minstens 

de gewestelijke handhavingsprioriteiten en de gewestelijke beleidslijnen formuleert voor 1° de 

vaststelling, aanmaning en vervolging van stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken; 2° het 

bestuurlijk sepot bij de beboeting van misdrijven en inbreuken; 3° de keuze tussen het vorderen 

van gerechtelijk herstel en het opleggen van bestuurlijke maatregelen; 4° de keuze tussen 

bestuursdwang en last onder dwangsom; 5° de ambtshalve uitvoering van gerechtelijke 

uitspraken en bestuurlijke besluiten; 6° de invordering van verbeurde dwangsommen; 7° 

transparantie en communicatie; 8° de inschrijving van wettelijke hypotheken; 9° de prioriteiten in 

de ambtshalve uitvoering van gerechtelijke uitspraken waarvan de uitvoeringstermijn meer dan 

tien jaar is verstreken. 

Het plan kan ook aanbevelingen bevatten inzake de handhaving van de ruimtelijke ordening op 

gemeentelijk niveau en de samenwerking met en tussen de betrokken beleidsniveaus. 

3. Het voorliggend ontwerp handhavingsprogramma telt 34 pagina's en is opgebouwd uit vier grote 

delen. Een eerste deel gaat in op de krachtlijnen. Een tweede deel geeft een omgevingsanalyse. 

In een derde deel worden drie strategische doelstellingen geformuleerd. Deze strategische 

doelstellingen worden vervolgens in het volgende deel geconcretiseerd in zes operationele 

doelstellingen. 

II. ALGEMENE BEOORDELING 

4. De raad ondersteunt ten volle een handhavingsbeleid gericht op een goede ruimtelijke ordening 

(cf. VCRO hoofdstuk 6). De raad benadrukt hierbij de noodzaak van een planmatige aanpak van 

de handhaving in de ruimtelijke ordening. Het uitwerken van een volwaardig handhavings-

programma ruimtelijke ordening speelt hierin een cruciale rol.  

In voorliggend advies formuleert de raad diverse aanbevelingen voor de verdere 

operationalisering en concretisering van deze planmatige aanpak (deel III). De raad vraagt onder 

meer aandacht voor een verdere verduidelijking van de tijdshorizon, voor een grondige 

onderbouwing van de omgevingsanalyse en voor een volwaardige evaluatie van het 

handhavingsbeleid. 

Daarnaast dringt de raad aan op een volwaardige rol voor alle handhavingspartners en vraagt 

SARO om het beoogde partnerschap verder te concretiseren (deel IV). Tevens vraagt de raad om 

thematische en gebiedsgerichte prioriteiten verder te verduidelijken. Het vastleggen van 
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duidelijke kaders met concrete criteria moet deel uitmaken van hat handhavingsprogramma 

ruimtelijke ordening (deel V). Ten slotte vraagt de raad ook een verdere verduidelijking inzake de 

financiering van het handhavingsbeleid (deel VI). 

III. PLANMATIGE AANPAK VAN HET HANDHAVINGSPROGRAMMA 

5. Verduidelijk de tijdshorizon. Met het handhavingsprogramma ruimtelijke ordening 2010 werd een 

eerste stap gezet in het uittekenen van een planmatige aanpak van de handhaving in de 

ruimtelijke ordening. De raad vindt het positief dat eind 2014 een nieuw handhavingsprogramma 

ruimtelijke ordening werd uitgewerkt. 

De tijdshorizon van voorliggend ontwerp handhavingsprogramma is evenwel niet duidelijk. Het 

ontwerp handhavingsprogramma ruimtelijke ordening stelt dat er geen vaste termijn wordt 

vooropgesteld aangezien een vaste horizon weinig ruimte laat voor anticipatie op ruimtelijke en 

maatschappelijke ontwikkelingen. ‘Nieuwe ideeën … en nieuwe ontwikkelingen … moeten op elk 

ogenblik hun weerslag kunnen vinden in het handhavingsprogramma ruimtelijke ordening of er 

minstens mee verenigbaar zijn, zo niet is een aanpassing vereist.’ 

De raad kan deze zienswijze niet ondersteunen. SARO benadrukt dat het belangrijk is dat het 

ontwerp handhavingsprogramma uitgaat van een duidelijke tijdshorizon en dat het plan concrete 

doelstellingen en prioriteiten op korte, middellange en lange termijn vastlegt. Dit leidt tot 

transparantie. Het is bovendien noodzakelijk dat de diverse adviesinstanties en het Vlaams 

Parlement zicht hebben op deze concrete doelstellingen. De huidige zienswijze - dat omwille van 

de beoogde flexibiliteit geen gefaseerde en concrete doelstellingen worden vastgelegd - 

hypothekeert immers de beoogde planmatige aanpak en de beoogde inspraak. De raad wijst er 

tevens op dat de opmaak van het handhavingsprogramma een cyclisch proces is met 

mogelijkheden van tussentijdse herzieningen.1 

6. Zet verder in op monitoring. Het handhavingsprogramma ruimtelijke ordening 2010 benadrukte 

dat een systematische monitoring van het handhavingsbeleid noodzakelijk is. Een belangrijke 

doelstelling betreft de opbouw van cijfermateriaal zodat het handhavingsbeleid kan worden 

geëvalueerd en bijgesteld.  

Het voorliggend ontwerp handhavingsprogramma vermeldt onder de operationele doelstelling 

‘werken aan datakwaliteit, analyse en rapportering’ de verdere uitbouw van een databank. De 

raad vindt het een tekortkoming dat het ontwerp handhavingsprogramma geen melding meer 

maakt van de handhavingsmonitor. De raad benadrukt de noodzaak van een publiek toegankelijke 

en operationele handhavingsmonitor. De bijkomende werklast ten behoeve van monitoring moet 

wel tot een minimum beperkt worden. Het MAGDA-principe moet toegepast worden: de overheid 

vraagt aan burgers en bedrijven geen gegevens waarover ze al beschikt of die ze uit authentieke 

gegevensbronnen kan halen, bij welke overheid ook. De indicatoren moeten bovendien 

daadwerkelijk relevant zijn om de stand van zaken van het handhavingsbeleid te evalueren.2 

In dit verband kan ook de link gelegd worden met de nood aan kwalitatieve data en monitoring. 

Vanaf juli 2015 zullen de gemeenten op basis van de energieprestatieregelgeving van gebouwen 

alvast verplicht zijn om de Vlaamse energieprestatiedatabank in te lichten over de start- en 

einddatum van de bouwwerken.3 Er moet onderzocht worden in welke mate deze informatie 

overgemaakt kan worden aan de databank handhaving ruimtelijke ordening. 

                                                                 
1 De VCRO voorziet dat het handhavingsprogramma blijft gelden zolang het niet geheel of gedeeltelijk wordt herzien (artikel 

6.1.3.,§1, derde lid). 
2 MAGDA staat voor ‘Maximale GegevensDeling tussen Administraties en Agentschappen’ 
3 Ministerieel besluit van 16 december 2014 tot wijziging van diverse ministeriële besluiten met betrekking tot de 

energieprestatieregelgeving. Vergunningverlenende overheden moeten vanaf 1 juli 2015 maandelijks het Vlaams 

Energieagentschap elektronisch op de hoogte brengen van de startdatum/data en einddatum/data van de werkzaamheden 

gekoppeld aan afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen. 
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7. Zorg voor een grondige onderbouwing van de omgevingsanalyse. De omgevingsanalyse in het 

ontwerp handhavingsprogramma ruimtelijke ordening is zeer beperkt.4 De omgevingsanalyse 

beperkt zich tot een overzicht van enkele kengetallen; vervolgens worden enkele vaststellingen 

en trends geduid. 

Bovendien stelt de raad vast dat de (weinige) vaststellingen die gemaakt worden in de 

omgevingsanalyse onvoldoende onderbouwd zijn. De omgevingsanalyse stelt bijvoorbeeld vast 

dat het aantal vonnissen en arresten fluctueert in de periode 2003-2013 en stelt vervolgens dat 

het opvalt hoe weinig processen-verbaal en herstelvorderingen leiden tot een definitieve 

gerechtelijke veroordeling.5 De omgevingsanalyse besluit hieruit dat er nood is aan een meer 

doelmatige en effectieve procedure en stelt dat de mogelijkheid van een bestuurlijke procedure 

naast de gerechtelijke soelaas kan brengen. 

SARO meent dat - op basis van deze beperkte gegevens - het niet correct is om te besluiten dat 

de gerechtelijke procedure niet effectief werkt. Alle factoren moeten hierbij aan bod komen en 

onderzocht worden.  

8. Ga voor een volwaardige evaluatie van het handhavingsbeleid. Samenhangend met voorgaande 

bemerking wijst de raad op het belang van een volwaardige evaluatie van het handhavingsbeleid. 

Het is in die zin positief dat eind 2013 een evaluatie werd doorgevoerd van de uitvoering van het 

handhavingsprogramma ruimtelijke ordening.6 Deze evaluatie komt onder meer tot de bevinding 

dat de inzet van handhavingsinstrumenten wordt gemonitord maar dat een volwaardige 

procesanalyse ontbreekt en dat er nog geen conclusies kunnen worden getrokken. 

De raad blijft aandringen op een volwaardige evaluatie op geregelde tijdstippen en merkt op dat 

het handhavingsprogramma 2010 nog uitging van een jaarlijkse evaluatie. 

Bovendien is het belangrijk dat de resultaten van de evaluatie - op een transparante manier – 

worden doorvertaald naar het handhavingsprogramma. De raad stelt vast dat het voorliggend 

ontwerp handhavingsprogramma benadrukt dat de aanbevelingen (zoals geformuleerd in deze 

evaluatie) worden geïntegreerd in het ontwerp handhavingsprogramma ruimtelijke ordening. Het 

is voor de raad evenwel niet duidelijk wat dit concreet inhoudt. De raad vraagt om in het 

handhavingsprogramma duidelijk te vermelden welke aanbevelingen werden opgenomen en hoe 

ze werden doorvertaald naar het voorliggend handhavingsprogramma. 

En ten slotte merkt de raad op dat de VCRO voorziet dat de VHRM jaarlijks een 

handhavingsrapport ruimtelijke ordening opstelt (artikel 6.13.,§2). 

9. Garandeer de wisselwerking tussen planning, vergunningen en handhaving. De raad vindt het 

positief dat bij de eerste strategische doelstelling (de realisatie van een goede ruimtelijke 

ordening) sterk de nadruk wordt gelegd op de cyclus ‘plannen-vergunnen-handhaven’ en op de 

wisselwerking tussen de verschillende pijlers. Handhaving wordt aldus niet louter beschouwd als 

sluitstuk maar ook de noodzakelijke wisselwerking tussen handhaving en planning (en ook 

handhaven en vergunnen) wordt benadrukt. Zoals ook vermeld in de beleidsnota omgeving (pag. 

27) betekent dit dat bij een planningsproces of bij vergunningverlening de gevolgen of 

verwachtingen inzake handhaving worden meegenomen. 

De raad stelt verder evenwel vast dat in het ontwerp handhavingsprogramma ruimtelijke 

ordening geen concrete invulling wordt gegeven aan de wijze waarop die wisselwerking dan zou 

moeten worden gegarandeerd. Er ontbreekt op heden een duidelijk procesmatig kader dat garant 

moet staan voor een optimale wisselwerking tussen planning, vergunning en handhaving. 

Dergelijk kader moet worden vastgesteld als onderdeel van het handhavingsprogramma 

ruimtelijke ordening. 

                                                                 
4 Ontwerp handhavingsprogramma ruimtelijke ordening pag.7 t.e.m. pag.9. 
5 Evaluatie van de uitvoering van het Handhavingsprogramma ruimtelijke ordening 2010 over de eerste drie werkingsjaren.  
6 Evaluatie van de uitvoering van het Handhavingsprogramma ruimtelijke ordening 2010 over de eerste drie werkingsjaren.  
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IV. VOLWAARDIGE ROL VOOR ALLE HANDHAVINGSPARTNERS  

10. Concretiseer het beoogde partnerschap. De beleidsnota omgeving (pag. 27) stelt: ‘Het 

subsidiariteitsprincipe binnen ruimtelijke ordening en de toekomstige invoering van de bestuurlijke 

handhaving brengt enerzijds een taakverschuiving tussen de verschillende partners met zich mee 

(deze zal weerslag vinden in het handhavingsprogramma) en anderzijds de noodzaak aan 

bestuurlijke vernieuwing (intergemeentelijke samenwerking, financiering). Met oog op 

complementariteit leg ik op voorstel van de Vlaamse Hoge Raad voor Ruimte en Milieu en in 

overleg met de diverse partners de rol van diverse handhavingsactoren vast.’ 

Het ontwerp handhavingsprogramma ruimtelijke ordening gaat echter slechts zeer beperkt in op 

de rol van de verschillende handhavingspartners (onder de strategische doelstelling 3: realisatie 

van samenwerking en transparantie en de operationele doelstelling 3: versterken van 

partnerschappen). Het plan stelt dat de gewestelijke overheid inzake lokale handhaving een rol 

heeft als kennispartner. Dit houdt - volgens het ontwerp handhavingsprogramma - onder meer in 

het ontsluiten van juridische informatie en het expliciteren van de toegepaste criteria. Het 

ontwerp handhavingsprogramma stelt bovendien dat - waar nodig - samenwerkingsafspraken 

kunnen worden verankerd in protocollen. 

De raad meent dat dit een zeer beperkte en vage invulling is van het beoogde partnerschap. De 

raad vraagt om de verhouding tussen de gewestelijke en de lokale handhavende overheden 

verder te duiden in het kader van de totstandkoming van het handhavingsprogramma, en niet 

erna. De eventuele ‘handhavingsprotocollen’ moeten het subsidiariteitsbeginsel als uitgangspunt 

te nemen.  

V. PRIORITEITEN VAN HET HANDHAVINGSBELEID 

11. Duidelijk kader met criteria ontbreekt. De beleidsnota omgeving benadrukt dat de concrete 

aanwending van de handhavingsinstrumenten (o.a. bestuurlijke handhaving) zal worden 

vastgelegd in het handhavingsprogramma ruimtelijke ordening. De raad merkt op dat het 

voorliggend ontwerp handhavingsprogramma de uitwerking van diverse kaders met duidelijke 

criteria vooruit schuift.  

Zo kondigt het ontwerp van handhavingsprogramma (pag. 24) onder meer aan dat binnen het jaar 

na de inwerkingtreding van het programma een duidelijk kader met criteria moet worden 

ontwikkeld op grond waarvan de beroepen tegen bestuurlijke herstelvorderingen zal worden 

behandeld. 

Tevens stelt het ontwerp van handhavingsprogramma (pag. 21) de ontwikkeling voorop van een 

duidelijk kader met criteria op grond waarvan de hoogte van het voorstel tot betaling van een 

geldsom en de boetes worden bepaald, zodat rechtszekerheid kan geboden worden. 

De raad kan een dergelijke aanpak niet ondersteunen. Het verdient aanbeveling om de opmaak 

van dergelijke kaders niet voor zich uit te schuiven. Mede in het licht van de strategische 

doelstelling gericht op samenwerking en transparantie, moeten dergelijke kaders onderdeel 

uitmaken van het handhavingsprogramma. Op die manier kunnen de betrokken adviesinstanties 

zich hierover ook uitspreken. Minstens moeten deze kaders vastgelegd zijn alvorens het 

handhavingsprogramma operationeel wordt.  

Op die manier is er werkelijk sprake van (en garantie op) transparantie, hetgeen een strategisch 

doel is van het ontwerp van handhavingsprogramma. 

12. Verduidelijk de thematische en gebiedsgerichte prioriteiten in het handhavingsprogramma. Het 

ontwerp handhavingsprogramma stelt verder dat de handhavingspartners zullen worden 

betrokken bij het bepalen van prioriteiten inzake thematische of gebiedsgerichte aanpak. Ook 

hier (cf. vorige paragraaf) schuift het ontwerp handhavingsprogramma de noodzakelijke 
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prioritering voor een groot stuk voor zich uit en wordt ook dit aspect onttrokken aan de 

democratische controle en de noodzakelijke transparantie. 

Het vastleggen van nieuwe gebiedsgerichte of thematische handhavingsprioriteiten moet de 

procedure volgen die vastgelegd is om het handhavingsprogramma vast te stellen, en kan daaraan 

niet onttrokken worden.  

Het ontwerp handhavingsprogramma is aldus meer een toelichting van de regelgeving dan een 

beleidsdocument waarin duidelijke keuzes en prioriteiten op het vlak van handhaving worden 

gemaakt. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het hoofdstuk inzake de trajectaanpak waarvoor de raad 

aandringt op verdere concretisering en verduidelijking.  

De raad vraagt tevens om de relatie met het as-built attest te verduidelijken; het instrument bij 

uitstek voor een preventief handhavingsbeleid. Het ontwerp handhavingsprogramma maakt 

nergens melding van dit instrument. Nochtans heeft de Vlaamse Regering de inzet van dergelijk 

instrument bestendigd.7 Het verdient dan ook aanbeveling minstens naar de mogelijkheden ervan 

te verwijzen. 

En ten slotte is het wenselijk dat het ontwerp handhavingsprogramma verder ingaat op 

vernieuwende initiatieven (zoals het Building Information Modelling).8 Het verdient dan ook 

aanbeveling om in het handhavingsprogramma minstens een luik op te nemen dat verder 

onderzoek aanbeveelt naar innovatieve instrumenten die perfect kaderen in een preventieve 

aanpak van het handhavingsbeleid. 

13. Geen bestuursdwang of last onder dwangsom zonder beslissing van het openbaar ministerie. Het 

ontwerp handhavingsprogramma (pag. 15) stelt dat voor misdrijven in principe de beslissing van 

het openbaar ministerie wordt afgewacht. Het gebruik van bestuurlijke maatregelen kan enkel in 

hoogdringende gevallen waarin een snel optreden verdere ernstige schade aan de ruimtelijke 

ordening kan beëindigen. Het gaat om crisissituaties waar het stakingsbevel geen soelaas biedt. 

Volgens het ontwerp handhavingsprogramma zijn in dergelijke gevallen - en dus nog voordat het 

openbaar ministerie zich uitspreekt over het al dan niet vervolgen van het gepleegde misdrijf - 

bestuurlijke herstelvorderingen verantwoord. 

Aangezien het de bedoeling is om verdere ernstige schade een halt toe te roepen, impliceert dit 

noodzakelijkerwijze dat hier dan zal ingezet worden op ‘last onder dwangsom’ of 

‘bestuursdwang’, waarbij geen voorafgaandelijk advies moet worden gevraagd aan de Hoge Raad 

voor de Handhavingsuitvoering en waarbij de herstelvordering na eventuele uitspraak in 

administratief beroep door de Vlaamse regering uitvoerbaar is zonder enige rechterlijke 

tussenkomst.  

De raad benadrukt dat dit slechts zeer uitzonderlijk kan toegepast worden en dat er in principe 

moet worden vermeden dat dergelijke bestuurlijke herstelvorderingen worden ingeleid alvorens 

er een beslissing van het openbaar ministerie is. Een voorbarig optreden houdt risico’s in op 

aanzienlijke schadeclaims tegen het Vlaamse Gewest of de lokale handhavende overheden. 

De raad verwijst hieromtrent ook naar zijn advies 27 november 2013 over het voorontwerp 

decreet handhaving.9 De raad drong er op aan om de bestuurlijke handhaving te beoordelen in 

                                                                 
7 Beleidsnota omgeving: pag. 25: ‘In overleg met de betrokken collega's start ik een multisectoraal onderzoek met het oog op 

de maximale integratie en vereenvoudiging van allerlei attesten (elektriciteit, riolering, EPB, afkoppeling water...) om de 

administratieve lasten en kosten voor de bouwheer (en de overheid) tot een minimum te beperken. Met dit onderzoek streef 

ik naar de invoering van een attest dat de correcte uitvoering van een recent afgeleverde vergunning voor nieuwbouw 

attesteert’. 
8 BIM kan worden gedefinieerd als een digitaal model van het bouwwerk, waarin alle relevante informatie betreffende zijn 

functionele en fysieke karakteristieken wordt opgeslagen, beheerd en ontsloten. Het kan gebruikt worden door de 

verschillende bouwpartners: de opdrachtgever (projectdefinitie, eisen, wensen en prestaties), het ontwerpteam (opbouw 

van een compleet virtueel model van het project, meestal op basis van tekeningen), voor de controlerende instanties 

(toetsing aan de regelgeving), voor de uitvoerende partijen (inkoop en realisatie), voor de gebruiker (facility management, 

onderhoud). 
9 SARO 2013|030. Advies van 27 november 2013 over het voorontwerp decreet betreffende de handhaving van de 
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het licht van artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Dit vanuit de 

vaststelling dat deze herstelmaatregel - verdragsrechtelijk gezien in het licht van art. 6 EVRM - een 

straf uitmaakt. Ten tweede stelde de raad de vraag of de redelijke termijnvereiste wordt 

gerespecteerd. Deze termijn is immers gelieerd aan artikel 13 van het EVRM en het recht op 

daadwerkelijke rechtshulp. Tot zolang de Raad van State geen uitspraak doet, is er geen 

daadwerkelijke rechtshulp en komt ook de redelijke termijnvereiste in het gedrang. Een 

definitieve eindbeslissing in het licht van de redelijke termijnvereiste houdt immers in dat een 

rechter - met minstens annulatie- en bij voorkeur hervormingsbevoegdheid - kennis kan nemen 

van de bestuurlijk opgelegde maatregel. Ten slotte merkt de raad in zijn advies op dat in het 

rechterlijke traject er geen rechtsgevolgen zijn tot wanneer de rechter de afbraak beveelt; het 

tijdsverloop loopt hier aldus in het voordeel van de verdachte. Bij een bestuurlijke maatregel loopt 

het tijdsverloop in het nadeel van de verdachte, omdat onder voorbehoud van eventuele 

vernietiging door de Raad van State de bestuurlijk opgelegde maatregel directe rechtsgevolgen 

heeft. 

14. Verduidelijk en nuanceer het inleiden van gerechtelijke herstelvorderingen indien het openbaar 

ministerie geen tijdige beslissing tot vervolging neemt. Het ontwerp handhavingsprogramma 

(pag. 15) stelt dat de handhavende overheid automatisch een gerechtelijke herstelvordering zal 

inleiden indien het openbaar ministerie geen tijdige beslissing tot vervolging neemt. 

De raad heeft bedenkingen bij dergelijk automatisme. Het verdient aanbeveling om minstens het 

kader te duiden waarbinnen er al dan niet zou kunnen worden overgegaan tot het inleiden van 

de gerechtelijke herstelvorderingen. Tevens moet rekening worden gehouden met het 

subsidiariteitsbeginsel dat geldt in de verhouding tot de lokale handhavende overheden.  

15. Verduidelijk de gevallen waarbij een stakingsbevel kan gevolgd worden door een bestuurlijke 

herstelvordering. Het ontwerp handhavingsprogramma (pag. 15) stelt dat een stakingsbevel in de 

regel moet gevolgd worden door een gerechtelijk traject. Hieruit kan worden afgeleid dat er 

volgens het ontwerp handhavingsprogramma bij uitzondering ook bestuurlijke 

herstelvorderingen kunnen volgen op een stakingsbevel. 

Het ontwerp handhavingsprogramma voorziet evenwel in geen enkel beoordelingskader enige 

concrete verduidelijking van dergelijke uitzonderingsgevallen, maar beperkt zich tot het 

formuleren van de richtlijn dat een bestuurlijke herstelvordering in voorkomend geval dan 

maximum binnen de 6 maanden na de bekrachtiging van het stakingsbevel moet genomen 

worden. 

Het is evenwel noodzakelijk dat er voldoende duidelijkheid komt m.b.t. het aanwenden van het 

instrument van de last onder dwangsom of bestuursdwang volgend op een bekrachtigd 

stakingsbevel. 

In eerste instantie komt het als gevolg van het decreet handhaving omgevingsvergunning aan de 

Vlaamse Regering toe om de gevallen te bepalen waarin deze instrumenten niet kunnen ingezet 

worden. 

Het lijkt alvast problematisch om dergelijke instrumenten in te zetten indien het bekrachtigd 

stakingsbevel op zijn beurt wordt aangevochten bij de rechter, zetelend zoals in kortgeding. Er 

moet immers vermeden worden dat enerzijds, via rechterlijke tussenkomst stakingsbevelen 

worden opgeheven, en anderzijds, via bestuursdwang of last onder dwangsom toch herstel wordt 

opgedrongen. Een voorbarig optreden houdt alvast risico’s in op aanzienlijke schadeclaims tegen 

het Vlaamse Gewest of de lokale handhavende overheden. 

16. Handhaving bij inbreuken op de informatieplicht. Ten slotte wenst de raad nog kort in te gaan op 

de handhaving bij inbreuken op de informatieplicht. Het ontwerp handhavingsprogramma (pag. 

20) bepaalt hoe de beboetingsambtenaar moet omgaan met de sepotbevoegdheid. Hier wordt 

                                                                 

omgevingsvergunning. www.sarovlaanderen.be  
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als overkoepelende visie gewezen op het sanctionerend karakter van de boete. Aangezien de 

prioriteit het herstel van de ruimtelijke ordening betreft, moet de boete beperkt en doelmatig 

worden ingezet. 

Het ontwerp van handhavingsprogramma verduidelijkt evenwel meteen ook dat de bestuurlijke 

geldboete in de regel steeds wordt gevorderd bij inbreuken op de informatieplicht of het niet 

opstellen van een afzonderlijke akte door de notaris (naast bepaalde andere inbreuken). Deze 

bepaling wordt gemotiveerd door de stelling dat deze inbreuken gepleegd worden door 

professionelen. Bovendien wordt de informatieplicht als essentieel gezien in het kader van de 

informatieverstrekking naar de burger. 

De boetes worden opgelegd rekening houdend met de ernst van de schending, de frequentie en 

de omstandigheden en kunnen met uitstel worden opgelegd. Het ontwerp van 

handhavingsprogramma stelt dat de gewestelijke beboetingsautoriteit (departement LNE) 

initiatieven zal nemen om een duidelijk kader met criteria te ontwikkelen op grond waarvan de 

hoogte van het voorstel tot betaling van een geldsom en de boetes worden bepaald. 

De raad benadrukt de nood aan een zekere mate van flexibiliteit en casus-gebonden beoordeling 

bij het opleggen van geldboetes voor inbreuken tegenover de informatieplicht. Dit bijvoorbeeld 

in het geval het een zuiver materiële vergissing betreft, of wanneer niet de vastgoedmakelaar 

maar de gemeente bijvoorbeeld verantwoordelijk zou zijn voor foutieve informatie.  

De raad heeft ook enige vragen bij de vermelding in het ontwerp handhavingsprogramma dat 

steeds een boete moet worden opgelegd omdat de overtreding wordt begaan door 

professionelen. De raad benadrukt dat de bijzondere informatieplicht rust op al wie voor eigen 

rekening of als tussenpersoon een goed verkoopt, verhuurt voor meer dan negen jaar, inbrengt 

in een vennootschap, een erfpacht of een opstalrecht overdraagt, of op andere wijze de 

eigendomsoverdracht met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt (VCRO artikel 

5.2.6) en op iedereen die een onderhandse akte van verkoop of van verhuring voor meer dan 

negen jaar van een onroerend goed, en ook van vestiging van erfpacht of opstal opmaakt (artikel 

5.2.5 VCRO). Ook particuliere verkopers kunnen dus bestraft worden voor inbreuken op de 

informatieplicht. De huidige formulering lijkt er op te wijzen dat in de handhaving een onderscheid 

zal worden gemaakt tussen particulieren en professionelen terwijl met het decreet Handhaving 

Omgevingsvergunning dit onderscheid net werd afgeschaft.  

De raad vindt het wel positief dat het ontwerp handhavingsprogramma voorziet dat de boetes 

ook met uitstel kunnen worden opgelegd en dit ervan uitgaande dat deze mogelijkheid zal kunnen 

worden toegepast bij inbreuken op de informatieplicht. 

VI. FINANCIERING VAN HET HANDHAVINGSBELEID 

17. Verduidelijk het financieel plaatje. Het voorliggend ontwerp handhavingsprogramma ruimtelijke 

ordening formuleert als vijfde operationele doelstelling ‘de financiering van het 

handhavingsbeleid’. Deze doelstelling wordt evenwel vervolgens niet verder ingevuld. Het 

ontwerp handhavingsprogramma beperkt zich tot de vermelding van de titel.  

Reeds in zijn advies over het handhavingsprogramma ruimtelijke ordening 2010 wees de raad op 

het ontbreken van enige duiding over de financiering van het handhavingsbeleid. De raad verwees 

toen naar de bepaling in de VCRO (artikel 6.1.4.,§1) dat het plan aanbevelingen moet bevatten 

over de bekostiging van het lokale handhavingsbeleid.  

De raad erkent dat het VCRO deze bepaling niet langer bevat maar oordeelt het als een belangrijke 

tekortkoming dat in het ontwerp handhavingsprogramma niet ingegaan wordt op de financiering 

van het handhavingsbeleid. Het is essentieel dat de beleidsvisie, de strategische en operationele 

doelstellingen afgestemd worden op de financiële mogelijkheden.  

Het verdient aanbeveling dit financieel luik eerst grondig uit te werken en te integreren in een 
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nieuw ontwerp van handhavingsprogramma dat alsdan voor volwaardig advies aan de relevante 

adviesinstanties kan worden voorgelegd. 

18. Financiering volgens inspanning. De raad merkt bovendien op dat onder de zesde operationele 

doelstelling ‘mogelijke verbetertrajecten’ onderzoek wordt aangekondigd naar de financiering 

van de handhaving door lokale besturen. 

Het ontwerp handhavingsprogramma wijst op het knelpunt dat de opbrengsten van de 

handhaving gewestelijk worden vergaard en besteed zonder rekening te houden met de 

inspanningen van de lokale overheden. Het is aldus positief dat het ontwerp 

handhavingsprogramma aankondigt dat de financiële terugkoppeling naar de lokale besturen zal 

worden onderzocht. Uitgangspunt is het stimuleren van lokale partners tot een effectieve en 

efficiënte handhaving. 

De raad vindt het bovendien positief dat het ontwerp handhavingsprogramma aankondigt dat bij 

het onderzoek ook rekening zal gehouden worden met interne rechtsvergelijking met andere 

domeinen inzake boetesystemen.10 

                                                                 
10 In zijn advies van 27 januari 2010 over het handhavingsprogramma RO 2010 wees SARO er onder meer op dat de keuze 

voor deze piste ook impliciet zou betekenen dat deze vorm van 'prestatiebeloning' ook op andere deeldomeinen zou 

geïntroduceerd worden. Zo zouden bijvoorbeeld gemeenten die consequent alle bouwvergunningen tijdig behandelen 

beloond worden, en gemeenten die dit niet doen bestraffen. 
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1. Voorwoord 

 

Overeenkomstig artikel 6.1.3. § 1 VCRO heeft het departement Ruimte een ontwerp Handhavings- 

programma opgemaakt hetwelke voor advies werd voorgelegd aan de handhavingsinstanties die 

belast zijn met de handhaving van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het decreet van 25 

april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en van titel V van het decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Het handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening moet minstens de gewestelijke handhavings- 

prioriteiten en de gewestelijke beleidslijnen bepalen voor : 

1° de vaststelling, aanmaning en vervolging van stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken; 

2° het bestuurlijk sepot bij de beboeting van misdrijven en inbreuken; 

3° de keuze tussen het vorderen van gerechtelijk herstel en het opleggen van bestuurlijke 

maatregelen; 

4° de keuze tussen bestuursdwang en last onder dwangsom; 

5° de ambtshalve uitvoering van gerechtelijke uitspraken en bestuurlijke besluiten; 

6° de invordering van verbeurde dwangsommen; 

7° transparantie en communicatie; 

8° de inschrijving van wettelijke hypotheken; 

9° de prioriteiten in de ambtshalve uitvoering van gerechtelijke uitspraken waarvan de 

uitvoeringstermijn meer dan tien jaar is verstreken. 

Het kan ook aanbevelingen bevatten inzake de handhaving van de ruimtelijke ordening op 

gemeentelijk niveau en de samenwerking met en tussen de betrokken beleidsniveaus. 

Het ontwerp Handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening voldoet aan de bepaling van het VCRO in 

die zin ontwerp dat het opgemaakt werd door het departement Ruimte en voor advies voorgelegd 

wordt aan de handhavingspartners en het bevat minstens de vooropgestelde prioriteiten en 

beleidslijnen.  

 

 

 



 

2 

 

2. Krachtlijnen 

 2.1 Context  

 

Het ontwerp-handhavingsprogramma vertrekt vanuit de stelling dat er beleidsmatig gestreefd moet 

worden naar een meer coherent optreden, naar het invoeren van een handhavingsprogramma RO 

dat gestoeld is op het model van het milieuhandhavingsprogramma.  

Zo wordt in de beleidsnota Omgeving 2014-2019 onder meer expliciet verwezen naar de 

omgevingshandhaving waarbij de handhaving binnen de ruimtelijke ordening werd uitgebreid met 

een bestuurlijk handhavingsapparaat dat een mogelijkheid biedt tot effectieve en efficiënte 

handhaving gericht op het voorkomen van bouwmisdrijven en –inbreuken maar ook op het zo 

spoedig mogelijk herstel ervan. De handhaving van de ruimtelijke ordening betreft echter geen 

eenvoudige materie en het herstel van een inbreuk verloopt niet steeds via een mooi uitgetekende 

weg. Je weet misschien wel waar je begint maar nooit waar je eindigt als handhaver.  

De opmaak van dit plan heeft de gelegenheid niet te baat genomen om een effectief gedragen plan 

te maken vanaf het ontwerp aangezien het ontwerp handhavingsprogramma werd opgemaakt 

zonder de inhoudelijke insteken van de eigenlijke handhavers op het terrein. Het achteraf adviseren 

van een ontwerpplan door de verschillende handhavingsactoren is een verkeerd signaal aan 

diezelfde partners die uiteindelijk de richting zullen moeten gaan uitwerken die in het programma 

wordt aangegeven. Om te beletten dat dit uiteindelijk geen dode letter blijft, is een grondige 

consultatie bij deze partners meer dan aangewezen.  

De vraag stelt zich ook waarom er niet werd overgegaan tot de opmaak van een 

Handhavingsprogramma ruimtelijke ordening dat inhoudelijk en operationeel ook overeenstemt met 

het milieuhandhavingsprogramma. Uiteindelijk is het toch de bedoeling om te komen tot een 

eengemaakt omgevingsdepartement waarin de verschillende handhavingsactoren, weliswaar vanuit 

hun eigen materies werken, maar toch op elkaar afgestemd zijn door een dergelijk programma. Ook 

de manier waarop het milieuhandhavingsprogramma tot stand is gekomen via een bevraging van 

onderuit heeft het voordeel dat eigenheden een plaats kunnen krijgen en dat de handhaving ook 

mee gedragen wordt van onderuit. Je kan niet evenwaardig werken als je je partners niet als 

evenwaardig beschouwd bij het opmaken van een plan dat de werking voor een aantal jaren 

uittekent. Daarenboven kan je hieruit leren want waarom zijn er gemeenten die afstappen van het 

gebruik van de aanmaning, waarom maken ze geen herstelvorderingen, …  

 

2.2 Doel en strekking 

 

Het handhavingsprogramma zou openheid en transparantie moeten bieden over het gevoerde 

gewestelijk beleid en de gehanteerde prioriteiten. Dit is echter opnieuw een eenrichtingsverkeer 

waarbij een beleid wordt kenbaar gemaakt aan burgers en handhavingspartners zonder dat diezelfde 

partners betrokken werden bij het uittekenen van het beleid. Openheid en transparantie kunnen al s 
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doel en resultaat hebben dat de handhaving uiteindelijk breder  gedragen wordt maar een eenzijdige 

opstelling zal dit echter niet vergemakkelijken.  

Het bepalen en uitvoeren van prioriteiten betekent evenzeer dat men zich bewust moet zijn van de 

keuzes die men maakt. Het volledig laten spelen van de subsidiariteit wil ook zeggen dat heel wat 

zaken niet meer zullen aangepakt worden en beleidskeuzes die niet uitgevoerd worden, zorgen er 

uiteindelijk voor dat de handhaving niet meer geloofwaardig is. 

Wil men de loyauteit en de samenwerking versterken tussen de verschillende actoren, dan zal het 

ook tijd worden dat zij als volwaardig worden aanzien. En de samenwerking met de milieupartners 

was alleszins al vergemakkelijkt geweest indien het programma al minstens was afgestemd op het 

milieuhandhavingsprogramma. Uit de evaluatie van het handhavingsplan blijkt namelijk duidelijk dat 

er een hoge nood is aan het stimuleren van lokale handhavingsplannen, een nood aan kennis over 

het instrumentarium maar evenzeer over de monitoring, samenwerking en ondersteuning. Net deze 

aspecten worden te weinig belicht.  

Daarenboven werd het vermelde modeltraject reeds uitgewerkt in een code goede praktijk. Deze 

code werd gebaseerd op bestaande praktijken en gebruiken. Daarenboven werd daarin ook al 

rekening gehouden met vragen van handhavingspartners en werd dit ook zo opgemaakt om een 

toegankelijk instrument te zijn opdat handhaving ook zijn weg zou vinden naar de lokale 

handhavingspartners. Ook deze code wordt niet belicht.  

Als overheid moeten we vermijden om tegenstrijdigheden te uiten: waar in het handhavingsplan nog 

duidelijk de kaart gekozen werd van het kort op de bal zitten en stakingsbevelen te geven, wordt dit 

met het huidige programma ingeperkt. Sterke middelen zoals het stakingsbevel, de betekening van 

vonnissen en arresten, de dwangsom en dergelijke moeten volop kunnen ingezet worden opdat het 

uiteindelijke doel van de handhaving: de goede ruimtelijke ordening, gerealiseerd zou kunnen 

worden.  

 2.3 Beleidsvisie 

 

Handhaving ruimtelijke ordening is inderdaad slechts een middel om te komen tot een goede 

ruimtelijke ordening. Handhaving heeft pas zin als er ook een gedegen vergunningen- en 

planningsbeleid wordt gevoerd. Dat hierbij redelijkheid zal aan de dag moeten gelegd worden, dat 

staat buiten kijf. Maar het uiteindelijke doel is er toe komen dat de burger die regels naleeft die 

ervoor zorgen dat er kan samengeleefd worden. Handhaving betekent inderdaad niet alleen 

repressief optreden maar kan evenzeer gericht zijn op het oplossingsgericht denken, waarbij dit ook 

zijn grenzen kent. Uiteindelijk wordt er van de burger verwacht dat hij of zij de regels naleeft en ze 

niet laat aanpassen naar zijn specifieke omstandigheden. Indien een burger ervoor kiest om geen 

minnelijke oplossing toe te staan, dan hoeft de overheid hier ook in een latere fase niet telkens op 

terug te keren en kan ze beter haar energie steken in de door haar gekozen strategie.   

Een historisch passief wordt niet gecreëerd door het opmaken van een proces-verbaal. Het wordt 

gecreëerd door het niet effectief kunnen optreden tegen deze overtredingen. Het niet optreden 

omdat er niet kan gegarandeerd worden dat er binnen een redelijke termijn opvolging zou kunnen 

zijn, is het omdraaien van de realiteit. Uiteindelijk werd er initieel een inbreuk of een misdrijf 
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gepleegd door een persoon die het niet te nauw nam met de regelgeving, het is dan ook de 

verantwoordelijkheid van diezelfde persoon om een reglementaire situatie te creëren. De overheid 

die uiteindelijk is kunnen optreden tegen deze schending heeft niets meer gedaan dan vastgesteld 

dat er zich een probleem stelt en dat de betrokkene er alle belang bij heeft om die zelf zo snel 

mogelijk recht te zetten. Indien die niet door hemzelf wordt nagestreefd, voegt hij en niet de 

overheid een nieuw dossier toe aan de berg onopgeloste dossiers. Handhaving mag dan een sluitstuk 

zijn, het is zeker geen passe-partout om alle hopeloze gevallen mee op te lossen. 

 

2.4 Horizon 

 

Een horizon zou net wel nuttig zijn aangezien het diezelfde partners verplicht om op gestelde 

tijdstippen na te denken over de zin of onzin van het inzetten van het ene of het andere 

instrumentarium, over de keuzes van prioriteiten, dit biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium 

in te grijpen in beslissingen waarvan het resultaat niet het beoogde doel bereikt. 

 

 

 

 

 

3. Omgevingsanalyse 

 3.1 Cijfers en kengetallen 

 

Met betrekking tot het cijfermateriaal worden een aantal analyses gemaakt, waarvoor geen 

empirisch onderzoek wordt voorgelegd. Zonder enige aantoonbare analyse van de feiten wordt er 

gesteld dat slechts één op de tien processen-verbaal aanleiding geeft tot een herstelvordering en dat 

dit een veel te lage ratio is.  

Waar geen rekening mee wordt gehouden is dat een proces-verbaal vaak al een preventieve werking 

heeft en een trigger vormt voor de overtreder om de schending van de geldende reglementering 

ongedaan te maken (door herstel in de oorspronkelijk staat of het bekomen van een regularisatie).  

Ook kunnen er vragen gesteld worden bij de volledigheid van de cijfergegevens. Het is algemeen 

geweten dat de gemeenten niet alle processen-verbaal aan het agentschap IRWO overmaken.  

Het voorliggende programma is niet vertrokken van een bevraging van onderuit maar houdt 

best rekening met de opmerkingen gemaakt in de adviesronde. Laat ons streven naar 

samenwerking en behandel elke handhavingspartner op een gelijke manier.  

Neem de burger die de regels volgt als voorbeeld. We werken preventief en minnelijk als het 

kan, maar streng als het moet. 

Communicatie, ondersteuning en samenwerking is cruciaal om handhaving te doen slagen. 
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Er dient ook nog verwezen te worden naar de invloed van de adviesplicht van de HRH. Men zal 

kunnen vaststellen dat er voor deze adviesverplichting een veel hogere ratio was. Uit de in het 

Handhavingsprogramma opgenomen cijfers blijkt dat sedert het invoeren van de adviesverplichting 

van de HRH in december 2005 het aantal herstelvorderingen is gedaald met een factor 3. Met dit 

gegeven wordt nochtans geen rekening gehouden in de analyse.  

De interpretatie van de gegevens is dan ook niet correct. Ofwel dient er een effectieve analyse van 

de gegevens te gebeuren om tot een correcte uitspraak te komen ofwel dient deze stelling te worden 

gesupprimeerd.  

 

 3.2 De handhavingspartners 

 

Het agentschap IRWO sluit zich hierbij aan. Hierbij kan er ook verwezen worden naar de 

samenwerkingsprotocollen die er werden afgesloten tussen het agentschap IRWO en de lokale 

besturen en waarbij de parketten zich in bepaalde gevallen ook hebben aangesloten.  

De voorliggende cijfers en kengetallen zijn onvoldoende het voorwerp geweest van een grondige 

analyse. Deze beperkte analyse geeft aanleiding tot onvolledige conclusies. Zo werd er geen 

rekening gehouden met de preventieve werking van een proces-verbaal of de invloed van de 

adviespraktijk van de HRH. 

4. Strategische doelstellingen van het handhavingsbeleid 

SD1: Realisatie van een goede ruimtelijke ordening  

 

Uiteraard dient een gedragen oplossing van een schending van de goede ruimtelijke ordening de 

voorkeur te genieten. Er dient echter rekening gehouden te worden dat dit in de praktijk niet altijd 

realiseerbaar is. Het zou naïef zijn te denken dat de meerderheid van de schendingen gebeurt uit 

onwetendheid. Het moet daarom ook steeds mogelijk zijn om, wanneer duidelijk wordt dat een 

gedragen oplossing niet mogelijk is, over te gaan tot een gedwongen handhaving.  

In het ontwerp van handhavingsprogramma wordt sterk de nadruk gelegd op de interactie met de 

andere fasen van ruimtelijke ordening. De tekst suggereert deze interactie vooral in de zin dat de 

handhaving enkel kan (mag) dienen om de eerdere fasen (planning – gunning) te ondersteunen. 

Aangewezen is ook dat de plannende en vergunningverlenende instanties in hun beslissingen oog 

hebben voor de handhaving ervan en er ook in deze richting een wisselwerking is.  

De eerste strategische doelstelling stelt de realisatie van de goede ruimtelijke ordening te beogen. 

Een verdere lezing van het ontwerp van handhavingsprogramma lijkt echter het accent te 

verschuiven van het nastreven van een goede ruimtelijke ordening naar de bescherming van de  

‘burger’. Met de ‘burger’ wordt in het bijzonder de burger-overtreder, naast de burger-benadeelde 

bedoeld. De burger die wetsgetrouw zijn verplichtingen naleeft, wordt uit het oog verloren. Deze 

accentverschuiving dreigt ten koste te gaan van de goede ruimtelijke ordening. Wanneer het accent 
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te zwaar komt te liggen op de bescherming van de individuele burger wordt het voor de handhaver 

moeilijker om zijn rol van ondersteuner van planningsprocessen te ondersteunen. 

Een gedragen oplossing verdient de voorkeur maar is niet steeds haalbaar.  

Ook vanuit het gunnings- en planningsperspectief dient er rekening gehouden te worden met de 

handhaafbaarheid van de beslissing. 

Het ontwerp van handhavingsprogramma is te sterk geschreven vanuit het standpunt van de 

burger-overtreder, waarbij de belangen van de wetsgetrouwe burger en de goede ruimtelijke 

ordening naar de achtergrond worden verdrongen. 

 

SD2: Realisatie van een effectieve, efficiënte en doelmatige handhaving 

 

Het agentschap IRWO is eveneens van mening dat handhaving klantvriendelijk en redelijk moet zijn. 

Men moet niet met een kanon op een mug schieten. Klantvriendelijk zijn wordt in het kader van 

handhaving vooral bereikt door het geven van duidelijke en correcte informatie: wat is de schending 

en hoe kan deze verholpen worden. Klantvriendelijkheid in handhaving kan nooit betekenen dat men 

kansen moet blijven geven aan de overtreder of diens belangen gaan behartigen. De handhaving 

moet  snel en effectief zijn. De inzet van de handhavingsmiddelen moet afhangen van de aanwezige 

situatie en de wil om er al dan niet iets aan te doen. Soms is het beter om onmiddellijk doortastender 

op te treden dan een modeltraject te volgen waarvan men weet dat de zachte aanpak tot niets leidt. 

Dit zou enkel tijdverlies zijn en staat een snelle en efficiënte afwikkeling in de weg. De beoordeling 

van welke handhavingsmiddelen op welk ogenblik worden ingezet, moet dan ook steeds aan de 

beoordeling van de stedenbouwkundig inspecteur worden overlaten. Hij kent de situatie ter plaatse 

het best en kan ook een inschatting maken van de bereidheid van de overtreder om mee te werken 

aan een snel en efficiënt herstel van de goede ruimtelijke ordening.  

Indien de overtreder toch van mening zou zijn dat de stedenbouwkundig inspecteur onterecht van 

het modeltraject afwijkt, beschikt hij nog steeds over voldoende administratieve en gerechtelijke 

procedures om de werkwijze van de stedenbouwkundig inspecteur te laten toetsen.  

Een vergelijking tussen het begrip effectief in het handhavingsplan 2010 en het onderhavige ontwerp 

van handhavingsprogramma brengt ook een merkwaardige evolutie aan het licht. In het 

handhavingsplan 2010 wordt “effectief” omschreven als: “Effectief betekent dat de 

handhavingsniveaus voldoende hoog liggen zodat de overtreder niet wordt beloond en de burger die 

de regelgeving volgt niet wordt ontmoedigd.” Vooral dit laatste aspect blijkt in het ontwerp 

Handhavingsprogramma vergeten te worden. De burger die de regelgeving volgt, moet met lede 

ogen vaststellen hoe de overtreder steeds klantvriendelijker wordt behandeld. Immers, wanneer er 

geen schade is veroorzaakt aan een burger-benadeelde, is de kans groot dat de overtreder ook niet 

zal gesanctioneerd worden. Terwijl deze toch niet eenzelfde traject, waaraan vaak kosten verbonden 

zijn, heeft gevolgd zoals bv. de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning. De vraag dringt 

zich dan ook op of er hier dan geen schending van het gelijkheidsbeginsel plaatsvindt.  
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Het begrip ‘effectief’ kent een merkwaardige evolutie ten aanzien van het handhavingsplan van 

2010. Waar dit toen nog inhield dat de handhavingsniveaus voldoende hoog dienden te zijn, 

verschuift dit nu naar klantvriendelijkheid. De definitie van 2010 dient dan ook behouden te blijven 

en klantvriendelijkheid kan niet betekenen de belangen van de overtreder behartigen maar wel 

deze duidelijke en correcte informatie geven en op een correcte wijze behandelen. 

De stedenbouwkundig inspecteur dient de vrijheid te behouden om in functie van de 

noodwendigheden van het dossier te kunnen afwijken van het modeltraject.  

 

SD3: Realisatie van samenwerking en transparantie 

 

Het agentschap IRWO kan zich enkel maar scharen achter een actieve samenwerking met en 

afstemming van de eigen handhavingsactiviteiten op deze van de lokale besturen. Het ontwerp van 

handhavingsprogramma voorziet niet hoe deze samenwerking vorm dient te worden gegeven. 

Momenteel tracht het agentschap IRWO samenwerkingsprotocollen af te sluiten met de gemeenten. 

Deze praktijk laat toe om, binnen de mogelijkheden van het agentschap en op maat van de 

gemeentelijke partner, met elke gemeente de nodige afspraken te maken voor een ondersteuning op 

maat. Deze praktijk kan dan ook best worden verder gezet in de toekomst. Daarvoor dienen de 

prioriteiten van de diverse bestuursniveaus wel voldoende op elkaar worden afgestemd. 

 

De vraag is echter of er, zoals bij het milieuhandhavingsprogramma, reeds een bevraging is geweest 

van deze lokale besturen. Dit lijkt niet zo te zijn. Indien de noden en belangen binnen de lokale 

besturen gekend zijn, kan er een afgestemde prioriteitenlijst voor het gewestelijke niveau worden 

uitgewerkt. Indien er geen afstemde prioriteitenlijst is, zal dit een goede samenwerking bemoeilijken. 

 

In functie van de noden van de lokale besturen kan het agentschap IRWO dan ook de gepaste kennis 

opdoen om hen te ondersteunen.  

 

Het handhavingsprogramma voorziet ook geen formalisering van de samenwerking met de parketten 

wat nochtans van fundamenteel belang is (cfr milieuhandhaving). Zo is het onder andere van belang 

om de nodige afspraken te maken met betrekking tot de sortering van de dossiers. Dit is een ernstige 

tekortkoming van het ontwerp. 

 

In het kader van dit ontwerp en de verdere samenwerking werd er ook nagelaten om het ontwerp af 

te stemmen op het milieuhandhavingsprogramma. Dit is nochtans ten zeerste aangewezen gelet op 

het omgevingsvergunningsdecreet, de op elkaar afgestemde handhavingsprocedures en de in het 

regeerakkoord aangekondigde integratie.  

Hoe wenst men de preventie en sensibilisering te organiseren? Welk niveau zal hiervoor de leiding 

nemen? 
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Het agentschap onderlijnt het belang van de nodige samenwerking met de andere 

handhavingspartners en is voorstander om deze verder te verdiepen. In het ontwerp-

handhavingsprogramma is geen visie opgenomen over hoe dit kan gerealiseerd worden. De 

praktijk leert dat dit niet altijd even makkelijk verloopt wat in casu versterkt zal worden door het 

ontbreken van een bevraging van de partners voorafgaandelijk aan het opstellen van dit ontwerp. 

Hierdoor dreigen hiaten te ontstaan ten aanzien van het beleid van de gemeenten, de 

politiediensten, de parketten en het milieuhandhavingsprogramma.  

 

5. Operationele doelstellingen van het handhavingsbeleid 

OD1: Werken met prioriteiten 

1. Ruimte creëren voor proactief toezicht 

 

Het pleidooi voor een grotere aanwezigheid op het terrein kan uiteraard enkel worden toegejuicht. 

Gezien de beperkte middelen, zoals reeds aangehaald in het ontwerp van handhavingsprogramma, 

zal er een inspanning dienen te gebeuren om meer middelen te voorzien. Zo niet dreigt dit punt van 

het programma dode letter te blijven. Er wordt hier best meer duidelijkheid gegeven over de 

middelen die men wenst in te zetten (cfr het milieuhandhavingsprogramma).  

In het ontwerp van handhavingsprogramma wordt niet voorzien welke middelen zullen worden 

ingezet voor dit toezicht. Het is aanbevelingswaardig om de werkwijze van het 

milieuhandhavingsprogramma te volgen op dit punt.  

 

2. Voorrang geven aan recente schendingen 

 

Er dient vastgesteld te worden dat recent hier niet op een duidelijke en evenredige manier wordt 

gedefinieerd. De overtreder heeft dikwijls de intentie om zijn schending te onttrekken aan het 

toezicht van de overheid. Gelet op haar beperkte capaciteit kan het agentschap IRWO geen 

omvangrijk opsporingsbeleid voeren. Het zal juist in de meest kwetsbare gebieden zijn dat de 

schendingen het moeilijkst op te sporen zijn. Ook mag er geen ongelijkheid ontstaan tussen de 

gebieden waarin de gewestelijke verbalisanten zullen optreden (gebonden door onderhavig 

handhavingsprogramma) en deze waarin de gemeentelijke en politionele verbalisanten actief zijn 

(die niet gebonden zijn door het handhavingsprogramma).  

De decreetgever heeft de nieuwe verjaringstermijnen juist aannemelijk gevonden om een 

handhavingstraject op te starten en iedereen op een gelijke manier te behandelen. Bovendien 

werden deze verjaringstermijnen reeds aanzienlijk verkort door de decreetgever vanuit een 

redelijkheidsstandpunt. Gelet op het legaliteits- en gelijksheidsprincipe komt het dan ook 

aangewezen voor om soepel om te gaan met het begrip ‘recent’ en dit in functie van de specifieke 

elementen van het dossier.  
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Het ontwerp handhavingsprogramma laat na om het essentiële begrip ‘recent’ te definiëren. Het 

ontwerp dient ook op dit punt het gelijkheids- en legaliteitsprincipe te eerbiedigen. Zo mag er geen 

afbreuk worden gedaan aan de decretale verjaringstermijnen en mag er geen ongelijkheid 

ontstaan met dossiers die worden opgevolgd door de andere handhavingspartners.  

 

3. Inhoudelijke prioriteiten bij behandeling van klachten. 

 

Het ontwerp van handhavingsprogramma gaat er vanuit dat de gemeenten massaal zullen 

meestappen in het uitwerken van een gemeentelijk handhavingsprogramma. Het agentschap IRWO 

probeert reeds geruime tijd om de gemeenten hiervoor warm te maken en geeft hiervoor de nodige 

ondersteuning. In de praktijk is echter gebleken dat hiervoor slechts een zeer beperkte interesse is. 

Vaak wordt als reden hiervoor het gebrek aan financiële middelen gegeven. Waar dit voor kleinere 

gemeenten een reden kan zijn, dient vaak ook te worden vastgesteld dat er binnen de gemeenten 

onvoldoende draagvlak is voor een dergelijk programma.  

Het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat er vanuit het lokale niveau handhavingsprogramma’s zullen 

worden opgesteld die een aanvulling vormen op onderhavig handhavingsprogramma waardoor 

ernstige hiaten dreigen te ontstaan. Dit risico is des te groter daar er zoals hiervoor reeds werd 

aangehaald geen bevraging van de gemeenten is gebeurd naar aanleiding van het opstellen van dit 

ontwerp. Het lijkt het agentschap IRWO dan ook nuttig dat door het departement een onderzoek 

wordt gedaan naar hiaten in de handhaving gelet op het bovenstaande risico.  

Hier wordt opnieuw het recente karakter van de inbreuk als meest belangrijke criterium naar voor 

geschoven, zonder dat hieraan een definitie wordt verbonden. Het kan uiteraard niet om het 

belangrijkste criterium ongedefinieerd te laten. Er kan dan ook opnieuw verwezen worden naar de 

opmerking hierover zoals deze geformuleerd werd onder het voorgaande punt. 

Ook het criterium ‘nadeel voor derden’ is onterecht opgenomen daar de gewestelijke verbalisant 

steeds optreedt ter bescherming van het algemeen belang en niet de individuele belangen van een 

burger, al kunnen deze in bepaalde gevallen gelijklopend zijn. De individuele burger beschikt steeds 

over de nodige eigen (rechts)middelen om zijn belangen te verdedigen. Bovendien is het ook niet 

duidelijk hoe een klachtgestuurde handhaving zich verhoudt tot de in dezelfde rubriek vermelde 

risico-analyse. Ook het begrip ‘gewestelijke stedenbouwkundige voorschriften’ is binnen de context 

van punt 2 bij ernst van de schending geen duidelijk begrip.  

Het ontwerp van handhavingsprogramma voorziet ook geen programmatorische aanpak van de 

schendingen van de goede ruimtelijke ordening. Buiten een aantal vaag omschreven criteria is er 

nergens een globale visie ontwikkeld met betrekking tot handhaving. Het is aan te raden om een 

duidelijk programma te voorzien, om te bepalen op welke schendingen men vanuit gewestelijk 

niveau wil inzetten. Deze vage manier waarop de eigen prioriteiten omschreven worden,  is dan ook 

in strijd met de onder strategische doelstelling 3 omschreven transparantie en communicatie naar de 

burger.  

Er kan hier ook verwezen worden naar het handhavingsplan zoals dit in 2010 werd goedgekeurd. 

Hierin werden een aantal duidelijke gezamenlijke en gewestelijke prioriteiten opgesomd, te weten: 
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1. Optreden tegen overtredingen in ruimtelijk kwetsbaar gebied en open ruimtegebied; 2. 

Gebiedsgericht optreden in specifieke (bestemmings-)zones vanuit een duidelijke beleidskeuze; 3. 

Themagericht optreden vanuit een duidelijke beleidskeuze zoals vb. de ostentatieve verharding van 

voortuinen voor bijvoorbeeld illegale autoverkoop langsheen een openbare weg, of bijvoorbeeld de 

illegale permanente bewoning weekendverblijven, wanneer deze thematiek een bovenlokaal 

karakter vertoont. Het is te betreuren dat dit in het huidige ontwerp van handhavingsprogramma 

niet het geval is. Het wordt aanbevolen om dit weldegelijk te doen. In het ontwerp 

Handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening is de “ernst van de schending” duidelijk afgezwakt. Er 

wordt geen rekening gehouden met een gebiedsgericht of themagericht optreden. 

Ook dient de stelling  ‘De bepaling van prioriteiten bij de vervolging van bepaalde misdrijven en 

inbreuken houdt niet in dat de andere scheidingen geen aandacht meer krijgen of nooit zullen 

geverbaliseerd worden of dat systematische seponering gewest zou zijn en zelfs niet dat enkel 

bestuurlijke handhaving wenselijk is’ te worden verduidelijkt. Enerzijds is er geen mankracht 

aanwezig om alle schendingen te gaan opvolgen. Anderzijds is dit ook in strijd met alle restricties die 

in het ontwerp handhavingsprogramma worden opgelegd voor het geven van aanmaningen, 

stakingsbevelen, het opstellen van processen-verbaal en ga zo maar verder. Voor elk 

handhavingsmiddel worden talrijke beperkingen in hun aanwending voorzien. Dit lijkt dan ook 

tegenstrijdig met deze bepaling.   

Tot slot valt het ook nog te betreuren dat het criterium ‘inbreuken van overheden’ niet meer in de 

prioriteiten staat opgesomd. Gelet op de voorbeeldfunctie die een overheid heeft, is het juist van 

belang om hierop toe te zien. Dit schept ook vertrouwen ten aanzien van de burger.  

Het ontwerp handhavingsprogramma heeft nagelaten om een duidelijke prioriteitenlijst op te 

nemen. Nochtans was dit wel het geval in het handhavingsplan van 2010 en kan hier ook verwezen 

worden naar het milieuhandhavingsprogramma. Het is aan te raden om in overleg met alle 

handhavingspartners een gebieds- en themagerichte prioriteitenlijst vast te leggen. Deze 

werkwijze is ook in overeenstemming met de derde strategische doelstelling.  

Het opnemen van prioriteiten staat ook op gespannen voet met de beleidslijn om aandacht te 

blijven geven aan alle schendingen. 

De criteria om de prioriteiten te bepalen zijn onvoldoende duidelijk (bv recent) of minder relevant 

bij het beoordelen van de goede ruimtelijke ordening. Het feit dat de ‘inbreuken van de overheid’ 

niet meer als een prioriteit worden gezien, valt ook te betreuren. 

Er is geen duidelijke visie hoe de gemeenten te betrekken in een globale handhavingsaanpak 

ondanks  de gekende moeilijkheden waarmee het agentschap in het verleden is geconfronteerd 

geweest.  

 

OD2: Optimalisatie via trajectaanpak 

 

Het agentschap IRWO stelt zich de nodige vragen bij de rigide formulering van het aan te houden 

traject. Het dient aanbeveling, zoals ook hierboven reeds aangehaald, om het geformuleerde traject 
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als een best practice te zien waarvan, in functie van de eigenheden van een dossier, steeds moet 

afgeweken kunnen worden.  

Deze werkwijze strookt ook met de visie zoals opgenomen in ‘doel en strekking’ van het ontwerp 

handhavingsprogramma. Hier wordt uitdrukkelijk gesteld dat ‘De beleidsrichtlijnen vervat in dit 

handhavingsprogramma RO staan een individuele beoordeling niet in de weg maar geven algemene 

richtlijnen aan die door de gewestelijke administraties dienen gevolgd te worden’. 

Zoals in de ontwerptekst zelf wordt gesteld, is het vrijwaren van de goede ruimtelijke ordening het 

uiteindelijke doel en niet het inzetten van handhavingsmiddelen an sich. De stedenbouwkundig 

inspecteur die het dossier beheert, is dan ook het best geplaatst om op basis van alle elementen van 

het dossier op een verantwoorde manier te kunnen afwijken van het voorgestelde traject indien dit 

leidt tot een efficiënte en effectieve handhaving.  

In het algemeen wordt er gepleit om in het handhavingsprogramma in te schrijven dat de 

stedenbouwkundig inspecteur in functie van de eigenheden van het dossier kan afwijken van het 

modeltraject. Dit standpunt is in overeenstemming met ‘doel en strekking’ zoals opgenomen in het 

ontwerp. 

 

1. De verhouding tussen het bestuurlijke en gerechtelijke traject 

 

Het is in de praktijk mogelijk dat er voor een schending een gerechtelijk en een bestuurlijk 

handhavingstraject wordt gevolgd. Het decreet heeft niet voorzien dat er steeds een gerechtelijk 

traject moet worden gevolgd en formuleert geen voorkeur tussen het gerechtelijke en bestuurlijke 

traject. Er is  wel vastgesteld dat een bestuurlijke maatregel niet in strijd mag zijn met een uitspraak 

die gezag van gewijsde heeft. Hieruit kan enkel worden afgeleid dat een samenspel mogelijk is en in 

dat geval wordt (logischerwijze) voorrang verleend aan de gerechtelijke uitspraak. 

De interpretatie van het handhavingsprogramma is dan ook een onterechte verenging van de 

decretale bepalingen waardoor maatwerk niet langer mogelijk is om tot een goede oplossing te 

komen. Dit standpunt is ook in strijd met het navolgende punt  (de inzet van instrumenten op pagina 

16 van het ontwerp handhavingsprogramma) waar men duidelijk spreekt van een aangepaste mix 

van instrumenten die dient ingezet te worden.  

Bij sancties en boetes 

Er dient ook de nodige opvolging van de parketten te gebeuren in functie van hun seponeringsbeleid. 

Hiervoor kan een protocol worden afgesloten tussen de bevoegde parketten en het agentschap 

IRWO.  
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Bij herstelmaatregelen 

a) Inbreuken 

 

De voorgestelde werkwijze kan niet worden onderschreven. In het licht van een efficiënte en 

effectieve handhaving is het niet aangewezen om voor de handhaving van elke inbreuk een 

gerechtelijk traject op te starten. Indien er een inbreuk wordt vastgesteld en er een 

handhavingstraject wordt opgestart dient het meest aangewezen spoor te worden gevolgd. 

Zo kan er gekozen worden voor het bestuurlijke traject, wanneer de inbreuk kennelijk 

verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. Voor het herstel van andere, bv. 

strafwaardige inbreuken kan er via het gerechtelijke traject worden gewerkt. Indien de 

bestuurlijke handhaving niet kan worden aangewend voor het herstel van een inbreuk maakt 

dit dat de handhaving een belangrijk en efficiënt instrument verliest, dat daarenboven 

kostenbesparend is voor zowel de overtreder als de overheid. Een dergelijke invulling van de 

bestuurlijke maatregel is dan ook een gemiste kans vanuit het oogpunt van efficiënt en 

effectief inzetten van middelen. 

De stelling dat instandhoudingsmisdrijven per definitie niet recent zijn, kan niet gevolgd 

worden. Deze zijn per definitie wel recent. Hun aanvangspunt (zijnde de initiële oprichting en 

een te onderscheiden schending) ligt verder in de tijd, doch de instandhouding blijft actueel 

zolang ze niet opgehouden is te bestaan. Uiteraard dient recent berekend te worden vanaf 

het ogenblik dat de inbreuk opgehouden is te bestaan en niet vanaf het ogenblik dat het een 

start heeft genomen. Dikwijls bleef de initiële inbreuk onopgemerkt zodat men het 

aanvangspunt niet kon kennen, behalve wanneer men er eerder toevallig op uitkomt. Dit zou 

bv kunnen betekenen dat in het geval van een groots illegaal bouwproject dit niet meer 

‘recent’ is op het ogenblik dat de bouwwerken zijn afgerond daar deze meerdere jaren 

hebben aangesleept.  

 

 

b) Misdrijven waar de beslissing van het openbaar ministerie niet wordt afgewacht.  

 

Het agentschap IRWO kan instemmen met deze werkwijze. Het zal hierbij dan voornamelijk 

gaan om gebruiksmisdrijven. Voor het oprichtingsmisdrijf dat in voortgang is, kan in principe 

steeds nog een stakingsbevel worden opgelegd. Het gebruiksmisdrijf dat er uit voortvloeit en 

een grote impact kan hebben op de ruimtelijke ordening vertoont dan een voortschrijdend 

karakter.  

 

c) Voor andere misdrijven zal in eerste instantie de beslissing van het openbaar ministerie 

doorslaggevend zijn om het verder traject te bepalen. 

 

Het ontwerp handhavingsprogramma maakt een onderscheid tussen de situaties waarin het 

parket al dan niet beslist tot strafrechtelijke vervolging. In de eerste categorie (het parket 

beslist tijdig tot het instellen van een vervolging) wordt de herstelvordering ingediend bij het 

parket met het oog op een gerechtelijk traject. Hieraan wordt toegevoegd ‘Diezelfde piste 

wordt gevolgd indien het openbaar ministerie geen tijdige beslissing neemt’. Deze toevoeging 
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dient verduidelijkt te worden. In dit geval is het aangewezen dat de stedenbouwkundig 

inspecteur schriftelijk informeert bij het parket naar diens intenties in het dossier. Indien het 

parket laat weten toch nog te zullen vorderen, zal een herstelvordering worden 

overgemaakt. Wanneer de stedenbouwkundig inspecteur het bericht krijgt dat er geen 

vervolging zal worden opgestart of geen enkel antwoord ontvangt, kan het traject ‘in geval 

van een tijdig antwoord’ niet worden gevolgd.  

Gelet op dit feit komt het aan de stedenbouwkundig inspecteur toe om te beslissen over het 

feit of er alsnog een herstel dient nagestreefd te worden. Hierbij kan hetzelfde onderscheid 

worden gemaakt als bij de misdrijven waarvoor het parket tijdig heeft laten weten niet te 

zullen vervolgen.  

 

Het nastreven van het herstel indien het parket tijdig laat weten niet te zullen vervolgen 

bevat een aantal tegenstrijdigheden. Het ontwerp handhavingsprogramma bepaalt dat het 

bestuurlijk traject zal worden gevolgd ingeval van recente schendingen die relatief eenvoudig 

en niet zwaarwichtig zijn. A contrario dient hieruit dus afgeleid te worden dat voor 

schendingen die niet recent zijn (wat dit ook mag betekenen) via de burgerlijke rechter dus 

wel nog een herstelmaatregel kan worden opgelegd. De vraag is echter hoe dit te rijmen is 

met de ‘criteria en moment van vorderen bij gerechtelijke en bestuurlijke maatregelen’ zoals 

beschreven op pagina 24 van het ontwerp handhavingsprogramma. Hier wordt voorzien dat 

de maatstaf van 3 of 5 jaar (in RKW) vanaf het verstoren van de ruimtelijke ordening de 

uiterste grens zijn voor het instellen van de herstelvordering. Op pagina 24 wordt dus gezegd 

dat voor deze schendingen geen herstelvordering meer mag worden ingesteld maar in 

onderhavige paragraaf wordt aangegeven dat deze schendingen toch nog voor herstel aan 

de (burgerlijke) rechter moeten worden voorgelegd.  

 

De mogelijkheden van de bestuurlijke maatregelen worden onvoldoende aangewend. Daar de 

decreetgever de inbreuken als minder zwaarwichtig heeft beoordeeld, is het juist aangewezen om 

de inbreuken maximaal te remediëren via bestuurlijke handhaving, daar deze vorm van 

handhaving minder ingrijpend is dan een gerechtelijke procedure. Bestuurlijke handhaving is ook 

mogelijk voor instandhoudingsmisdrijven daar deze weldegelijk recent kunnen zijn gelet op hun 

voortdurend karakter.  

Het traject voor de misdrijven waarvoor het parket geen tijdige beslissing neemt dient verder te 

worden verduidelijkt en dit met het oog op een efficiënt verloop van het traject (cf. het voorstel van 

het agentschap).  

Het traject voor misdrijven waarvoor het parket tijdig laat weten niet te zullen vervolgen, is nog 

behept met een aantal tegenstrijdigheden die dienen te worden uitgeklaard. Zo dienen volgens het 

ontwerp van handhavingsprogramma deze misdrijven te worden behandeld door de burgerlijke 

rechter al bepaalt het ontwerp elders dat voor deze misdrijven geen herstelvordering meer mag 

worden opgestart.  
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2. De inzet van de instrumenten en hun onderlinge verhouding alsook hun 

opeenvolging binnen een traject 

 

Er wordt terecht gepleit om via een mix aan instrumenten te komen tot een efficiënte, doelmatige en 

oplossingsgerichte handhaving in de strategische doelstellingen. Deze stelling komt strijdig voor met 

diverse bepalingen in het ontwerp van handhavingsprogramma. Dit programma legt een zeer strak 

traject op met een opeenstapeling van te gebruiken instrumenten, waarbij vaak de voorkeur wordt 

gegeven aan de meest belastende instrumenten (gerechtelijke in plaats van bestuurlijke 

handhaving).  

 

Er dient aan de stedenbouwkundig inspecteur, die de centrale figuur is binnen de gewestelijke 

handhaving, de nodige vrijheid te worden gegeven om binnen duidelijke beleidslijnen steeds een 

juiste mix te kunnen gebruiken van instrumenten die aangepast is aan de specifieke situatie. Deze 

mix zal steeds, tenzij dringende situatie, een opbouwend karakter hebben en bestaan uit preventieve 

en curatieve instrumenten.  

 

Het uitgeschreven traject laat onvoldoende toe om tot een efficiënt herstel van de goede 

ruimtelijke ordening te komen daar het onvoldoende maatwerk toelaat op basis van een mix van 

handhavingsmiddelen.  

 

3. De preventieve fase: alvorens tot sanctionering of herstelmaatregelen over te gaan 

 

 

De raadgeving 

 

Het nut van dit middel kan algemeen worden erkend.  

 

In de praktijk zal het gebruik hiervan door de gewestelijke diensten echter beperkt zijn. Gelet op de 

capaciteit en werking van de gewestelijke diensten zullen zij meestal pas tussenkomen wanneer de 

schending is gepleegd.  

 

Dit instrument zal veel nuttiger zijn voor de lokale besturen. Zij staan veel korter bij de dagelijkse 

gebeurtenissen binnen hun gemeente en hebben daardoor vaker de kennis om proactief in te grijpen 

op een mogelijke schending via het gebruik van de raadgeving.  

 

Dit instrument zal in de praktijk vooral aangewend worden door de lokale verbalisanten. 

 

De aanmaning 

 

Het ontwerp van handhavingsprogramma voorziet dat enkel een aanmaning wordt gegeven indien 

het effectief mogelijk is om in een latere fase een geldboete of herstelmaatregel op te leggen of 

indien de vervolgende overheid ook de bedoeling hiertoe heeft. Deze elementen zullen niet duidelijk 

zijn op het ogenblik dat de schending wordt vastgesteld en zeker niet in het licht van het traject zoals 

dit momenteel voorligt. Zo kan de verbalisant geen voorafname doen op de beslissing van het parket 
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om al dan niet een vervolging op te starten of op het advies van de Hoge Raad voor de 

Handhavingsuitvoering (hierover later meer). Deze optie kan dan ook niet worden weerhouden. 

Wanneer een schending wordt vastgesteld moet er minstens een preventief instrument kunnen 

worden aangewend.  

 

De stelling dat er geen aanmaning moet worden gegeven voor regulariseerbare schendingen, en in 

de lezing van het ontwerp dus ook geen handhavingstraject tout court mag worden opgestart, kan 

niet worden onderschreven. Het komt niet toe aan een verbalisant om zich uit te spreken over de 

regulariseerbaarheid van een inbreuk. Deze bevoegdheid is toevertrouwd aan een andere instantie 

en deze scheiding van bevoegdheden dient dan ook strikt gerespecteerd te worden. Vervolgens is 

het ook niet zeker of de overtreder de schending wenst te regulariseren. Het is niet zeker dat hij deze 

inspanning wenst te doen (bv aanpassingswerken uit te voeren). De bestaande situatie kan dan ook 

hinderlijk zijn voor de goede ruimtelijke ordening en dient te worden opgevolgd en gehandhaafd. Tot 

slot is voor deze schendingen de kans juist het grootst dat zij na aanmaning zullen worden hersteld 

omdat de last voor de overtreder juist relatief beperkt is gelet op de regulariseerbaarheid ervan. 

Door de aanmaning te geven kan er dus op een makkelijke manier een opbouw van historisch passief 

worden vermeden wat een van de basisdoelstellingen is van het ontwerp handhavingsprogramma 

(voorlaatste alinea van de beleidsvisie).  

 

De optie om niet op te treden voor schendingen die zijn verjaard of waarbij kennelijk elke redelijke 

termijn werd overschreden en schendingen die geen of slechts een beperkte maatschappelijke 

weerslag hebben of waarvan de impact op de ruimtelijke ordening uiterst gering is, kan niet worden 

weerhouden. Hierdoor wordt er een onduidelijkheid gecreëerd rond het statuut van deze 

constructies en dreigt er een nieuw historisch passief van niet vastgestelde schendingen te worden 

opgebouwd en dit terwijl het ontwerp van handhavingsprogramma dit juist wil vermijden. De 

onduidelijkheid ten aanzien van de burger bestaat er dan weer in dat wanneer niet opgetreden 

wordt tegen een schending hiervan niets terug te vinden is in het vergunningenregister. Zo blijft een 

kandidaat-koper in het ongewisse over het statuut van het goed dat hij wenst aan te kopen ten 

gevolge van de struisvogelpolitiek van de overheid. 

 

De stelling om 3 aanmaningen te geven kan niet worden onderschreven. Indien de overtreder na de 

eerste aanmaning niet reageert, is het niet aan te nemen dat hij dit gaat doen na een 2
e
 of 3

e
 

aanmaning. Deze werkwijze zou enkel maar een onnodig rekken van het traject inhouden en 

bovendien een ernstige belasting vormen van de bevoegde diensten. . Hierbij kan worden opgemerkt 

dat de stad Antwerpen in de commissie handhavingsbeleid toelichtte dat de experimenten met 

aanmaningen werden stopgezet omdat de opvolging onmogelijk kon worden verzekerd en de 

effectiviteit onzeker was. Dit is een voorbeeld van een ervaring uit het werkveld waaraan te weinig 

aandacht wordt besteed. Deze werkwijze van opeenvolgende aanmaningen kan dan ook niet als 

efficiënt worden beschouwd in het licht van de beperkte middelen die aanwezig zijn.  

 

In geval van een schending dient 1 aanmaning te volstaan waarbij de overtreder de kans wordt 

gegeven om binnen een redelijke termijn over te gaan tot het herstel van de schending. Indien 

nadien uit de omstandigheden blijkt dat de overtreder effectief de wil heeft om de schending te 

herstellen, maar dit niet lukt binnen de aangegeven termijn, kan deze worden verlengd.  
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De mogelijkheden en voorwaarden om een aanmaning te kunnen geven zijn veel te streng 

geformuleerd. De verbalisant zal op het ogenblik dat de schending wordt vastgesteld niet over al 

deze informatie kunnen beschikken. In de praktijk zal dit betekenen dat er geen aanmaningen 

kunnen worden gegeven wat niet de bedoeling kan zijn. Een aanmaning moet steeds gegeven 

kunnen worden wanneer een schending wordt vastgesteld.  

Het verbod om een aanmaning te geven voor regulariseerbare schendingen is contraproductief. 

Gelet op de weinig hinderlijke herstelwijze zal de aanmaning hier juist het meeste effect kunnen 

ressorteren.  

 

De optie om voor bepaalde schendingen geen aanmaning te geven kan niet gevolgd worden vanuit 

de vereiste transparantie. Niet het geven van een aanmaning creëert een historisch passief. Het 

niet registreren van de schendingen zorgt er juist voor dat de toekomstige zakelijk rechthouders 

niet op de hoogte zijn van de toestand van het pand. 

 

Het geven van 3 aanmaningen komt over als een administratieve last waar tegenover geen nuttig 

effect staat. De eerste aanmaning kan in functie van de reactie van de overtreder steeds 

gemoduleerd worden.  

 

 

Het stakingsbevel 

 

Het stakingsbevel, dat een preventieve maatregel is, dient voldoende snel na de vaststelling van de 

schending te kunnen worden opgelegd. Zoals het ontwerp van handhavingsprogramma aangeeft 

dient dit ook mogelijk te zijn zonder voorafgaandelijke aanmaning.  Gelet op het preventieve 

karakter van het stakingsbevel kan dit dan ook niet gezien worden als een straf voor het niet 

opvolgen van een aanmaning. Uit zijn aard kan het stakingsbevel geen straf zijn. Het is een 

preventieve maatregel die juist verdere schendingen voorkomt of de rechtsmacht van de rechter ten 

gronde beveiligt.  

 

Wederom wordt hier verwezen naar recente schendingen. In de context van het stakingsbevel wordt 

recent gedefinieerd als 1 of 2 jaar afhankelijk van het gebied waarin de schending is gepleegd.  Voor 

aflopende schendingen kan een stakingsbevel opgelegd worden zolang deze aan de gang zijn. Anders 

redeneren zou betekenen dat men een eerste aanvang met de werken kan nemen, deze tijdelijk 

stillegt en dan verdergaat met de illegale bouwwerken. Deze omzeiling van reglementering kan niet 

worden toegelaten. Wat de voortdurende en voortgezette misdrijven betreft, kan de termijn ook pas 

beginnen lopen nadat de initiële schending (vaak oprichting) volledig is afgerond (en niet bij de start 

ervan, zijnde de eerste steenlegging). Indien de vertrekpunten voor de termijnen niet gelijklopen, 

kan hier een schending van het gelijkheidsbeginsel ontstaan. Onder de huidige omzendbrief met 

betrekking tot het bevelen van een staking (RO2014/03) werd trouwens ook uitdrukkelijk voorzien 

dat de termijnen van 1 en 2 jaar enkel gelden voor gebruiksmisdrijven.  

Het gegeven dat enkel een stakingsbevel kan worden opgelegd voor een uitbreiding van een reeds 

lang bestaand illegaal gebruik maar niet het oorspronkelijke illegale gebruik is niet wenselijk. Indien 

een illegaal gebruik dat geruime tijd gevestigd is, plots wordt uitgebreid, dient het ganse gebruik (hoe 
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lang dit ook mag bezig zijn) te kunnen worden aangepakt. Zo niet dreigt slechts een gedeeltelijk 

herstel te kunnen worden bereikt wat niet wenselijk is vanuit de goede ruimtelijke ordening  en ook 

strijdig is met de rechtspraak van het Hof van Cassatie (Cass. 3 september 2013 P.12.153 en Cass. 24 

april 2012 P.11.1061.N). Indien een bestaand gebruik wordt uitgebreid, dient het volledige illegale 

gebruik op dit perceel of het aansluitende perceel te kunnen worden gestaakt.  

De stedenbouwkundig inspecteur / gewestelijke verbalisant wordt belast met de opvolging van het 

stakingsbevel. Hierbij dient er vanuit gegaan te worden dat de stedenbouwkundig inspecteur / 

gewestelijke verbalisant enkel instaat voor de opvolging van de stakingsbevelen die hij zelf heeft 

gegeven. Onder deze vorm van opvolging wordt verstaan de controle ter plaatse op de naleving van 

het stakingsbevel. Het stakingsbevel dat enkel werd bekrachtigd door de stedenbouwkundig 

inspecteur dient ter plaatse dan ook gecontroleerd te worden door de instantie die het stakingsbevel 

heeft opgelegd. De termijn waarbinnen deze opvolging gebeurt, dient zelfstandig door de oplegger 

van het stakingsbevel te kunnen worden bepaald en dit in functie van de aard van de schending. 

Hierbij kan 6 maanden een richtinggevende termijn zijn, zonder dat hieruit enig recht voor de 

overtreder kan volgen.  

Er kan ook niet ingezien worden hoe het geven van een stakingsbevel kan bijdragen tot de creatie 

van een historisch passief. Wat is het verschil in het ontstaan van historisch passief waartegen  niet 

wordt opgetreden zodat de illegaliteit enkel wordt versterkt en een schending waarvoor een 

stakingsbevel wordt opgelegd (dat mogelijk geen gevolg heeft) waarbij de goede ruimtelijke ordening 

altijd gebaat is? De toestand is ten minste bevroren. Door het niet opleggen van een stakingsbevel 

zal dit passief niet verdwijnen doch zal het enkel onder de radar aanwezig zijn.  

Het ontwerp voorziet ook wanneer het stakingsbevel dient te worden ingetrokken door de 

stedenbouwkundig inspecteur. Wanneer het gaat om een oprichtingsmisdrijf is dit relatief eenvoudig 

vast te stellen. Voor gebruik (dat een voortgezet misdrijf is en dus steeds recent blijf) is dit uiteraard 

moeilijker. De bewijslast die aantoont dat er geen reden meer is om het stakingsbevel te handhaven, 

dient dan ook gedragen te worden door de overtreder. Het stakingsbevel zal dan ook maar kunnen 

worden ingetrokken wanneer dit zonder voorwerp is geworden of zijn preventief karakter verliest. 

Het initiatief tot het intrekken van het stakingsbevel dient van de overtreder te komen. Van de 

stedenbouwkundig inspecteur kan niet verwacht worden dat hij op dit punt proactief controles gaat 

uitvoeren. De administratieve belasting hiervan zou veel te omvangrijk zijn. 

 

Het feit dat er onverwijld een uitspraak ten gronde dient te komen indien geen vrijwillig herstel volgt, 

dient genuanceerd te worden. Gelet op het feit dat het parket beschikt over een termijn van 180 

dagen (eenmaal verlengbaar) om haar beslissing mee te delen, betekent dat ten vroegste na 6 

maanden, en in de praktijk vaak pas na een jaar een vordering kan worden ingeleid. Deze 2 trajecten 

die in het ontwerp zijn ingeschreven, zijn dan ook manifest in strijd met elkaar en dienen verder te 

worden afgestemd. Door de eerder voorgeschreven termijn om een herstelvordering te kunnen 

inleiden (en een bestuurlijke maatregel uit te sluiten) zal het juist langer duren eer een beslissing ten 

gronde zal worden genomen.  

 

Van de stedenbouwkundig inspecteur kan enkel verwacht worden dat hij enerzijds het stakingsbevel 

blijft controleren, zoals hierboven aangehaald en anderzijds zo snel mogelijk een herstelvordering 

inleidt of een bestuurlijk herstel oplegt. Het komt dan ook aan de rechter toe om te oordelen of 
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(gelet op het voorgeschreven traject) de stedenbouwkundig inspecteur tijdig de herstelvordering 

heeft ingeleid en hieraan de nodige gevolgen te koppelen. Een termijn van 6 maanden is hier 

hoegenaamd niet realistisch gelet op het feit dat het parket over een beslissingstermijn van 

maximaal 360 dagen beschikt. De stedenbouwkundig inspecteur kan ook niet gehouden zijn voor het 

instellen van een herstelvordering nadat het stakingsbevel werd gegeven door een lokale verbalisant. 

Behalve dat dit praktisch niet haalbaar is voor de stedenbouwkundig inspecteur gelet op de 

aanwezige mankracht, is dit ook strijdig met het subsidiariteitsbeginsel.  

 

De stedenbouwkundig inspecteur / verbalisant kan de overtreder steeds wijzen op het bestaan van 

de minnelijke schikking om een einde te stellen aan de schending. Dit is een onderdeel van 

klantvriendelijke overheid. Het uiteindelijke initiatief ervoor dient uit te gaan van de overtreder.  

 

De inzetbaarheid van het stakingsbevel dient gegarandeerd te blijven. Het gaat om een zachte 

bestuurshandeling die per definitie op preventie is gericht. Onnodige belemmeringen dienen dan 

ook zo veel mogelijk te worden vermeden.  

 

De gewestelijke ambtenaren zijn enkel verantwoordelijk voor de opvolging van de stakingsbevelen 

die zij zelf hebben gegeven en niet voor deze die ze louter bekrachtigd hebben. Hetzelfde geldt voor 

het tijdig instellen van een herstelvordering na het opleggen van een stakingsbevel. De 

stedenbouwkundig inspecteur kan niet instaan voor de stakingsbevelen die enkel door hem werden 

bekrachtigd.  

 

De termijn voor het instellen van de herstelvordering (6 maanden) is niet haalbaar. Dit is het 

gevolg van de beslissingstermijn van het parket die kan oplopen tot 12 maanden.  

 

Indien de overtreder de intrekking van een stakingsbevel wenst, dient hij dit zelf aan te vragen via 

een gemotiveerd verzoek. Deze werkwijze is ingegeven door de beperkte mankracht waarover het 

agentschap beschikt.  

 

Het startpunt van de termijn van 1 resp. 2 jaar dient duidelijk te worden gedefinieerd. De huidige 

tekst bevat een aantal onduidelijkheden, waardoor de werking van het stakingsbevel verder kan 

worden uitgehold en er een schending van het gelijkheidsbeginsel kan optreden.  

 

Indien een niet-recente schending een uitbreiding kent, moet het mogelijk zijn om niet enkel de 

recente uitbreiding maar ook de niet-recente schending te kunnen staken. Dit ligt in lijn met de 

recente uitspraken van het Hof van Cassatie. 

 

Tot slot dient er over gewaakt te worden dat er geen nieuwe ongelijkheden optreden. Bij gebrek 

aan duidelijke prioriteiten en door de opgenomen restricties ten aanzien van bepaalde 

handhavingsmiddelen is het mogelijk dat een dossier dat wordt opgevolgd door een lokale 

handhaver gans anders wordt aangepakt dan wanneer de opvolging ervan gebeurt door een 

gewestelijke handhaver.  
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Rol vergunningenregister 

Het groeiend belang van het vergunningenregister kan enkel worden toegejuicht. Dit register dient 

een volledig overzicht te verschaffen van de toestand van het perceel. Hierdoor is een potentiële 

koper correct en volledig geïnformeerd over de toestand van het perceel dat hij wenst aan te kopen.  

Het decreet voorziet niet in de registratie van aanmaningen in het vergunningenregister. Hierdoor 

zullen alle doelstellingen met betrekking tot een betere informatieverspreiding in het ontwerp 

handhavingsprogramma niet steeds bereikt kunnen worden.  

Er dient de aandacht op gevestigd te worden dat het decreet niet voorziet in de registratie van 

aanmaningen in het vergunningenregister.  

 

4. Het opstellen van een proces-verbaal en verslag van vaststelling 

 

Aan de bevoegde verbalisant wordt, ondanks dat hij reeds bij de aanmaning kennis neemt van de 

schending, pas toegelaten om proces-verbaal op te stellen nadat de aanmaning niet is nageleefd. 

Hoe verhoudt dit zich tot de strafrechtelijk bepaalde aangifteplicht van de officier van gerechtelijke 

politie bij de Procureur des Konings?  

 

Het heeft weinig zin om bij het opstellen van een proces-verbaal nogmaals te wijzen op de minnelijke 

schikking, zeker wanneer dit reeds bij de aanmaning is gebeurd. De overtreder is dan op de hoogte 

van wat de inbreuk is en de mogelijkheden in het dossier. Een proces-verbaal dient enkel een 

objectieve vaststelling van feiten te bevatten en geen juridisch advies over de mogelijkheden in het 

dossier. Deze melding dient te gebeuren bij het geven van de aanmaning.  

 

Het voegen van een nota is een overbodige administratieve last in hoofde van de verbalisant. Het 

komt aan de Procureur des Konings of beboetingsambtenaar toe om te oordelen of de vastgestelde 

schendingen een vervolgtraject dienen te krijgen op basis van hun eigen sepotbeleid. De 

stedenbouwkundig inspecteur kan nadien oordelen of de voorwaarden aanwezig zijn voor het 

opleggen van een bestuurlijke maatregel of het inleiden van een herstelvordering.  

 

Is het nog nuttig om in het proces-verbaal opnieuw melding te maken van de minnelijke schikking? 

 

Het is niet aangewezen om een nota te voegen bij het proces-verbaal dat wordt overgemaakt aan 

de Procureur des Konings / beboetingsambtenaar gelet op hun eigen bevoegdheid.  

 

5. De sanctionerende fase: gerechtelijke sancties en bestuurlijke beboeting. 

 

De afstand van klacht door de klager wordt best niet weerhouden als mogelijke reden voor 

seponering door de beboetingsambtenaar. Dit zou opnieuw het klachtmisdrijf invoeren wat het 
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agentschap niet wenselijk acht. Hiermee wordt het risico gecreëerd dat een overtreder zijn 

overtreding “afkoopt” bij de benadeelde. 

 

Het agentschap IRWO kan zich terugvinden in het opstellen van een beslissingsboom voor het 

opleggen van een bestuurlijke boete. Deze beslissingsboom zal aan 2 voorwaarden dienen te 

voldoen. Ten eerste dienen de boetes van die aard te zijn dat zij een ontradend karakter hebben. Zij 

dienen voldoende hoog te zijn om een afschrikkend effect te hebben ten aanzien van een potentiële 

overtreder (cfr de omschrijving van effectief in het handhavingsplan 2010). Ten tweede dient aan de 

beboetingsambtenaar steeds de vrijheid te worden gelaten om, op basis van een gemotiveerde 

afweging, af te wijken van deze beslissingsboom (zowel naar boven als onder).  

 

Het ontwerp van handhavingsprogramma stelt voor om, wanneer de beboetingsambtenaar zijn 

intentie tot het opleggen van een bestuurlijke geldboete verstuurt, gelijktijdig een voorstel tot 

betaling van een geldsom te versturen. Deze werkwijze is decretaal niet mogelijk. Wanneer de 

intentie door de beboetingsambtenaar wordt verstuurd, dient de beboetingsambtenaar binnen de 

90 dagen te beslissen. Deze termijn wordt niet geschorst door het versturen van een voorstel tot 

betaling van een geldsom. Daar de overtreder 3 maanden de tijd heeft om deze geldsom te betalen, 

is de termijn voor de beboetingsambtenaar om tijdig te beslissen, verstreken op het ogenblik dat de 

termijn voor de overtreder om de geldsom te betalen is verlopen.  

 

Gelet op een efficiënte behandeling van het dossier is het niet aangewezen om steeds een voorstel 

tot betaling te versturen eer men effectief een bestuurlijke boete zal opleggen. Dit betekent dat een 

dossier telkens met 3 maanden wordt vertraagd (te vermeerderen met de eventuele termijn die het 

parket heeft genomen om te beslissen niet over te gaan tot vervolging van het misdrijf). Het voorstel 

dient, conform de decretale overwegingen, enkel te worden opgelegd wanneer de elementen van de 

schending duidelijk aanwezig zijn. Wanneer dit niet het geval is of duidelijk is dat de overtreder deze 

betwist, dient er niet voorafgaandelijk een voorstel te worden geformuleerd. Dit leidt enkel tot een 

extra administratieve last en verlies aan efficiëntie. Ook wanneer het gaat om een doorbreking van 

een stakingsbevel komt het niet als aangewezen voor om eerst een voorstel te versturen.  

 

Het is evenmin aangewezen om hier nogmaals te verwijzen naar de mogelijkheid tot het aanvragen 

van een minnelijke schikking. De overtreder is hier reeds op attent gemaakt. Bovendien kadert de 

minnelijke schikking in het herstel van de schending en kan de beboetingsambtenaar hier geen 

uitspraak over doen. Deze kan zich enkel uitspreken over het opleggen van een sanctie.  

 

De voorgestelde werkwijze met betrekking tot het voorstel tot betaling van een geldsom is 

decretaal niet mogelijk en op zijn minst inefficiënt. Aangewezen is dan ook om dit middel enkel aan 

te wenden zoals decretaal werd vastgelegd.  

 

Het werken met een beslissingsboom wordt als positief beschouwd en kan de gelijkheid 

bevorderen mits deze toelaat om voor uitzonderlijke gevallen een gemotiveerde afwijking te 

voorzien.  
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Het agentschap is niet te vinden voor het opnieuw invoeren van een ‘klachtmisdrijf’. Ook het 

opnieuw verwijzen naar een minnelijke schikking komt in deze fase van het traject als overbodig 

over.  

 

 

6. De fase van herstel: de bestuurlijke en gerechtelijke herstelmaatregelen 

 

Gerechtelijke herstelmaatregelen 

 

Het voorliggende ontwerp van handhavingsprogramma geeft geen duidelijke beleidslijnen aan de 

Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering met het oog op het geven van een advies over een 

herstelvordering. Deze werkwijze kan niet worden onderschreven.  

 

Reeds in het handhavingsplan 2010 werd een duidelijk beleidskader uitgewerkt waarbinnen en op 

basis waarvan de toenmalige Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid zijn adviezen diende te 

verlenen (cfr punt 7.3. Beleidsregels inzake de herstelvordering en het uitvoeren van vonnissen). 

 

Bovenstaande werkwijze strookt dan ook niet met de bedoeling van de decreetgever om de rol van 

de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering te beperken ten aanzien van de vroegere Hoge Raad 

voor het Handhavingsbeleid . In het handhavingsprogramma dient dan ook een duidelijk 

beleidskader te worden opgenomen op basis waarvan de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering 

zijn adviezen dient te verlenen. De Hoge Raad heeft in zijn bestaande adviespraktijk overigens de 

aanwezigheid van beleidskaders nodig geacht alvorens positief advies te kunnen geven. 

 

Ook dient de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering, wanneer hij een negatief advies verleent, 

een andere herstelmaatregel te bepalen conform de bepalingen van artikel 6.3.1 VCRO. De 

stedenbouwkundig inspecteur/eiser tot herstel kan op basis van dit advies dan onmiddellijk de 

vordering inleiden bij parket of de burgerlijke rechtbank. Het is uiteraard wel de stedenbouwkundig 

inspecteur die finaal beslist of de vordering wordt ingeleid of als hij de heroverweging vraagt. Deze 

werkwijze zou een flinke tijdsbesparing betekenen. 

 

Het voorgestelde ogenblik om een adviesaanvraag bij de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering 

in te dienen is belemmerend voor een efficiënte afhandeling van het handhavingstraject. Het is niet 

wenselijk om te wachten tot het ogenblik dat het parket een beslissing neemt om een 

herstelvordering op te stellen en voor advies voor te leggen aan de Hoge Raad voor de 

Handhavingsuitvoering. Indien de stedenbouwkundig inspecteur van oordeel is dat een 

herstelmaatregel dient te worden opgelegd, kan hij hiervoor een herstelvordering opstellen en voor 

advies voorleggen aan de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering. In functie van de beslissing van 

het parket kan de stedenbouwkundig inspecteur nadien de herstelvordering inleiden bij het parket of 

de burgerlijke rechtbank. Anders werken zou leiden tot een te groot tijdsverlies en er voor zorgen dat 

het traject niet op een continue manier verloopt. Een snel en continu verloop is namelijk van groot 

belang daar het een duidelijk signaal is van de overheid aan de overtreder. 

 



 

22 

 

In het kader van een efficiënt traject is het van belang dat de overtreder duidelijk weet dat de 

overheid aandringt op het herstel en nergens de indruk wordt gewekt dat het dossier niet wordt 

opgevolgd.  

 

Wat wordt er bedoeld met de zinsnede dat niet recente schendingen worden gedagvaard voor de 

burgerlijke rechter? Hoe verhoudt zich dit met de prioriteit dan enkel recente schendingen worden 

opgevolgd.  

 

Het ontwerp van handhavingsprogramma stelt voor om niet meer automatisch aan te sluiten in 

procedures opgestart door de gemeente. Het is nochtans opportuun dit wel te doen. Een aansluiting 

betekent niet dat er ook tussengekomen wordt. Meestal is dit niet het geval daar het gaat om 

strafrechtelijke procedures. Nadeel is dat wanneer de stedenbouwkundig inspecteur niet aansluit, hij 

wel gemachtigd wordt voor de ambtshalve uitvoering, maar dat de dwangsom enkel wordt 

toegekend aan de gemeente waardoor de stedenbouwkundig inspecteur dit drukkingsmiddel niet 

kan gebruiken met het oog op een efficiënt herstel van de goede ruimtelijke ordening. Uit de praktijk 

blijkt dat gemeenten zelden of nooit dit drukkingsmiddel gebruiken en er op vertrouwen dat de 

stedenbouwkundig inspecteur dit doet. De opbrengsten zijn immers vooralsnog voor het 

herstelfonds, ondanks eerdere voorstellen van de stedenbouwkundige inspectie om deze 

opbrengsten rechtstreeks aan de gemeenten te laten toekomen voor hun vorderingen. Indien de 

stedenbouwkundig inspecteur wel aansluit, wordt de dwangsom ook aan hem toegekend. Er is geen 

reden om aan te nemen dat de gemeenten hun houding plots zullen veranderen. Ofwel ontstaat er 

een enorm historisch passief omdat de gemeenten niet aandringen, ofwel zullen zij nog zelden of 

nooit een vordering inleiden, aangezien ze zelf de expertise niet hebben om een 

invorderingsprocedure op te starten en op te volgen. Wat hen nog bijkomend geld kost ook. Voor de 

gewestelijke overheid is dit geen meerkost, aangezien uitvoeringskosten gerecupereerd kunnen 

worden. 

 

Bij de herstelvordering wordt gevraagd om een gezonde mix van herstelmaatregelen waarbij meer 

meerwaarden worden gesuggereerd. Hoe is dit te rijmen met het beleid om prioritair in te zetten op 

schendingen die de goede ruimtelijke ordening schaden?  Meerwaarden zijn immers per definitie 

zaken die gedoogd kunnen worden.  

In tegenstelling tot de doelstelling van de decreetgever, zijnde de rol van de Hoge Raad voor de 

Handhavingsuitvoering te beperken in vergelijking met de huidige Hoge Raad, wordt deze in het 

ontwerp van handhavingsprogramma verruimd ten aanzien van het Handhavingsplan van 2010. In 

het onderhavige ontwerp wordt in tegenstelling tot het Handhavingsplan van 2010 nergens enige 

beleidslijn opgenomen ten aanzien van de adviesverplichting van de Hoge Raad voor de 

Handhavingsuitvoering met betrekking tot de herstelvordering.  

Het agentschap formuleert ook een aantal aanpassingen van het traject om dit vlotter te laten 

verlopen. Ten eerste kan het ogenblik om het advies met betrekking tot de herstelvordering te 

vragen aanzienlijk worden vervroegd waardoor de doorlooptijd van het traject wordt verkort. Ten 

tweede wordt voorgesteld dat de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering zelf een concrete 

herstelvordering voorstelt wanneer hij de herstelvordering van de stedenbouwkundig inspecteur 
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negatief adviseert. De stedenbouwkundig inspecteur behoudt wel de eindbeslissing aangaande het 

gevolg dat hij geeft aan het advies van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering.  

De optie dat niet-recente schendingen dienen gedagvaard te worden, is tegenstrijdig ten aanzien 

van de eerste optie dat enkel recente schendingen worden opgevolgd.  

Het blijft ook aangewezen om aan te sluiten bij een herstelvordering die door de gemeente wordt 

ingeleid. Op deze wijze kan de opbouw van een historisch passief worden vermeden.  

 

 

Bestuurlijke herstelmaatregelen 

 

a) Minnelijke schikking 

 

Een van de hoekstenen van het handhavingsprogramma is het trachten te bekomen van de 

medewerking van de overtreder om de schending zo snel mogelijk ongedaan te maken. 

 

In bepaalde gevallen zal de overtreder uiteindelijk zijn medewerking willen verlenen. De figuur van 

de minnelijk schikking is dan het geëigende middel om in dergelijke gevallen het herstel ook 

afdwingbaar te maken.  Indien de wil aanwezig is bij de overtreder is deze werkwijze - voor zover 

mogelijk – dan ook aangewezen. 

 

Het nut om in elke verdere stap van een traject opnieuw naar de mogelijkheid om een minnelijke 

schikking aan te gaan te verwijzen, wordt echter niet ingezien. Een minnelijke schikking gaat per 

definitie uit van de wil van de overtreder en de andere zakelijkerechtenhouders om tot een oplossing 

te komen die aanvaardbaar is. In het preventieve traject past dit middel zeker, doch  wanneer 

overgegaan dient te worden tot de fase van herstel, mag er van worden uitgegaan dat dat deze wil er 

niet is.  

 

Daarenboven is het niet voor de hand liggend om opgestarte rechtsherstellende trajecten zomaar te 

stoppen. Bij gerechtelijke procedures is er een dagvaarding overgeschreven op het 

hypotheekkantoor zodat er steeds een gerechtelijke uitspraak moet zijn die deze dagvaarding nadien 

bevestigt of neutraliseert. Mocht de overtreder plots toch akkoord zijn om af te breken of de 

herstelmaatregel uit te voeren, moet dit noodgedwongen in de gerechtelijke uitspraak 

geïncorporeerd worden. Het heeft immers geen zin om beide procedures volledig naast elkaar te 

doen lopen met het risico dat beide zaken mogelijk niet verenigbaar zijn. 

Hetzelfde geldt voor de bestuurlijke procedures. Eens deze procedures opgestart zijn, wordt het 

voordeel niet ingezien om deze te stoppen. Een akkoord om tot uitvoering over te gaan uit vrije wil 

kan immers altijd binnen het kader van de opgestarte procedure bestendigd worden. Het extra 

wijzen op de mogelijkheid tot minnelijke schikking zou enkel vertragend werken en heeft geen 

positief bijkomend effect. 

Aanvullend wordt opgemerkt dat het handhavingsplan herhaaldelijk spreekt over een modeltraject 

dat gevolgd moet worden. Wanneer een bepaald instrument geen resultaat geeft, moet men naar 
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het volgende overgaan.  Het lijkt logisch dat eens er overgegaan is naar een volgende fase binnen het 

traject het niet meer aangewezen is terug af te dalen op de ladder . Dit is niet nuttig, noch efficiënt. 

 

De minnelijke schikking kan zeker een instrument zijn dat efficiëntere handhaving mogelijk maakt. 

Het aangaan van een minnelijke schikking of het informeren naar de bereidheid om een minnelijke 

schikking aan te gaan, moet echter wel een nut kunnen hebben en lopende procedures niet 

onnodig ingewikkeld maken of vertragen. 

 

 

 

b) Bestuursdwang en last onder dwangsom 

 

Het handhavingsprogramma gaat uit van het feit dat er decretaal bepaald is dat het gerechtelijke 

traject voorrang heeft op het bestuurlijke traject.  Zwaardere schendingen zouden bijgevolg via 

gerechtelijke weg afgehandeld moeten worden en recente, eenvoudige en minder zwaarwichtige 

schendingen via bestuurlijke weg. Dit blijkt echter niet uit de decreetstekst als dusdanig. 

Vermoedelijk wordt de link gelegd met het nieuwe artikel 6.4.3§1. Dit artikel stipuleert enkel dat in 

geval de gerechtelijke en de bestuurlijke procedure al dan niet achtereenvolgens opgestart zouden 

worden, de beslissing op het gerechtelijke niveau zal primeren. Hieruit kan niet afgeleid worden dat 

er een  tweedeling zou bestaan zoals deze in de vorige alinea weergegeven werd. Het speekt voor 

zich dat een gerechtelijke uitspraak steeds primeert, al was het maar omwille van de aard van deze 

beslissing.  

Bestuurlijke handhaving werd gecreëerd als middel om het herstel van schendingen sneller en 

efficiënter te doen bewerkstelligen. Er kan korter op de bal gespeeld worden. Juridische procedures 

zijn immers zeer log en dikwijls langdurend en daarom niet altijd het meest doeltreffende middel om 

herstel van de goede ruimtelijke ordening na te streven, zeker niet in die gevallen waarin er dringend 

opgetreden moet worden. Het onderscheid tussen het gerechtelijke en het bestuurlijke traject zoals 

nu weergegeven, zorgt ervoor dat het doel van het bestuurlijke traject uitgehold wordt en het middel 

aan slagkracht zal verliezen. Dit past niet binnen het opzet van het handhavingsprogramma. Een 

dergelijke invulling zou leiden tot een gemiste kans. 

Hoewel het decreet zelf de verplichting voorziet om beleidslijnen uit te tekenen voor het gebruik van 

enerzijds de gerechtelijke weg en anderzijds de bestuurlijke weg kan de visie in het huidige ontwerp 

niet bekoren. Eerst en vooral is het uitgangspunt zoals hierboven aangegeven niet correct, anderzijds 

wordt de mogelijke impact van de bestuurlijke middelen zwaar onderschat. Het is jammer dat er niet 

voor gekozen is het potentieel  ten volle te gebruiken. De gebruikte begrippen ‘recent, eenvoudig en 

minder zwaarwichtig’ zijn ook multi-interpretabel, wat de eenduidigheid zowel intern als naar de 

overtreder toe niet te goede komt. 

 

Wat betreft last onder dwangsom kan akkoord gegaan worden met het standpunt dat de dwangsom 

enigszins rekening kan houden met de situatie van de overtreder. Het wordt wel aangeraden  de 

term ‘financiële malaise’ te herschrijven. Het lijkt immers alsof hierdoor de overtreder de 

slachtofferrol toegewezen krijgt, terwijl de benadeelde partij hier het algemeen belang is. Het is wel 
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de vraag op welke wijze de overheid inzicht kan krijgen op de financiële situatie van de overtreder. Er 

bestaat op dat moment immers geen enkele titel op basis waarvan het gerechtvaardigd zou zijn deze 

info op te zoeken. 

 

Bijkomend mag er niet te snel van uitgegaan worden dat de dwangsom haar nut verloren heeft. Ten 

aanzien van hardnekkige overtreders is het effectief doorzetten door de overheid in vele gevallen de 

incentive die men nodig heeft om toch tot herstel over te gaan.  

Het handhavingsplan heeft het bij de bespreking van bestuursdwang eveneens over onbeheerde 

nalatenschappen. Op het eerste zicht lijkt het niet geheel duidelijk hoe dit middel hier een oplossing 

kan bieden. Per definitie is er geen duidelijke partij aan wie de beslissing opgelegd kan worden. 

Daar waar gesteld wordt dat meerwaarde enkel onder de vorm van bestuursdwang kan, dient 

gepreciseerd te worden dat dit ook kan bij de procedure van last onder dwangsom indien het om een 

combinatie van maatregelen gaat. Uiteraard kan de dwangsom dan enkel betrekking hebben op 

herstel of aanpassingswerken. 

Met betrekking tot de beroepen tegen bestuurlijke maatregelen wordt aangegeven dat er binnen het 

jaar na de inwerkingtreding een kader met criteria uitgewerkt moet worden. In zoverre het hier over 

de inwerkingtreding van het handhavingsdecreet gaat, moet wel benadrukt worden dat deze criteria 

in het eerste jaar niet beschikbaar zullen zijn voor de procedure in eerste aanleg (i.e. het effectief 

opleggen van de bestuursmaatregel). Hierdoor ontstaat het risico dat een deel van de beslissingen 

nadien in beroep vernietigd of hervormd worden. Het wordt aanbevolen dat deze criteria reeds 

vanaf de effectieve inwerkingtreding gekend zouden zijn. 

De invoering van bestuurlijke handhaving in het handhavingsdecreet geeft mogelijkheden om 

handhaving sneller, efficiënter en op maat te doen verlopen. De huidige invulling ervan door het 

handhavingsprogramma maakt echter dat de impact van deze middelen uiterst beperkt zal zijn. De 

te volgen weg die in het programma aangeraden wordt, zal dikwijls contraproductief werken.  

Er wordt voorgesteld de bestuurlijke handhaving verder open te trekken zodat er makkelijker 

gebruik van gemaakt kan worden indien dit de meest aangewezen optie zou zijn voor het 

kwestieuze dossier. 

 

Criteria en moment van vorderen bij gerechtelijke en bestuurlijke maatregelen 

Het spreekt voor zich dat uniformiteit van handelen en gelijke behandeling van overtreders op elk 

moment binnen het traject van belang zijn. Dat er hiervoor criteria nodig zijn, is een logisch gevolg. 

Er dienen echter een aantal kanttekeningen gemaakt te worden bij de rol (lees impact) van de 

criteria die die Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering gebruikt of zal gebruiken.  

De decreetgever heeft er in het nieuwe decreet voor gekozen de rol van Hoge Raad enigszins te 

beperken. Het is echter opmerkelijk dat het vorige handhavingsplan een hele reeks beleidslijnen 

uitstippelde met betrekking tot de advisering door de Hoge Raad. In het huidige 

handhavingsprogramma is er hierover niets terug te vinden. De facto zal de impact van de advisering 
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door de Raad hierdoor vergroten. Hierdoor kan de Raad de adviespraktijk naar eigen goeddunken 

inkleuren en dienen de andere handhavingspartners zich hier naar te schikken. Dit werkt in het 

handhavingsprogramma zelfs door naar de bestuurlijke handhaving, waar de Hoge Raad geen rol 

heeft. 

Zoals het handhavingsprogramma aangeeft, zijn de Hoge Raad en de uitvoerende administraties 

gelijkwaardige partners die moeten samenwerken. Het verdient dan ook aanbeveling dat de criteria 

met al deze partners gezamenlijk besproken en bediscuteerd worden zodat er ook een door elke 

partner gedragen adviespraktijk ontstaat. Voor onder meer de herstelvorderende instanties zou dit 

ook meer duidelijkheid geven. Telkens wanneer aanpassing van de advisering nodig zou blijken op 

basis van bijvoorbeeld rechtspraak, kan dit na overleg mee opgenomen worden. Het zou immers 

onaanvaardbaar zijn dat de adviserende partner kan beslissen welke vordering wel en welke niet bij 

de rechter geraakt zonder dat de visie gedragen is, te meer daar de beleidsadviserende functie van 

de Hoge Raad in het nieuwe decreet niet meer opgenomen werd. 

Ten slotte mogen er vraagtekens gezet worden bij de termijn van 3 en 5 jaar vanaf de aanvang van 

de verstoring voor het opleggen van bestuurlijke maatregelen. Het is in de praktijk niet altijd 

onmiddellijk duidelijk of geweten wanneer een schending precies  ontstond. Sommige schendingen 

blijven enige tijd onder de radar, zonder dat dit betekent dat er  geen of slechts beperkte impact zou 

zijn. 

Daarnaast voorziet het handhavingsprogramma in meerdere aanmaningsmomenten, overlegkansen, 

regularisatiemogelijkheden en kansen om vrijwillig te herstellen. Dit doorlopen zal in de praktijk al 

heel wat tijd kosten. Ook de houding van het parket kan hier voor enige vertraging zorgen. 

Er mag ook niet vergeten worden dat de decreetgever zelf al verjaringstermijnen heeft vastgesteld 

en dat deze termijn toch enige betekenis mogen hebben en dus niet louter pro forma vermeld 

mogen worden. Indien de decreetgever had gewenst dat deze termijnen in de praktijk in bepaalde 

gevallen korter zouden zijn, dan was dit wel in het decreet bepaald geweest. Bij de invoering van de 

VCRO werden de verjaringstermijnen al aanzienlijk verkort. Dit in de praktijk nog inkorten zou 

aanleiding kunnen geven tot schending van de scheiding der machten. 

Met dit in het achterhoofd wordt geadviseerd om niet uitdrukkelijk naar voormelde termijnen (3 en 5 

jaar) te verwijzen, maar enigszins soepel om te gaan met het begrip ‘recent’, waarbij rekening 

gehouden wordt met de specifieke  elementen binnen het dossier en de bestaande 

verjaringstermijnen. Het belangrijkste blijft immers de handhaving van de goede ruimtelijke ordening 

zodat uitval, onhandhaafbaarheid van bepaalde schendingen en het ontsnappen wegens bewust 

verborgen houden van inbreuken op basis van al te strikt geïnterpreteerde criteria vermeden moet 

worden. Een langer tijdsverloop sinds de schending zou zich bijvoorbeeld wel kunnen vertalen in 

lagere boetes. 

De criteria die de Hoge Raad gebruikt bij de advisering moeten vastgelegd worden tijdens intern 

overleg tussen de partners, zeker nu rol van de Hoge Raad in het nieuwe decreet beperkt wordt. Dit 

zorgt voor duidelijkheid en wederzijds begrip. Nu ontbreekt elk criterium. 

 

De termijn van 3 en 5 jaar mag niet als hakbijl gebruikt worden. De goede ruimtelijke ordening als 

uiteindelijk doel vereist en soepel gebruik van de term recent. 
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7. De uitvoering van titels 

 

a) Uitvoering van opeisbare bestuurlijke geldboetes 

Het Agentschap Inspectie RWO ondersteunt de visie waarbij er op het moment van invordering zo 

weinig mogelijk  uitstel van betaling toegestaan wordt. Zoals aangegeven heeft de 

beboetingsambtenaar tijdens het doorlopen van de procedure al rekening kunnen houden met al de 

feiten en kon hij de beboeting zelf deels moduleren. Het heeft geen zin dit nadien, bij de invordering, 

nogmaals aan te passen. 

Het is van belang dat de opgelegde boetes ook effectief allemaal volledig ingevoerd worden, 

behoudens uiteraard vastgestelde insolvabiliteit. Enkel dan kunnen deze effectief  afradend werken.  

Er kan akkoord gegaan worden met een absoluut minimaal gebruik van het uitstel van betaling. 

Het belang van effectieve invordering wordt eveneens benadrukt. 

 

b) Uitvoering van vonnissen / administratieve beslissingen inzake herstel 

Voor de advisering van dit punt wordt er van uitgegaan dat dit punt ook handelt over onder meer het 

instellen van een effectieve dwangsominvordering en niet enkel de ambtshalve uitvoering. 

Het is onduidelijk wat de meerwaarde is van de aanmaning tot vrijwillige uitvoering voorafgaand aan 

het instellen van een uitvoeringsprocedure wanneer de termijn voor herstel (op basis van 

bestuurlijke of gerechtelijk beslissingen) al verstreken is. 

Het handhavingsprogramma voorziet in de preventieve fase tal van middelen waarbij steeds weer 

gepeild wordt naar de medewerking van de overtreder.  Indien de overtreder wenst mee te werken, 

heeft hij hiertoe meer dan genoeg mogelijkheden en dit zelfs op verschillende tijdstippen. Het 

opstarten van een volgende fase die moet leiden naar herstel via het opleggen van effectieve 

maatregelen zou voor een overtreder een duidelijke waarschuwing moeten zijn dat de overheid zal 

doorzetten. In de praktijk zou het dan ook moeten volstaan om de overtreder tijdens de 

hersteltermijn (bvb kort voor het verstrijken) een laatste maal aan te schrijven waarbij benadrukt 

wordt wat het herstel inhoudt en wat de gevolgen zijn wanneer hij niet tijdig (i.e. tijdens de 

hersteltermijn) tot uitvoering van de werken overgaat. Een extra aanmaning na verloop van de 

hersteltermijn heeft geen toegevoegde waarde.  

De handhavende overheid mag en moet openstaan voor vrijwillige medewerking van de overtreder, 

maar als blijkt dat dit geen nut meer heeft, moet het herstel zo snel mogelijk nagestreefd worden. De 

overtreder heeft er op dat moment immers zelf voor gekozen om de zaak zover te doen escaleren en 

zal dan ook noodgedwongen bepaalde kosten moeten dragen.  De verantwoordelijkheid ligt op dat 

moment bij de overtreder. Als deze effectief wil uitvoeren, zou hij dat wel binnen termijn gedaan 

hebben. 

Er mag bovendien niet uit het oog verloren worden dat een deel van de herstelmaatregelen een 

gevolg zijn van gerechtelijke uitspraken waarin de rechter de modaliteiten van de herstelmatregel 
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heeft vastgelegd. De uitvoerende instantie moet deze uitspraken eerbiedigen en de uitvoering ervan 

verwezenlijken. Het toestaan van extra uitvoeringstermijn gaat daar lijnrecht tegen in. Dit geeft 

overigens hoe dan ook op termijn aanleiding tot discussie over de start van het moment van de 

verbeuring van de dwangsommen (zie hierover ook verder).  

Het is ook geweten dat de rechters die uitspraak doen over de herstelmaatregel niet opgezet zijn 

met het tijdens de uitvoering op een andere manier moduleren van  de uitspraak dan zij bepaald 

hebben. Alleen al het feit dat het gerecht tevens een van onze handhavingspartners is, maakt dat er 

zo weinig mogelijk geraakt mag worden aan wat zij bevolen hebben. 

Overigens is het in het kader van gelijke behandeling essentieel dat iedereen exact weet wanneer de 

uitvoering zal aanvangen. Werken met losse termijnen ‘naar redelijkheid’ na verstrijken van de 

hersteltermijn is dan ook niet opportuun. 

Een extra aanmaning voor aanvatting van de uitvoeringsprocedure na het verstrijken van de 

hersteltermijn is niet nuttig. Betrokkene kent de wens van de overheid om het herstel te bekomen. 

Een laatste aanmaning, ten laatste kort voor verstrijken van de hersteltermijn is eventueel wel 

mogelijk en kan bijdragen aan de gelijke behandeling tussen overtreders 

 

c)  Betekening van een vonnis of arrest 

Door betekening  van strafrechtelijke titels na verloop van hersteltermijn wordt een grote 

ongelijkheid gecreëerd met veroordelingen op burgerlijk gebied.  

Burgerlijke uitspraken moeten betekend worden, niet alleen om de beroepstermijn te doen lopen, 

maar ook om de hersteltermijn überhaupt te doen aanvangen. De veroordeelde draagt hier de 

kosten van de betekening in elk geval. Bij strafrechtelijke zaken zou men moeten wachten tot de 

hersteltermijn voorbij is, dan moet men de uitspraak laten randmelden op het hypotheekkantoor, 

nadien nog de expeditie opvragen – wat soms maanden kan duren – en dan kan men pas betekenen, 

wat tot gevolg heeft dat een strafrechtelijk veroordeelde de facto maanden langer de tijd krijgt om 

zich in regel te stellen zonder risico op sancties (in tegenstelling tot de veroordeelde op burgerlijk 

vlak die onmiddellijk de gevolgen voelt) , dit terwijl de hersteltermijn al verlopen is. Dit is niet te 

verantwoorden. Overigens is een betekening in principe eveneens een bewijs dat de uitspraak aan de 

overtreder bekend is. Vanuit het oogpunt van de redelijkheid is het noodzakelijk dat dit tijdens de 

hersteltermijn gebeurt. Louter eenvoudig aanschrijven geeft niet dezelfde zekerheid van kennisname 

voor de handhavende overheid. 

In het verleden werd er voorafgaand aan de betekening nog een aanmaning tot conformeren aan de 

gerechtelijke uitspraak verzonden. Deze praktijk bleek niet effectief te zijn. Deze lessen uit het 

verleden mogen niet worden vergeten. 

 

 Indien men al veroordeeld is, wordt niet ingezien waarom men nog rekening zou moeten houden 

met de kosten van een betekening. De overtreder heeft al zeer lang tijd gehad de schending 

ongedaan te maken en kon dus de kosten zelf vermijden. De wil om tot een oplossing te komen, 

moet immers van 2 kanten komen. Bovendien bevat de betekening in de praktijk reeds alle info die 
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een overtreder moet kennen (wat de gevolgen zijn van niet uitvoering, bij wie men het herstel moet 

melden,…). 

De bestaande praktijk waarbij onmiddellijk nadat de rechterlijke uitspraak wordt betekend dient dan 

ook gehandhaafd te worden. Niet alleen worden op deze manier alle veroordeelden (burgerlijk of 

correctioneel) op een gelijke manier behandeld, maar daarnaast past deze werkwijze ook in een 

efficiënt handhavingstraject. Aan de veroordeelde wordt duidelijk gemaakt dat de overheid ook dit 

deel van het handhavingstraject blijft opvolgen. Door de betekening wordt hem zeer uitdrukkelijk (en 

meestal wanneer de uitvoeringstermijn reeds enige tijd loopt voor de correctionele uitspraken) 

meegedeeld dat de overheid aandringt op de uitvoering van de herstelmaatregel. Hierdoor komt de 

veroordeelde op het einde van de hersteltermijn niet voor verrassingen te staan. Hij weet dan zeer 

goed dat hij tot herstel dient over te gaan en dat hierop zal worden toegezien door de overheid. De 

veroordeelde wordt ook niet geconfronteerd met het gegeven dat onmiddellijk na de betekening de 

dwangsommen beginnen te lopen, wat geen comfortabele situatie is.  

Zoals hoger aangegeven kan er wel nog een laatste aanmaningsbrief verstuurd worden, ten laatste 

voor het verstrijken van de hersteltermijn, alhoewel het effect hiervan op basis van vroegere 

praktijken uiterst gering wordt geacht. 

Er moet ook aangestipt worden dat bij strafrechtelijke uitspraken niet altijd onmiddellijk de 

hersteltermijn begint te lopen. Er kan een veroordeling bij verstek gebeuren zodat betekening altijd 

nodig is. In bepaalde dossiers zal het eveneens nuttig zijn te betekenen om derdenverzet te 

vermijden. Uiteindelijk is het ook de rechter die bepaalt wanneer de hersteltermijn begint te lopen 

en of er al dan niet een extra dwangsomtermijn toegestaan wordt. 

Vanuit het oogpunt van de gelijke behandeling en het correct informeren van overtreders is het 

van essentieel belang dat de betekening zowel in strafrechtelijke als in burgerlijke zaken zo vlug 

mogelijk na  veroordeling gebeurt. 

 

d)  inschrijving van wettelijke hypotheken 

Het statuut van de wettelijke hypotheek mag niet uit het oog verloren worden.  Het is in de eerste 

plaats een waarborg voor het geval de overtreder niet zou uitvoeren. Er zijn ook verschillende 

redenen waarom het van belang is dat deze inschrijving zo snel mogelijk (en ook effectief) gebeurt. 

De hypotheek volgt rechtstreeks uit de veroordeling en het decreet. 

De hypotheek is een bewarende maatregel. Door de inschrijving wordt de hypotheek tegenstelbaar 

aan derden en wordt onder meer de rang vastgesteld, wat belangrijk is in gevallen van toekomstige 

samenloop. Wanneer men wacht met het nemen van de inschrijving tot op het moment men 

effectief de ambtshalve uitvoering wil aangevangen, is de kans groot dat men achter het net vist. 

Mogelijk zijn er nieuwe inschrijvingen genomen door bijvoorbeeld bankinstellingen waardoor de 

uitvoerende overheid een lagere rang zal bekleden. Als gevolg hiervan is het mogelijk nodig 

meerdere inschrijvingen te nemen dan initieel nodig zou zijn, wat de kosten voor de overtreder 

opdrijft.  

Daarenboven krijgt de hardnekkige en onwillige overtreder, wat steeds het geval zal zijn anders is 

ambtshalve uitvoering niet nodig, de mogelijkheid om eigen onvermogen te creëren. Goederen 
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worden ondergebracht in vennootschappen, verkocht aan derden en andere roerende middelen 

worden onbeslagbaar gemaakt. Dit moet ten allen tijde vermeden worden. Het is niet de bedoeling 

dat de uitvoerende overheid in eigen vlees snijdt door een beleid dat het risico vergroot dat de 

veroordeelde zich onvermogend maakt. Dit is niet in het openbaar belang. Het particuliere belang 

van de veroordeelde moet in deze fase wijken voor het algemeen belang.  

Omwille van het voorgaande is het van belang dat er onmiddellijk een hypotheek genomen wordt. 

De rechtspraak aanvaardt dit standpunt ook. Het Hof van Beroep te Gent oordeelde al dat wanneer 

de hypotheek wordt genomen voor het einde van de door de rechter toegestane uitvoeringstermijn,  

de inschrijving bijgevolg geen daad van rechtsmisbruik, noch een daad van onbehoorlijk bestuur 

uitmaakt (Gent (14ebisK) nr. 2005/AR/1012, 30 januari 2007, TROS 2008, afl. 50, 143). 

Het onderzoek naar de noodzakelijkheid voor het nemen van een inschrijving zal geen enkele 

zekerheid geven. Een overtreder die op het moment van de veroordeling solvabel is, is dit niet 

noodzakelijk wanneer de ambtshalve uitvoering opgestart wordt. Bovendien is dit zeer tijdrovend en 

zal dikwijls een deurwaarder ingeschakeld moeten worden. Een volledig beeld op alle inkomsten van 

de overtreder is onmogelijk te bekomen. 

Het Agentschap stelt voor om niet langer onmiddellijk inschrijving te nemen op alle onroerende 

goederen van de overtreder. Het kan volstaan een inschrijving te nemen op het onroerend goed 

waarop de schending rust (let op: waarde van het door een schending getroffen goed heeft niet altijd 

voldoende waarborg) en een of meerdere bijkomende goederen afhankelijk van de aard van het 

door te voeren herstel (kostprijs), de waarde van de onroerende goederen en rang bij inschrijving. 

Het onderpand dient immers voldoende groot te zijn. Het Agentschap kan hier proactief werken door 

de hypothecaire staten op te vragen. De grootte van de inschrijving zal noodzakelijkerwijze een 

geraamd bedrag zijn.  Het laten opmaken van een bestek hiervoor is tijdrovend en bovendien niet 

nuttig. De waarborg strekt zich hoe dan ook slechts uit tot de effectieve kostprijs van de ambtshalve 

uitvoering zodat een overtreder geen nadeel ondervindt van een inschrijving waarvan later blijkt dat 

het bedrag iets te hoog lag. 

Indien de overtreder om een of andere reden een handlichting wil, kan verwezen worden naar het 

bestaande protocol dat ondertekend werd door de administrateur-generaal van het Agentschap 

Inspectie  RWO en de secretaris-generaal van het departement. De overtreder zal moeten kunnen 

aantonen dat het hem niet mogelijk is om uitvoering te geven aan de maatregel. Daarnaast moet hij 

cijfermatig kunnen aantonen dat de voorgestelde vervangende zekerheid of het overblijvende 

onderpand dezelfde of minstens afdoende waarborgen biedt als de genomen inschrijving 

(hypothecaire staat en objectief schattingsverslag van de overblijvende goederen). Ten slotte moet 

hij bewijzen dat er een ernstige reden bestaat om de wettelijke hypotheek geheel of gedeeltelijk 

door te halen. 

Men mag hierbij niet vergeten dat het hier overtreders betreft die alle mogelijke kansen om tot 

vrijwillig herstel over te gaan naast zich neergelegd hebben. Klantvriendelijkheid en redelijkheid 

moeten centraal staan, maar hiervoor is medewerking van de overtreder nodig, dewelke op dergelijk 

moment duidelijk ontbreekt. 

De voorgestelde praktijk om alle reeds bestaande hypotheken te screenen en te toetsen aan de 

richtlijnen zoals deze nu in het handhavingsprogramma staan, wordt volledig afgewezen. Om te 

beginnen is dit uiterst tijdrovend om dit in alle bestaande dossiers te doen. Dit kan niet 
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bewerkstelligd worden. Bijkomend genereert dit kosten, die ten laste liggen van de overtreder. 

Betrokkene betaalt dan kosten voor gedeeltelijke lichting die hij nogmaals gedeeltelijk moet betalen 

op het moment van de lichting van de overige hypotheken na effectieve uitvoering. Dit gaat in tegen 

de doelstelling van het handhavingsprogramma. Het kan niet de bedoeling zijn dat de overheid deze 

kosten ten laste zou nemen enkel en allen om de onwillige overtreder ter wille te zijn. De huidige 

hypotheken zijn immers terecht genomen, zoals blijkt uit de bestaande rechtspraak. De redelijkheid 

kan in de bestaande dossiers ondervangen worden door te verwijzen naar het bestaande protocol 

dat ondertekend werd door de administrateur-generaal van het Agentschap Inspectie  RWO en de 

secretaris-generaal van het departement. Indien de overtreder met een vraag tot handlichting komt, 

kan op dat moment beoordeeld worden of de bestaande hypotheken volstaan en kunnen deze 

indien nodig deels gehandlicht worden. 

De wettelijke hypotheek moet zijn doel effectief kunnen dienen. In het voorliggende programma is 

dit niet het geval. Redelijkheid en klantvriendelijkheid betekent niet dat men een overtreder niets in 

de weg mag leggen. Uiteindelijk ligt de sleutel in handen van de veroordeelde. Voert hij uit, is de 

hypotheek weg. 

Bijkomend wordt nog opgemerkt dat zaken zoals een bankwaarborg en consignatie niet dezelfde 

vorm van zekerheid hebben dan de hypotheek. Om deze reden is het gebruik van deze middelen af 

te raden. 

De onmiddellijke inschrijving van de hypotheek blijft uiterst belangrijk als waarborg voor de 

overheid. De opvattingen in het ontwerp van handhavingsprogramma, waarbij het particuliere 

belang van de overtreder boven het algemene belang wordt geplaatst,  maken het instrument in 

feite onbruikbaar.  Het Agentschap stelt voor de inschrijvingen te beperken, rekening houdend met 

de geraamde kostprijs van het herstel en reeds bestaande inschrijvingen van andere instanties 

(opvraging hypothecair attest). De reeds bestaande richtlijn kan ook verder gebruikt worden. 

 

e)  Invordering van de verbeurde dwangsommen 

 

Het automatisch niet invorderen van verbeurde dwangsommen bij uitvoering van het herstel  is niet 

aanvaardbaar, omdat hierdoor het ontradend effect van de dwangsom volledig verloren dreigt te 

gaan. Een dergelijke beleidslijn zal er toe leiden dat veroordeelden zullen blijven dralen met 

uitvoeren omdat zij weten dat ze daarvoor toch niet gesanctioneerd zullen worden. De “vrijwillige” 

uitvoering komt op de helling te staan, terwijl de ambtshalve uitvoering de uitzondering zou moeten 

blijven.  Een alternatieve oplossing is in het decreet ingeschreven en geeft meer rechtvaardigheid 

naar overtreders die wel van goede wil bleken. Zo is er het dwangsomverzoek bij de Hoge Raad voor 

de Handhavingsuitvoering, maar vooral ook de mogelijkheid voor de stedenbouwkundig inspecteur 

om verbeurde dwangsommen te verminderen.  Hier kan de redelijkheid voldoende spelen. Door de 

houding aan te nemen zoals in het huidige plan neergeschreven is, worden deze zaken de facto dode 

letter en creëert men ongelijkheid met de welwillende overtreder. Bijkomend kan de betrokkene zelf 

nog naar de rechter stappen conform de bepalingen in het gerechtelijk wetboek. 
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Vb:  tijdige aanvraag regularisatie na opgelegd herstel en als gevolg een minieme overschrijding van 

de hersteltermijn. In dergelijke zaken zou een vermindering of kwijtschelding van de dwangsom 

verantwoord kunnen zijn. 

Vb: Door de overtreder wordt bewust jarenlang geprocedeerd  via verzetten en dagvaardingen 

allerhande om tijd te rekken en verder genot te hebben van het goed. Nadat alle procedures verloren 

zijn, breekt men toch af. Er is dan weinig tot geen reden om te verminderen. De advocatenkosten 

voor de overtreder wegen immers niet op tegen het verdere genot dat hij heeft van de illegale 

constructie of het illegaal gebruik.  Indien men hardnekkig is, toont men geen goede wil. Een 

rechterlijk bevel (dat uitgevoerd moet worden) wordt bewust genegeerd. De procedures kosten ook 

geld aan de overheid wat een dubbel nadeel is voor de handhavende instantie.  

Rijken hebben hier een duidelijk voordeel ten aanzien minder begoeden. 

De negatieve uitwerking van dergelijke beleidslijn zou zeer snel verspreid zijn, niet enkel bij 

veroordeelden, maar ook bij potentiële overtreders. Zij wakkert het begaan van overtredingen 

eerder aan, dan dat het die zou ontmoedigen. Dit is niet verenigbaar met de terechte wil om 

preventiever te werken.Er wordt hier nogmaals verwezen naar wat hoger vermeld wordt aangaande 

het statuut van een gerechtelijke uitspraak. Rechters gaan niet akkoord met de feitelijke negatie van 

hun uitspraak door de overheid. 

Het standpunt zoals nu omschreven openlijk kenbaar maken aan overtreders en laten honoreren 

door het parlement zet de deuren wagenwijd open voor misbruiken. Het volledig kwijtschelden/niet 

verder invorderen van dwangsommen is ook onredelijk. Hoewel het herstel van de goede ruimtelijke 

ordening het doel is, kan het niet zijn dat iemand die bewust alle regels naast zich neerlegt hiervoor 

uiteindelijk dubbel beloond wordt (langer genot en geen dwangsommen). Tegenover onwil mag 

zeker een nadeel bestaan.  

Zoals aangegeven in het Handhavingsplan van 2010 blijkt dat het gebruik van drukkingsmiddelen zeer 

effectief is en in het overgrote deel van de dossiers tot een oplossing leidt zodat de vraag tot 

ambtshalve uitvoering in meer recente dossiers weinig voorkomt. Voorwaarde is dan wel dat de 

dreiging ook uitgevoerd wordt (zie o.m. Handhavingsplan 2010 p. 28 en p. 43). Er is geen enkele 

motivering voor handen waarom er van de daar ondersteunde visie afgeweken moet worden. 

De stellingname in dit onderdeel van het programma is onbegrijpelijk en maakt misbruik mogelijk. 

Nieuwe mogelijkheden in het decreet worden volledig onderuit gehaald en ongelijke behandeling 

tussen overtreders wordt gecreëerd (rijk vs. arm). Het Agentschap pleit om de nieuwe 

mogelijkheden die de stedenbouwkundig inspecteur krijgt om dwangsommen te verminderen, 

naast de bestaande bevoegdheid van de Hoge Raad, naar redelijkheid te laten spelen.  Overtreders 

hebben in dit geval het gehele modeltraject doorlopen en hebben nooit goede wil getoond. Zij 

mogen niet zomaar beloond worden. 
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f)  Ambtshalve uitvoering van gerechtelijke uitspraken en bestuurlijke besluiten 

 

Recente misdrijven en inbreuken 

Het ontwerpprogramma laat hier bij het finale sluitstuk van een handhavingsbeleid veel 

onduidelijkheid bestaan. De tekst stelt zelf uitdrukkelijk dat als een traject wordt opgestart, dit ook 

volledig doorlopen moet worden. Het eindpunt is dan ook een ambtshalve uitvoering als de 

veroordeelde manifest blijft weigeren om de opgelegde herstelmaatregel uit te voeren ondanks het 

gebruik van de andere dwangmiddelen. Dit laten afhangen van een soort kosten batenanalyse 

strookt bovendien niet met de doelstelling van het programma, doet afbreuk aan de algemeen 

aanvaarde regel dat gerechtelijke uitspraken moeten worden nageleefd  en zorgt bovendien voor 

een ongelijke behandeling tussen zij die een enigszins eenvoudig uit te voeren herstelmaatregel 

moeten uitvoeren en deze met moelijker te realiseren herstel. Dit op zich gaat al in tegen een 

belangrijk uitgangspunt van het handhavingsprogramma. 

Het nieuwe artikel 6.1.3, §1, vierde lid, 9° VCRO stelt dat de prioriteiten in geval van ambtshalve 

uitvoering in het handhavingsprogramma terug te vinden moeten zijn. Dit is nu niet het geval. Er 

wordt niet aangegeven welke schendingen bij voorrang ambtshalve uitgevoerd moeten worden of 

hoe er mee omgegaan moet worden. De vraag kan gesteld worden in hoeverre ambtshalve 

uitvoering niet pro forma in het decreet ingeschreven is en in de praktijk dode letter blijft.  

Het handhavingsprogramma zou een  duidelijke prioriteitenlijst moeten opstellen zodat in deze 

maatschappelijk vaak moeilijk liggende situaties duidelijkheid komt. Door de goedkeuring in het 

parlement wordt deze lijst ook uitdrukkelijk gehomologeerd en onderschreven zodat er een 

maatschappelijk draagvlak ontstaat, wat net de reden is waarom dit in het decreet benadrukt wordt.  

De opstelling van dergelijke lijst overlaten aan de administratie (Hoge Raad, Departement,…) zal 

alleen maar aanleiding geven tot blijvende discussie. 

Op te merken is overigens dat de Hoge Raad weigerde advies te verstrekken over adviesaanvragen 

aangaande ambtshalve uitvoeringen omwille van de afwezigheid van een duidelijke beleidslijn, 

waartoe zij zichzelf niet bevoegd achtte om die uit te vaardigen.Om het ontstaan van een nieuw 

historisch passief te vermijden moet er immers op toegezien worden dat elk dossier opgelost 

geraakt, waarbij ambtshalve uitvoering noodzakelijkerwijze zijn plaats zal moeten hebben.  

 

Hoewel het decreet de ontwikkeling van criteria voor ambtshalve uitvoering verplicht stelt, is dit in 

het programma nergens in concreto uitgewerkt. Als sluitstuk van een modeltraject is dit nochtans 

noodzakelijk om het ontstaan van een nieuw historisch passief te vermijden. Er moeten duidelijke 

criteria en prioriteiten opgemaakt worden. 

 

Oudere stedenbouwkundige veroordelingen (<10 jaar na verstrijken hersteltermijn) 

Men lijkt er van uit te  gaan dat handhaving vandaag en in het verleden gekenmerkt wordt door een 

zekere vorm van hardvochtigheid zonder de burger afdoende te informeren en alternatieven aan te 
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bieden. Dit is niet het geval. Prioriteiten (zowel intern als decretaal)  waren misschien anders, maar 

de veroordeling bestaat wel. Een algemeen principe in het recht is dat er gelijkheid is tussen alle 

veroordeelden, wat de inbreuk ook is of was.  

Uiteraard moet er afgewogen worden wat in deze dossiers de meest aangewezen optie is, maar de 

veroordelingen blijven belangrijk en zijn niet minderwaardig. Juridisch gezien is er hier geen andere 

oplossing dan herstel of regularisatie, al dan niet via een door de overheid ontwikkelde oplossing. 

Ook hier moeten duidelijke criteria beschreven worden. 

Er mag geen onderscheid bestaan tussen recente en oudere uitspraken. De enige mogelijke 

oplossing blijft herstel of een (door de overheid uitgewerkte) vorm van regularisatie. 

 

Oudere stedenbouwkundige veroordelingen (>10 jaar na verstrijken hersteltermijn) en het historisch 

passief 

Het spreekt voor zich dat er een oplossing moet komen voor het historisch passief. Dergelijke 

oplossing moet wel resulteren in een vaststaand en duidelijk (legaal) statuut van de inbreuk. Deze 

veroordelingen een stille dood laten sterven brengt geen rechtszekerheid; noch voor de 

veroordeelden, noch voor toekomstige derden-verkrijgers. Bovendien is het niet mogelijk om deze 

veroordelingen een stille dood te laten sterven; via de vergunningenregisters en hypothecaire staten 

zal het bestaan van de veroordeling telkens weer tot leven komen, bv. bij de overdracht van een 

goed. 

Hoewel er in het verleden reeds insteken gebeurden vanuit het Agentschap, is er tot op vandaag 

geen daadwerkelijke oplossing te bespeuren. Men kan aangeven dat dergelijke dossiers gescreend 

moeten worden,  maar de dossiers die niet meer behandeld zullen worden, laten sterven, doet het 

historisch passief niet verdwijnen. Ondanks uiteindelijke verjaring blijft de illegaliteit immers bestaan. 

Het verdient aanbeveling hiertoe een wettelijk kader uit te werken zodat de overtreder de kans kan 

krijgen zich nog/weer in regel te stellen. Het is niet aan de overheid om dit dossier per dossier te 

bekijken. Men mag niet vergeten dat het historisch passief hoofdzakelijk te wijten is aan onwillige 

veroordeelden die tientallen jaren een veroordeling wetens en willens naast zich neerleggen en niet 

aan de overheid zelf. De overheid kan een wettelijk kader aandienen en hem hiervan op de hoogte 

stellen, maar hoeft de overtreder niet te belonen door dit voor hem persoonlijk te doen. Het zeer 

grote aantal dossiers maakt dit ook onmogelijk, zeker om deze op het terrein stuk per stuk te 

controleren. Zoeken naar planologische oplossingen is in elk geval ook niet de bevoegdheid van het 

Agentschap. Het is aan de veroordeelde om nadien zelf – indien hij dit wenst  -de nodige initiatieven 

te nemen (zie verder bij OD 6). 

Aangaande de criteria op basis waarvan de Hoge Raad een positief advies kan afgeven voor 

herbetekening, kan ook hier verwezen worden naar het feit dat een lijst met criteria opgemaakt zou 

moeten worden (desgevallend in onderling overleg)  die gelegitimeerd kan worden. 

De  dading kan een oplossing bieden daar waar er mogelijkheid is om tot een legale situatie te komen 

of waarin aangenomen kan worden dat het herstel binnen korte tijd bewerkstelligd zal worden. Daar 

waar dit uitgesloten is, biedt de dading geen oplossing, aangezien na het verstrijken van de in de 
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dading voorzien termijn de illegale situatie immers blijft en er nog steeds geen oplossing zou zijn. Dit 

is het probleem enkel doorschuiven naar de toekomst. Uiteindelijk moeten ook deze zaken via een 

juridisch uit te werken oplossing een legaal statuut krijgen, voor zover uiteraard mogelijk. 

 

Een concrete en werkbare oplossing/aanpak van het bestaande historisch passief blijft uit. Het is 

onmogelijk elk dossier individueel te bekijken. De oplossing ligt in het uitwerken van een wettelijk 

kader dat door de overtreders en burgers gebruikt kan worden om rechtszekerheid te krijgen over 

het statuut van hun goed. Deze oplossing moet niet in het handhavingsluik maar wel in het 

vergunningenluik gezocht worden, zodat oudere illegale constructies uit het historisch passief finaal 

volwaardig vergunde constructies kunnen worden.   

 

g) Gevolgen van de uitvoering 

Correcte informatie aangaande de toestand van een goed is essentieel. Registratie van inbreuken is 

in dat kader  van belang. Wanneer een bepaalde maatregel wordt opgeheven of wanneer een herstel 

is doorgevoerd, dient ook hier een spoor van terug te vinden zijn. Toekomstige eigenaars dienen 

immers ten volle geïnformeerd te worden. 

Het spreekt voor zich dat in bepaalde gevallen korte termijnen nagestreefd moeten worden, doch 

redelijkheid moet hier blijven primeren. Deze werkwijze zorgt immers voor een vergroting van de 

werklast.  

Het herstelattest zoals voorzien in het decreet is een positief element dat een belangrijke aanwijzing 

kan zijn met betrekking tot de legaliteit van een goed. De toestand na de aflevering van een pv van 

uitvoering en voor zover bestaande na een uitgevoerde herstelmaatregel wordt op die manier 

ondersteund door plannen. Dit geeft duidelijkheid. 

Voorts moet benadrukt worden dat het bekomen van een vergunning na stakingsbevel niet steeds 

aanleiding moet geven tot opheffing van het stakingsbevel. In bepaalde gevallen zijn er voorwaarden 

aan een vergunning verbonden of moet er voorafgaandelijk een deel van een constructie afgebroken 

worden. Aangezien de illegale toestand blijft bestaan zolang de nieuwe vergunning niet correct werd 

uitgevoerd, is het aangewezen de staking te laten voortbestaan tot het einde van deze werken. De 

stedenbouwkundig inspecteur heeft immers de mogelijkheid tijdens de stillegging werken toe te 

laten. In de praktijk gebeurt dit nu al op deze manier, zodat de overtreder toch zijn vergunning kan 

uitvoeren. Er moet vermeden worden dat er misbruik gemaakt zou kunnen worden van de opheffing 

van het stakingsbevel om opnieuw schendingen te plegen. 

Registratie van schendingen en herstel ervan is essentieel. Een pv van ophef,  een pv van uitvoering 

en/of een herstelattest dragen hier zeker toe bij. Het belang van het behoud van een stillegging tot 

de volledige uitvoering van de regularisatievergunning wordt wel benadrukt. 
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OD3: Versterken van partnerschappen en inzetten op transparantie 

1. Samenwering en informatie-uitwisseling 

 

Samenwerking tussen interne en externe handhavingspartners 

Binnen een coherent handhavingsbeleid is het van belang dat er samenwerking is tussen de partners. 

Ze dienen elkaars prioriteiten te kennen en het beleid indien mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Duidelijkheid naar buiten toe is essentieel. 

De uitbouw van een kenniscentrum binnen de Vlaamse Overheid is eveneens een belangrijk punt. 

Ruimtelijke ordening wordt steeds ingewikkelder en omvat een groot aantal gevallen waarin geen 

objectief eenduidig antwoord bestaat. Ten aanzien de externe handhavingspartners is het van belang 

dat vragen op een uniforme en duidelijke wijze beantwoord kunnen worden er dat zij afdoende 

geïnformeerd worden. 

Het is toe te juichen dat bij de uitbouw van dit kenniscentrum alle interne partners betrokken zijn. 

Om tot standpunten te komen is het immers van belang dat er verschillende invalshoeken zijn, 

waarbij de praktijkervaring een grote rol speelt. Er wordt gepleit om hiervan ten volle gebruik te 

maken en dit te implementeren in één van de mogelijke overlegmomenten. In dit kader wordt 

eveneens verwezen naar de opmerkingen die hoger gemaakt werden in verband met de 

adviespraktijk van de Hoge Raad. Ook dit moet ontwikkeld worden vanuit gezamenlijk overleg en 

mag niet zonder meer opgelegd worden door een van de partners. Wanneer de praktijk mocht 

uitwijzen dat in bepaalde gevallen gebieds- of themagerichte aanpak nodig is, kan dit evenzeer 

tijdens dergelijk overleg besproken worden. 

Het kan aanvaard worden dat het Agentschap in zaken die duidelijk het beleid raken voorafgaandelijk 

overleg pleegt met het departement ruimte Vlaanderen. Er moet echter wel over gewaakt worden 

dat  dit niet resulteert in doorlopende inmenging vanuit het departement. Het normale verloop van 

procedures moet doorgang kunnen vinden zodat niet bij elke beslissing teruggekoppeld moet 

worden. Het (doen) opleggen van herstelmaatregelen is in eerste instantie - zoals decretaal bepaald 

werd - de bevoegdheid van het Agentschap Inspectie RWO.  

Ook de rol van de politie (parket) mag niet onderschat worden. In bepaalde gevallen zijn zij het die 

op het terrein de vaststellingen doen. Overigens zijn zij vanuit hun ambt (net zoals de 

stedenbouwkundig inspecteur in principe) verplicht om onmiddellijk een proces-verbaal op te stellen 

wanneer er een schending  geconstateerd wordt. Hierdoor wordt per definitie een deel van het 

voorgestelde modeltraject overgeslagen. Het parket is een belangrijke partner. In het kader van 

handhaving ruimtelijke ordening is het daarom van belang met hen overleg te plegen en afspraken te 

maken die mogelijk kunnen afwijken van wat als ‘modeltraject’ beschreven is. 

In het kader van de samenwerking met externe partners wordt hier nogmaals de oproep gedaan om 

toch steeds aan te sluiten bij de vordering van de gemeente. Binnen de meeste bestaande 

samenwerkingsovereenkomsten die het Agentschap Inspectie RWO heeft met de bepaalde 

gemeenten is dit net steeds een belangrijk onderdeel, op vraag van de gemeenten. Gemeenten 

willen zeker zijn dat wat zij vorderen ook opgevolgd wordt. Zij hebben niet altijd de middelen om dit 
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zelf te doen. Op deze manier worden ook lacunes -en de opbouw van een nieuw historisch passief- 

vermeden. 

De ontwikkeling van de Vlaamse Overheid als kenniscentrum wordt positief ontvangen. Er wordt 

gepleit voor volledig overleg tussen alle interne partners om algemeen gedragen standpunten naar 

buiten te brengen. Men moet wel opletten dat de decretale bevoegdheid van de 

stedenbouwkundig inspecteur niet uitgehold wordt. Samenwerking met externe partners, zoals het 

parket, mag ook niet uit het oog verloren worden. 

 

Samenwerking binnen het eigen beleidsdomein op gewestelijk niveau 

De aandacht voor de impact van andere onderdelen van het beleidsdomein op handhaving is 

positief. Een up-to-date vergunningenregister en handhaafbare vergunningen zijn voorbeelden van 

elementen die een positieve impact hebben op de ontwikkeling van het handhavingsbeleid. 

De samenwerking met het departement LNE zal ook steeds belangrijker worden. Aangezien er hoe 

dan ook overlappende dossiers naar inhoud toe zullen bestaan, is vorming een niet te verwaarlozen 

onderdeel. Beide entiteiten (milieu en ruimtelijke ordening) zullen elkaars werkwijze moeten leren 

kennen en elkaars kennis uitbouwen. 

 

Samenwerking met andere relevante beleidsdomeinen en andere diensten 

Er moet hoe dan ook ingezet worden op het uitbreiden van het netwerk om over zoveel mogelijk  

nuttige informatie te kunnen beschikken. 

 

2. Transparantie, communicatie en vertrouwen werking 

 

Het spreekt voor zich dat op elk van deze elementen verder ingezet moet moeten. Transparantie, 

communicatie en vertrouwen, zowel intern als extern, zijn de basis van een goed handhavingsbeleid.  

 

OD4: werken aan datakwaliteit, analyse en rapportering 

 

Om te kunnen bijsturen in het beleid is het van belang dat de nuttige gegevens verzameld en 

geanalyseerd worden, met kennis van de achtergrond van de cijfers. Om die analyse zo correct 

mogelijk te kunnen uitvoeren, is het essentieel dat de monitoringtool al van begin af aan volledig op 

punt staat. Wanneer men reeds met een achterstand en gedeeltelijke gegevens hieraan moet 

beginnen, is het onmogelijk een correct beeld te krijgen. Er moet ook ingezet worden op het 

aanzetten van externe partners om zelf ook deze cijfers aan te leveren. De praktijk leert immers dat 

dit niet eenvoudig is. 
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Een belangrijke opmerking hierbij is dat de monitoring steeds ten dienste moet staan van de 

handhaving en dat de handhaving er niet is om te kunnen worden gemonitord. Het verzamelen van 

cijfers is immers niet het doel, wel de goede ruimtelijke ordening. 

Het opstellen van een jaarlijks handhavingsrapport is een goed voornemen. Er worden wel vragen 

gesteld bij de mogelijkheid om de gegevens correct te kunnen interpreteren wanneer de periode zo 

kort is. Een groot deel van de trajecten die doorlopen worden na vaststelling van een schending 

lopen immers langer dan 1 jaar. 

 

Om de impact van instrumenten binnen het modeltraject te beoordelen, is monitoring een 

belangrijk middel. Van belang is dat enkel nuttige gegevens vergaard worden en ook dat de 

achterliggende interpretatie die aan de aangeleverde cijfers gegeven moet worden, gekend is. 

 

OD 5. Financiering van het handhavingsbeleid 

 

1. Financiële kengetallen en analyse 

 

Het desbetreffende onderdeel is in het handhavingsprogramma niet ingevuld . Financiering van het 

beleid is nochtans uitermate belangrijk. 

Handhaving ruimtelijke ordening is in eerste instantie een materie die zelfbedruipend werkt. De 

handhaving zelf zorgt voor de eigen inkomsten. Decretaal is ook vastgelegd dat alle inkomsten die 

vergaard worden in het kader van uitvoeringsdaden in het herstelfonds gestort worden. Deze 

opbrengsten worden gebruikt ter financiering van de handhaving (advocatenkosten, ambtshalve 

uitvoering…).  

Hoewel het vergaren van deze inkomsten niet het doel mag zijn van handhaving - wat het ook nooit 

geweest is – moet het wel zo zijn dat de financiering van het beleid niet in het gedrang komt. Als 

gevolg van verschillende keuzes die in het voorliggende ontwerp gemaakt worden,  wordt 

vermoed/gevreesd dat de inkomsten van het herstelfonds gevoelig kunnen teruglopen. 

In het handhavingsprogramma wordt nergens besproken of nagegaan of de gemaakte beleidskeuzes 

ook effectief verwezenlijkt kunnen worden en of er op termijn geen problemen naar financiering toe 

kunnen ontstaan. Het maken van beleidskeuzes dient immers hoe dan ook afgetoetst te worden aan 

de beschikbare middelen (zowel financieel als op vlak van personeel). Een beleid creëren dat 

uiteindelijk misschien niet haalbaar is, is gedoemd om te mislukken. 

Om voldoende geloofwaardigheid te hebben, moet het handhavingsprogramma een financiële 

analyse bevatten. Een beleid uittekenen zonder kennis van de bestaande middelen of beoordeling 

van de impact op deze middelen door een beleidskeuze is, verliest aan krachtdadigheid. 
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OD 6. Mogelijke verbetertrajecten 

 

1. Onderzoek naar mogelijke aanpassingen in functie van het reduceren van het 

historisch passief 

 

In het ontwerp van handhavingsprogramma wordt in verband met het historisch passief gesproken 

over een gedoogbeleid. Dit lijkt alsof de overheid bewust de naleving van deze veroordelingen 

bewust niet nastreefde. Deze visie klopt niet. 

Een veroordeling verplicht de overtreder om tot uitvoering over te gaan. Hij moet dus handelen, niet 

de overheid. Dit principe werd al verschillende malen bevestigd in de rechtspraak. Het niet uitvoeren 

van een veroordeling is dus te wijten aan het feit dat de veroordeelde de uitspraak naast zich 

neerlegde. In de oude uitspraken ontbreekt meestal ook elk dwangmiddel. In vele gevallen bestond 

de figuur van de dwangsom destijds nog niet. Veel mogelijkheden had de overheid niet om 

betrokkenen aan te zetten om uit te voeren. 

Zoals eerder gezegd moet er een oplossing komen voor het passief die ook effectief het statuut van 

een goed vastlegt. In het verleden werd vanuit het Agentschap Inspectie RWO al een uitvoerige 

insteek geleverd om dit probleem op te lossen zonder dat men titels zomaar liet verjaren. Verjaring 

lost het historisch passief niet op. In dit kader kwam ook het legaliteitsbeginsel ter sprake. De 

beoordeling zal dan na initiatief van de overtreder kunnen gebeuren door de vergunningverlener, 

waardoor het Agentschap zich kan concentreren op de kerntaak. Deze insteek zal bij het advies 

gevoegd worden, met dien verstande dat dit al dateert van voor het nieuwe handhavingsdecreet en 

uiteraard hierop afgestemd zal moeten worden. Het eerste luik bestaat uit een onderzoek naar  de 

doeltreffendheid van het vermoeden van vergunning als regularisatietechniek, om vervolgens in een 

tweede luik een meer omvattende oplossing uit te werken via een combinatie van een éénmalige 

administratieve amnestie, de introductie van het legaliteitsattest als nieuwe figuur en een 

heroriëntering van het reeds decretaal voorziene as built-attest.  

Gezien het grote aantal historische zaken is eigen screening totaal onmogelijk.  

Men moet in het achterhoofd houden dat de oorzaak van het passief bij de weigerende overtreder 

ligt en niet bij de overheid. De taak van de overheid in deze zaken is om een decretaal kader vast te 

stellen waarbinnen dergelijke oplossingen mogelijk zijn. Nadien is het aan de overtreder of de 

huidige eigenaar om de initiatieven te nemen om zich in regel te stellen. Het is immers van belang 

deze personen ook op hun verantwoordelijkheid te wijzen en deze zeker niet de bevoordelen ten 

opzichte van derden die de regelgeving wel respecteerden . 

Een oplossing moet ook totaal zijn. In het ontwerp wordt voornamelijk verwezen naar elementen die 

gelinkt zijn aan de regelgeving inzake zonevreemde constructies, terwijl het passief veel breder is dan 

dat. Een regelgeving moet toepasbaar zijn voor alle bestaande zaken en niet geënt op een onderdeel 

ervan. 
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Een oplossing van het historisch passief heeft enkel zin  als het volledige passief aangepakt wordt 

en er middelen aangereikt worden die ook niet vastgestelde, maar illegale historische toestanden 

kan oplossen. Het passief is niet alleen wat vastgesteld is. In dit kader verwijst het Agentschap 

naar het legaliteitsattest zoals vervat in de door ons uitgewerkte studie. Enkel wanneer een legale 

toestand door middel van plannen vastgelegd wordt, kan er enige zekerheid zijn.  

 

2. Onderzoek inzake monitoring en risicoanalyse van het beoogde 

handhavingsbeleid met inbegrip van analyse van de bronnen 

 

Voor opmerkingen met betrekking tot dit gedeelte kan verwezen worden naar OD4. 

 

3. Onderzoek naar financiering van de handhaving  door lokale besturen 

 

Zoals hoger al aangehaald werd, is het uiterst moeilijk om gemeenten aan te zetten mee te stappen 

in handhaving ruimtelijke ordening, zelfs als het eigen prioriteiten  betreft. De realiteit leert dat 

ondersteuning door de overheid op het vlak van uitvoering een van de belangrijkste elementen is die 

een gemeente toch over de streep kan trekken. In de meeste samenwerkingsovereenkomsten is dit 

al opgenomen. 

Reden voor deze terughoudendheid ligt dikwijls in het gebrek aan middelen en de wil om iemand aan 

te stellen die zich met deze materie bezighoudt. In vele gevallen moeten gemeenten externe 

advocaten raadplegen om een herstelvordering op te maken. Indien men volledig zelf de uitvoering 

moet doorvoeren wordt dit voor hen nog kostelijker. Het instellen van burgerlijke procedures door 

gemeentes gebeurt quasi nooit wegens te kostelijk. De advocatenkosten zijn  ook niet 

recupereerbaar aangezien er geen rechtsplegingsvergoedingen toegekend worden bij 

herstelvorderingen. 

Een mogelijke oplossing zou er in kunnen bestaan om gemeenten de opbrengst die zij zouden 

genereren door aan handhaving te doen ook effectief te laten houden. Weinigen zijn bereid 

inspanningen te doen als ze op het einde van de rit er zelfs financieel op achteruit gaan. Een kleine 

decreetsaanpassing volstaat daartoe.  

Hoe dan ook dienen de gemeenten bij opmaak van een financieringsplan grondig bevraagd te 

worden. Erop vertrouwen dat men hen op een andere manier kan overtuigen, is eerder utopisch. 

Bijkomend blijkt uit de praktijk dat er veelal ook politieke onwil is om te handhaven. Men wil de 

burger niet lastigvallen. Ook coalitiewisselingen zorgen dikwijls voor verandering in 

handhavingsmentaliteit. Wanneer er toch aan handhaving gedaan wordt op lokaal vlak, wordt dit 

meestal door één individu getrokken. Wanneer deze persoon wegvalt, blijkt dat handhaving in 

sommige gevallen ook van het voorplan verdwijnt. Dikwijls is de interesse in (handhaving)  

ruimtelijke ordening amper bestaande. De prioriteitenverdeling zoals deze heden al bestaat tussen 
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gewest en lokale overheid (vb.:  gemeentelijke aangelegenheden dienen door de gemeente 

gehandhaafd te worden), geeft niet steeds het gewenste resultaat. 

De financiering van de lokale overheden kan er voor zorgen dat zij hun handhavingsinspanningen 

vergroten. Een van de mogelijkheden is de gemeenten de inkomsten van handhaving te laten 

behouden. Overleg met gemeenten zal van belang zijn, aangezien ook (politieke) onwil vaak een 

blokkerende factor is. 

 

6. Conclusie 

 

Na lezing heerst het gevoel dat er niet echt een handhavingsplan geschreven is. Er is in verhouding 

tot vroegere handhavingsplannen nog meer nadruk gelegd op wat er niet gehandhaafd zal worden.   

Nieuwe decretale mogelijkheden worden ingeperkt zodat ze een groot deel van hun 

doeltreffendheid verliezen. De voorgestelde werkwijzen zijn zeker niet per sé sneller en efficiënter. 

Het nieuwe handhavingsdecreet maakt nochtans al duidelijke keuzes, dewelke nu deels onderuit 

gehaald worden. Het decreet mag niet pro forma zijn. 

Een insteek vanuit de praktijk (handhavingspartners) en de erkenning van jarenlange ervaringen had 

een meer realistisch plan kunnen creëren. Nu ontstaat er een beleid waar niet van geweten is of dit 

effectief te realiseren is en of dit ook doelmatig is. Een afstemming qua opstelling op het 

milieuhandhavingsprogramma had hier beter het doel gediend. Bepaalde zaken in het 

handhavingsprogramma worden in de praktijk al toegepast op basis van overleg met de andere 

handhavingspartners (o.m. Code Goede Praktijk). Over deze zaken wordt zelden of nooit gerept. 

Voorafgaand overleg had dit kunnen verhinderen. 

Het uitgangspunt van het handhavingsprogramma is de goede ruimtelijke ordening. De invulling van 

het programma lijkt echter aan te geven dat het vooral de burger-overtrederis die centraal staat en 

niet het algemeen belang. De burger-overtreder mag zo weinig mogelijk verontrust worden, terwijl 

net hij de weg naar het uiteindelijke doel verstoord heeft. 

Doorheen de tekst staan een groot aantal begrippen met een onduidelijke invulling. Dit is vooral zo 

wanneer het gaat over de categorisering. Het is niet duidelijk hoe die ingevuld moeten worden. De 

beoordeling of iets onder een bepaalde categorie valt is in dit geval dikwijls subjectief en dus geen 

goede basis om een handhavingstraject op te enten. 

Een ander uitgangspunt van het handhavingsprogramma  is onder meer klantvriendelijkheid en 

redelijkheid.  Men lijkt er van uit te gaan dat inbreuken veelal toevallig en ongewild ontstaan en dat 

de overtreder enkel  aangemaand moet worden. Dat men een zachte handhaving kiest, is een 

beleidskeuze. De uitwerking hiervan moet wel realistisch zijn. De praktijk leert dat overtreders 

dikwijls niet geneigd zijn iets af te breken, al was het maar omdat dit steeds een financieel nadeel  

en/of tijdsverlies betekent. Klantvriendelijkheid kan binnen handhaving enkel betrekking hebben op 

correct en volledig informeren en behandelen. 
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Het plan zou effectiever en doeltreffender zijn indien het een groter onderscheid zou voorzien tussen 

dat deel van het traject waarin de zachte hand aanvaardbaar is en dat deel waarbij deze zachte hand 

duidelijk gefaald heeft en hardere maatregelen nodig zijn. In dit laatste geval is de goede wil van een 

overtreder ver te zoeken en zou een overheid die het algemeen belang dient, moeten laten zien dat 

de uitvoering ook nagestreefd wordt. 

Het huidige ontwerp zorgt er ook voor dat er een aanzienlijke kans bestaat dat er een nieuw 

historisch passief ontstaat. Historisch passief bestaat immers ook uit niet vastgestelde schendingen. 

Het (bewust) negeren van dergelijke schendingen levert misschien goede cijfers, maar getuigt ook 

van een struisvogelpolitiek. 

Het valt ook op dat een aantal zaken die in het vorige (huidige) handhavingsprogramma stonden 

grotendeels verdwenen zijn in het huidige ontwerp. Het gaat nochtans dikwijls om essentiële zaken. 

De motivering waarom dit zo is en waarom er andere uitgangspunten genomen worden, ontbreekt. 

Daarnaast worden een aantal zaken aangeraakt, maar is niet verder geconcretiseerd op welke wijze 

iets zal gebeuren. 

Het handhavingsprogramma wenst de gemeenten aan te zetten zelf actiever op te treden door 

subsidiariteit te benadrukken. Het idee wordt ondersteund, doch men mag niet vergeten dat het 

handhavingsprogramma enkel geldt voor de Vlaamse Overheid en niet voor de lokale overheden. Zij 

hebben mogelijk andere ideeën en hanteren andere praktijken. In de realiteit zullen er verschillen in 

behandeling van de overtreders kunnen ontstaan. 

Een grondige aanpassing en verduidelijking van het voorliggende programma is noodzakelijk om het 

uiteindelijke doel te kunnen verwezenlijken. 

Wel positief is dat er een aantal engagementen opgenomen worden om het beleid te verbeteren, 

zoals een oplossing van het historisch passief (weliswaar niet afdoende geconcretiseerd), het 

versterken van de positie van de overheid als kenniscentrum, het meer inzetten op (preventieve) 

informatie en de interne samenwerking tussen de (vooral interne) handhavingspartners. Ook de 

verdere ontwikkeling van het vergunningenregister wordt als positief ervaren. Hopelijk wordt dit 

alles ook effectief in de praktijk gebracht. 

 

7. Bijlagen 
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Het vermoeden van vergunning 
 

1.Inleiding 

 

 

Het Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening 2010 bevat onder de noemer ‘mogelijke 

verbetertrajecten’ ondermeer volgende opdracht: 

 

“9.2. Onderzoek naar rechtszekerheid van het vermoeden van vergunning 

 

Er wordt onderzocht of deze figuur niet kan en moet vervangen worden door een meer verfijnde 

techniek, die met het opstellen van as-builtplannen gepaard gaat en bijgevolg ook  voor de toekomst 

een houvast zal bieden voor de bevoegde overheden en de burger.” 

 

Binnen de schoot van de stuurgroep ‘Handhaving’ werd afgesproken dat het Agentschap Inspectie 

RWO zou instaan voor deze studie, in samenspraak met de afdeling Juridische Dienstverlening van 

het Departement RWO. Het agentschap leverde in juli 2012 een eerste versie van deze tekst aan, die 

vervolgens door de afdeling Juridische Dienstverlening werd nagelezen en becommentarieerd. Op 

grond van deze commentaren werd de tekst tenslotte  bijgestuurd en gefinaliseerd.  .  

 

In een eerste deel wordt gepeild naar de ontstaansgeschiedenis en de aard van het vermoeden, en 

wordt het problematisch karakter ervan geduid. 

 

In een tweede deel wordt een alternatief uitgewerkt binnen een breder perspectief, waarbij niet enkel 

een oplossing wordt gezocht voor de zogenaamde ‘vergund geachte’ constructies als niche binnen 

een historisch passief van illegale onroerende goederen, maar ook voor de overige onroerende 

goederen binnen dit passief.  

 

Hierbij wordt rekening gehouden met de heroriëntatie van de figuur van het as-built attest, zoals deze 

uit de ondertussen opgestelde conceptnota blijkt.1 

 

 

2. het vermoeden als verdoken amnestiemaatregel 

 

2.a. de materiële werking van het vermoeden 

 

2.a.1. het vermoeden als label voor constructies, opgericht voor 22 april 1962 

 

De figuur van het ‘vermoeden van vergunning’ is ontstaan als een spin-off van het door het DRO 

ingestelde vergunningenregister. Bij de start lag het ambitieniveau van dit register aanzienlijk hoger 

dan nu het geval is. Bedoeling was om per kadastraal perceel de juridische toestand van elke 

constructie op te sporen. De op het perceel aanwezige gebouwen en constructies dienden daartoe te 

worden voorzien van een registernummer, met vermelding van de functie.2 Het streven naar 

volledigheid noopte de decreetgever ook tot het benoemen van constructies, gebouwd voor de 

inwerkingtreding van de Stedenbouwwet. Voor de inwerkingtreding van de Stedenbouwwet op 22 

april 1962 gold geen algemene vergunningsplicht, zodat de afwezigheid van een stedenbouwkundige 

                                                 
1 Zie bijlage 1. 
2 Artikel 96 §1, 2de lid, 2° en artikel 191 §1, 3de lid, 2° DRO; Deze verplichting werd later gesupprimeerd door 

het decreet van 21 november 2003 (Art. 31 en 52) . Advocaat-generaal De Swaef zou hier later in zijn 

conclusie bij het arrest van het Hof van Cassatie van 13 december 2005 over opmerken dat dit de praktische 

uitvoerbaarheid niet ten goede is gekomen, nu het registernummer het enige concrete aanknopingspunt was 

met het bouwwerk zelf: concl. adv. gen. De Swaef, bij Cass. 13 december 2005, TROS 2006, 351. 
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vergunning voor constructies, gebouwd voor deze datum, niet noodzakelijk impliceert dat zij illegaal 

zijn.3 

 

Initieel voorzag de ontwerptekst van het DRO niet in een uitdrukkelijke regeling. De Memorie van 

Toelichting stelde enkel dat ‘indien wordt aangetoond dat de constructie dateert van vóór de 

inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962, de constructie in het register als dusdanig 

opgenomen (wordt). Er kan in dergelijk geval immers geen sprake zijn van een bouwvergunning 

afgeleverd op grond van de wet van 1962, zodat zal moeten worden volstaan met een eenvoudige 

vermelding terzake in het register.’ 4   

 

Aanvankelijk was het bijgevolg de bedoeling dat het vergunningenregister zich niet zou  uitspreken 

over het rechtmatig karakter van constructies, gebouwd voor 22 april 1962. Bij amendement werd  

de regeling rond het vergunningregister in artikel 96 echter aangevuld met volgende paragraaf: 

 

‘§4. Constructies waarvan door enig bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn voor de 

inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening 

en van de stedenbouw, krijgen in het vergunningenregister de vermelding dat er een vermoeden 

bestaat dat de constructie als vergund moet worden beschouwd’. 

 

Als verantwoording werd het volgende gesteld: 

 

‘De algemene vergunningsplicht werd ingevoerd door de wet van 29 maart 1962. De woningen en 

andere constructies die voordien werden opgericht, waren niet aan een algemene vergunningsplicht 

onderworpen zodat een specifieke vermelding in het vergunningenregister noodzakelijk is. Door deze 

vermelding wordt er vanuit gegaan dat deze constructies als vergund moeten worden beschouwd.’5 

 

Een tweede amendement6 voegde een gelijkaardige bepaling toe aan artikel 191 DRO, dat de 

opmaak van ontwerpen van vergunningenregisters regelde. Naast een woordelijke herhaling van de 

verantwoording voor het eerste amendement, werd bijkomend gesteld dat ‘dit amendement een 

logisch gevolg (is) van het amendement bij artikel 96: ook bij de eerste opmaak van het 

vergunningenregister moet deze vermelding mogelijk zijn.’ 

 

Deze amendering zou de indruk kunnen wekken dat de decreetgever aan constructies, gebouwd voor 

22 april 1962, bepaalde rechten wenste toe te kennen, ongeacht of zij volgens de  destijds geldende 

regelgeving regelmatig waren tot stand gebracht. Toch was de vermelding dat ‘er een vermoeden 

bestaat dat de constructie als vergund moet worden beschouwd’ niet meer dan een label om 

constructies, gerealiseerd voor de inwerkingtreding van de Stedenbouwwet, te benoemen. Tijdens de 

bespreking van het amendement in de bevoegde commissie werd bevestigd dat het vermoeden 

weerlegbaar was, en de vermelding in het vergunningenregister kon worden rechtgezet wanneer 

deze niet correct bleek.7 Als algemene regel gold dat de opname in het vergunningenregister 

‘uiteraard geen invloed (heeft) op de stedenbouwkundige status van deze gebouwen.’8 De uittreksels 

uit het vergunningenregister hadden in dezelfde lijn een louter informatieve waarde9. 

 

                                                 
3 Voor de inwerkingtreding van de Stedenbouwwet op 22 april 1962 was het al dan niet vergunningsplichtig 

karakter van werken, ongeacht de omvang ervan, afhankelijk van de locatie waar zij werden uitgevoerd: zie 

hierover het antwoord op de vraag nr. 298 van 11 maart 1998 van Jos Geysels, Parl. St. Vlaams Parlement,  Vr. 

en Antw., 12 mei 1998, nr. 13, 1743-1744. 
4 Parl. St. Vlaams Parlement, 1998-1999, 1332/1, 52. 
5 Parl. St. Vlaams Parlement, 1998-1999, 1332/5, 16 
6 Amendement voorgesteld door mevrouw Maria Tyberghien-Vandenbussche en de heer Jacques Timmermans, 

Parl. St. Vlaams Parlement, 1998-1999, 1332/7, 9; zie ook Parl. St. Vlaams Parlement, 1998-1999, 1332/8, 

124. 
7 Parl. St. Vlaams Parlement, 1998-1999, 1332/8, 88. 
8 Parl. St. Vlaams Parlement, 1998-1999, 1332/1, 79. 
9 Parl. St. Vlaams Parlement, 1998-1999, 1332/1, 67. 
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Recente rechtsleer verbaast er zich thans over dat ‘het vermoeden’ in de eerste jaren na de 

inwerkingtreding van het DRO nauwelijks aan bod kwam in rechtspraak en rechtsleer.10 Het gebrek 

aan aandacht voor ‘het vermoeden’ is echter rechtstreeks evenredig met het uiterst beperkte belang 

ervan. Veel meer dan een informatieve, ruwe inschatting van de ouderdom van een constructie was 

het immers niet. Het vermoeden was een louter technisch antwoord op de (ondertussen sterk 

afgezwakte11) betrachting van de decreetgever om alle constructies op het Vlaamse grondgebied te 

registreren en op te nemen in het nieuwe vergunningenregister.   

 

2.a.2. het vermoeden gekaapt: van label voor het benoemen van een groep van constructies naar een 

regel van materieel recht 

 

Het gebrek aan praktische relevantie van een vermelding als ‘vermoed vergund’ in het 

vergunningenregister, verhinderde niet dat de gebruikte terminologie tot de verbeelding sprak. 

Wellicht daarom groeide in het Vlaams Parlement de idee om aan deze ‘figuur’ een belangrijke rol 

toe te kennen bij het wegwerken van een ondertussen zeer omvangrijk geworden historisch passief 

van bouwmisdrijven. 

 

In een eerste voorstel van decreet van 10 februari 2003 ‘houdende wijziging van het decreet van 18 

mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid betreft’12, 

werd voorzien in volgende wijziging: 

 

‘In artikel 191 §1, vijfde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden ‘de inwerkingtreding van de 

wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw 

vervangen door de woorden “31 december 1994”.’13 

 

 In de toelichting bij dit tekstvoorstel werd achtereenvolgens gesteld: 

 

‘In het voorstel van decreet wordt voorgesteld om gebouwen waarvan de eigenaar kan aantonen dat 

ze gebouwd zijn voor 31 december 1994, als vergund te beschouwen. Zo kunnen bouwovertredingen, 

waarop – door wat hierna wordt voorgesteld – het systeem van de vordering van de meerwaarde is 

toegepast, definitief als grond voor strafrechtelijke vervolging verdwijnen’.14 

 

‘Dit artikel zorgt ervoor dat alle gebouwen waarvan kan worden aangetoond dat ze opgericht 

werden voor 31 december 1994, als vergund beschouwd worden. Op die manier verdwijnt, na het 

heffen van de meerwaarde, de bouwovertreding als rechtsgrond voor strafrechtelijke vervolging.’15 

 

De precieze bedoeling van deze voorgenomen wijziging blijft obscuur. Hoewel de toelichting tot 

tweemaal toe verwijst naar een link tussen het vermoeden van vergunning en ‘het heffen van een 

meerwaarde’, voorziet het tekstvoorstel zelf niet in een dergelijke link. Wel wordt in het voorstel 

bepaald dat ‘voor misdrijven waarvan de eigenaar kan aantonen dat ze werden gepleegd voor 1 

januari 1995, steeds het middel van de vordering voor meerwaarde (moet) worden aangewend’, wat 

de spildatum van 31 december 1994 zou kunnen verklaren.  

 

                                                 
10 W. Mertens, ‘(Meer) rechtszekerheid met het vermoeden van vergunning’ in K. De Ketelaere, D. D’Hooghe, 

A.M. Draye, Liber Amicorum Marc Boes, 2011, die Keure, 150. 
11 Door het schrappen van het uniek registratienummer per bouwwerk bij decreet van 21 november 2003. Zie 

ook Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 226: ‘Het is, aansluitend bij de huidige administratieve 

praktijk, evident dat ook andere “futiliteiten” (tuinhuisjes, parkings, andere “nevenconstructies”, …) zeker niet 

prioritair als “vergund geacht” in het vergunningenregister moeten worden ingevoerd. De Vlaamse Regering 

kan qua prioritisering via een circulaire een zekere lijn trekken.’ 
12 Voorstel van decreet van de heren Patrick Lachaert, Paul Wille, Jacques Devolder, mevrouw Dominique 

Guns en de heer Karel De Gucht, Parl. St., Vlaams Parlement, 2002/2003, 1566/1. 
13 Parl. St., Vlaams Parlement, 2002-2003, 1566/1, 14. 
14 Parl. St., Vlaams Parlement, 2002-2003, 1566/1, 5. 
15 Parl. St., Vlaams Parlement, 2002-2003, 1566/1, 10. 
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Evenmin is duidelijk waarom enkel de wijziging van art. 191 (m.b.t. de opmaak van ontwerpen van 

vergunningenregisters) en niet van het basisartikel 96 werd beoogd. Was het de bedoeling om het 

verruimde toepassingsgebied te concipiëren als een uitdovende regeling voor met een meerwaarde af 

te handelen inbreuken, gepleegd voor 31 december 1994, met daarnaast een permanent vermoeden 

van vergunning voor constructies, gebouwd voor 22 april 1962? 

 

Hoe dan ook , via een amendement (nr. 2)16 werd de tekst van paragraaf 4 van artikel 96 aangepakt, 

met de toevoeging van een tweede lid, geredigeerd als volgt: 

 

‘Constructies waarvan door enig bewijsmateriaal wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn na de 

inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening 

en van de stedenbouw, maar die dateren van voor de allereerste, definitieve vaststelling van het 

gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, krijgen in het vergunningenregister de vermelding dat er 

een vermoeden bestaat dat de constructie als vergund moet worden beschouwd, indien de overheid 

niet kan aantonen door enig bewijsmateriaal, behoudens getuigenverklaringen, zoals door middel 

van een goedgekeurd bouwplan, een proces-verbaal of een bezwaarschrift dat de constructie in 

overtreding werd opgericht.’ 

 

Bij dit tekstvoorstel werd volgende toelichting gegeven: 

 

‘Het laatste lid van dit amendement bevestigt, wat al herhaaldelijke malen ter sprake kwam in de 

parlementaire handelingen. Bij de opmaak van de vergunningenregisters wordt vaak de vraag 

gesteld bij wie de bewijslast ligt om aan te tonen of een constructie al dan niet vergund is. Door deze 

bepaling wordt duidelijk gesteld dat de bewijslast ligt bij de overheid, indien de constructie dateert 

van na de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962 maar vóór de allereerste, definitieve 

vaststelling van het gewestplan. Indien noch de gemeente, noch Arohm kan aantonen dat het gebouw 

vanaf 1962, maar vóór de gewestplannen werd gebouwd, verbouwd of het gebruik gewijzigd in strijd 

met de geldende regelgeving, bestaat het vermoeden dat het gebouw als vergund moet beschouwd 

worden. In het andere geval moet de overheid dit kunnen aantonen op basis van stukken, zoals bv. 

een goedgekeurd bouwplan dat afwijkt van de bestaande toestand, een goedkeuring met betrekking 

tot een ander gebruik dan de bestaande, een voor de indiening van het nieuwe dossier daterend 

proces-verbaal of niet-anonieme klacht.’17 

 

Later werd de volledige tekst van het initiële voorstel vervangen met een amendement nr. 9.18 De in 

amendement nr. 2 voorgestelde toevoeging van een tweede lid aan artikel 96 §4 werd woordelijk 

overgenomen.19  

 

Voor artikel 191 §1 werd volgende wijziging voorzien: 

 

‘In artikel 191 §1, vijfde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “Constructies waarvan door 

enig bewijsmateriaal wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn voor de inwerkingtreding van de wet 

van 29 maart 1962 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw” 

vervangen door de woorden “Constructies waarvan door enig bewijsmateriaal, behoudens 

getuigenverklaringen, wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn voor de allereerste, definitieve 

vaststelling van het gewestplan”.’ 

 

Beide wijzigingen werden uiteindelijk aangenomen door het decreet van 4 juni 2003. Hierdoor 

ontstond aanvankelijk een merkwaardig onderscheid tussen de basisregeling van artikel 96 en de 

overgangsregeling van 191, §1, van toepassing op het opstellen van ontwerpen van 

                                                 
16 Parl. St., Vlaams Parlement, 2002-2003, 1566/2, 3-4. 
17 Parl. St., Vlaams Parlement, 2002-2003, 1566/2, 3-4. 
18 Amendement 9 voorgesteld door de heer Patrick Lachaert, Parl. St. Vlaams Parlement, 2002-2003, 1566/5, 

2. 
19 Parl. St., Vlaams Parlement, 2002-2003, 1566/5, 3. 
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vergunningenregister, dat echter al enkele maanden later reeds door het decreet van 21 november 

2003 opnieuw werd weggewerkt.20 

 

Op zich is de aanvulling van artikel 96 §4 met een tweede lid weinig opzienbarend te noemen. 

Auteur Boes schrijft hierover: 

 

‘Die bepaling legt de bewijslast bij de overheid, maar dat is op zichzelf niet nieuw. Ook al bevatte de 

vroegere regelgeving geen specifieke bepalingen op dit punt, er kan geen twijfel over zijn dat, als de 

overheid beweerde dat er sprake was van een bouwovertreding, zij de bewijslast droeg, en dit op 

grond van het gemene bewijsrecht. Het was niet de aangesprokene die moest aantonen dat er geen 

bouwovertreding was, al stond het hem natuurlijk vrij aan te tonen dat er geen sprake was van een 

overtreding, bv. doordat de constructie was opgericht vóór de inwerkingtreding van de wet van 29 

maart 1962. Het nieuwe decreet bevestigt nu evenwel uitdrukkelijk dat de bewijslast bij de overheid 

ligt.’21 

 

De enige ‘vernieuwing’ bestond erin dat de overheid geen tegenbewijs kon leveren via 

getuigenverklaringen. Algemeen werd aanvaard dat de opsomming van mogelijke bewijsmiddelen in 

artikel 96 §4, 2de lid louter exemplatief was, en het tegenbewijs verder vrij kon worden geleverd.22 

Wel plaatsten sommige auteurs23 reeds kanttekeningen bij het later door de rechtspraak24 bevestigde 

gegeven dat het bewijsmateriaal ook kon dateren van (lang) na de oprichting van de kwestieuze 

constructie.  

 

Toch was de impact van de aanvulling van artikel 96 §4 met een nieuw lid vele malen groter dan 

men op het eerste gezicht zou vermoeden. Het nieuwe lid regelde immers de weerlegging van het 

vermoeden voor constructies, gebouwd tussen 22 april 1962 en de definitieve vaststelling van het 

betreffende gewestplan, en contrasteerde in die zin sterk met de ongewijzigde tekst van het eerste lid, 

dat betrekking had op constructies gebouwd voor 22 april 1962, en geen uitdrukkelijke mogelijkheid 

tot weerlegging voorzag. Sommige auteurs zagen hierin meteen de bevestiging van een 

onweerlegbaar vermoeden (iuris et de iure) 25, ook al was de tekst van art. 96 §4, 1ste lid niet 

gewijzigd sinds het DRO en werd in de voorbereidende werken van het DRO nog het tegendeel 

gesteld. 

 

                                                 
20 Zie Parl. St., Vlaams Parlement, 2002-2003, 1800/5, 21-22: ‘Door de decreetswijziging van 4 juni 2003 

werden artikel 96 en 191 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 

ordening gewijzigd. Volgens de heer Lachaert zijn beide bepalingen (de ene over het vergunningenregister, de 

andere over het ontwerp van vergunningenregister) echter niet gelijkluidend, wat voor juridische problemen 

kan zorgen. Door dit amendement krijgen ze een gelijke formulering.’ 
21 M. BOES,``Verjaring van stedenbouwmisdrijven'', R.W., 2003-2004, 611; zie tevens T. VANDROMME, 

‘Het vermoeden vergund te zijn voor constructies die zijn opgericht na de inwerkingtreding van de 

Stedenbouwwet van 1962, maar vóór de definitieve vaststelling van het gewestplan’, R.W., 2006-2007, 1089-

1090; P. FLAMEY, J. BOSQUET en F. JUDO, Het handhavings- en verjaringsdecreet Ruimtelijke Ordening 

en Stedenbouw, Brussel, Larcier, 2004, 34. 
22 M. BOES,``Verjaring van stedenbouwmisdrijven'', R.W., 2003-2004, 611; P. FLAMEY, J. BOSQUET en F. 

JUDO, Het handhavings- en verjaringsdecreet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brussel, Larcier, 2004, 

34; zie ook Parl. St. Vlaams Parlement, 2002-2003, 1566/7, 17:  ‘Daarom wordt in het voorstel van decreet 

opgenomen dat de constructies die opgetrokken zijn in die tussenperiode, in het vergunningenregister de 

vermelding krijgen dat er het vermoeden bestaat dat de constructie als vergund moet worden beschouwd. De 

bewijslast is omgekeerd : het zal aan de overheid zijn om aan te tonen dat de constructie in overtreding werd 

opgericht. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een proces-verbaal.’ 
23 M. BOES,``Verjaring van stedenbouwmisdrijven'', R.W., 2003-2004, 611; P. FLAMEY, J. BOSQUET en F. 

JUDO, Het handhavings- en verjaringsdecreet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brussel, Larcier, 2004, 

35; RvS  18 maart 2010, nr. 202.041  
24 Cass. 22 december 2009, www.cass.be, rolnr. P090941N; RvS 19 januari 2010, nr. 199.656; Zie infra.  
25 P. FLAMEY, J. BOSQUET en F. JUDO, Het handhavings- en verjaringsdecreet Ruimtelijke Ordening en 

Stedenbouw, Brussel, Larcier, 2004, 32. 

http://www.cass.be/
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Hiermee werd minstens de indruk gewekt dat het vermoeden, zoals bedoeld in het gewijzigde artikel 

96 §4 DRO, verder ging dan een informatieve labellering van oudere constructies in het 

vergunningenregister. De initiatiefnemer van het amendement dat de uiteindelijke tekst van artikel 

96 §4, 2de lid zou bepalen, liet bij de bespreking in de commissie overigens geen gelegenheid voorbij 

gaan om het vermoeden voor te stellen als een van het vergunningenregister verzelfstandigde figuur, 

die een oplossing zou brengen daar waar de figuur van verjaring ‘te kort schoot’. 

 

Illustratief hiervoor is volgende passage, in het verslag opgenomen onder de hoofding ‘Verjaring en 

vergunbaarheid’: 

 

‘De heer Patrick Lachaert merkt op dat in de discussie voortdurend de begrippen ‘verjaring’ en 

‘vergunbaarheid’ al dan niet doelbewust door elkaar worden gehaald. De verjaring is een begrip uit 

het strafrecht, de vergunbaarheid een begrip uit het administratief recht, meer in het bijzonder uit 

het stedenbouwrecht. Het feit dat een strafbaar gesteld feit verjaard is – ook al gaat het bijvoorbeeld 

om een woning in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied, dus een niet-kwetsbaar gebied – 

betekent nog niet dat die woning in kwestie een stedenbouwkundige vergunning heeft; 

 

Het CD&V- voorstel is daarom volgens de heer Lachaert onvolledig, in die zin dat het enkel de 

verjaring beoogt en niet handelt over het probleem van de vergunningsplicht. Het voorstel van de 

meerderheid tracht ook daarvoor een oplossing te bieden. Constructies waarvoor er geen 

bouwvergunning is, vergunning die er na de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962 

houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw moest zijn, maar die 

dateren van vóór de eerste, definitieve vaststelling van het gewestplan voor het gebied waarin ze zijn 

gelegen, worden geacht een vergunning te hebben. Daardoor kan er geen strafbaar feit zijn, omdat 

er geacht wordt een vergunning te zijn. 

 

Er kunnen wel strafbare feiten zijn bij de constructies die gebouwd zijn na de definitieve 

totstandkoming van de gewestplannen van het gebied waarin ze zijn gelegen. Voor de periode tussen 

1977-1979 (definitieve vaststelling van de gewestplannen) tot 1 mei 2000 heeft het decreet een 

duidelijk doel voor ogen. Vanaf 1 mei 2000 geldt de zogenaamde nultolerantie.’ 26 

     

Het zijn precies de veelvuldig herhaalde verklaringen van voormeld parlementslid die advocaat-

generaal De Swaef er in zijn conclusie voorafgaand aan het arrest van het Hof van Cassatie van 13 

december 2005 toe brachten een materieelrechtelijke werking van het vermoeden te aanvaarden, ‘ook 

al schreef de decreetgever het vermoeden van vergunning neer in bepalingen die ogenschijnlijk 

alleen de opmaak van het ontwerp van vergunningenregister (art. 191) en het vergunningenregister 

(art.96) betreffen.’  De advocaat-generaal besloot vervolgens dat het geen twijfel leed ‘dat de 

decreetgever beoogde de constructies die onder het toepassingsgebied van het vermoeden van 

vergunning vallen, gelijk te stellen aan vergunde constructies.’27  

 

Dit standpunt werd bijgetreden door het Hof van Cassatie, dat oordeelde dat ‘de vermelding in het 

vergunningenregister of het ontwerp ervan “dat er een vermoeden bestaat dat de constructie als 

vergund moet worden beschouwd” zoals andere vermeldingen van het vergunningenregister of het 

ontwerp ervan, de weergave moet zijn van het statuut dat de constructie op het vlak van 

stedenbouwkundige vergunning heeft.’28  De vermelding in het vergunningenregister is m.a.w. de 

veruitwendiging van een ‘vergund geachte’ status die de constructie, in zoverre zij voldoet aan de 

daartoe gestelde voorwaarden, reeds inherent eigen is. Omgekeerd betekent dit dat de regeling rond 

het vermoeden zich voordoet als een regel van materieel recht,  die uitwerking krijgt door de enkele 

vereniging van de toepassingsvoorwaarden.  

 

                                                 
26 Parl. St. Vlaams Parlement, 2002-2003, 1566/7, 24; zie ook Parl. St. Vlaams Parlement, 2002-2003, 1566/7, 

8; Hand., 28 mei 2003, nr. 58, 34-35. 
27 concl. adv. gen. De Swaef, bij Cass. 13 december 2005, TROS 2006, 353. 
28 Cass. 13 december 2005, www.cass.be, rolnr. P.05.0891.N.  

http://www.cass.be/
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De VCRO heeft de materieelrechtelijke werking van het vermoeden bevestigd, door de figuur niet 

alleen op te nemen in de bepalingen rond het vergunningenregister29 en het ontwerp-

vergunningenregister30, maar tevens te voorzien in een generieke regeling, opgenomen in een aparte 

sectie (5) van  de onderafdeling (1) ‘Stedenbouwkundige vergunningsplicht.’31 32 

 

Daarnaast beklemtoont de memorie van toelichting dat ‘het begrip ‘vergund’ zowel slaat op de 

situatie waarin daadwerkelijk een stedenbouwkundige vergunning voorhanden is als op gevallen 

waarin sprake is van een vermoeden van vergunning (de zgn. “vergund geachte” constructies).’33  

 

Dat het vermoeden thans een regel van materieel recht vormt, is dan ook niet vatbaar voor 

betwisting.   

 

2.b.De kwalificatie van de figuur van het vermoeden.  

 

2.b.1. Het vermoeden als retroactieve decretale vergunning  

 

In zoverre aan de toepassingsvoorwaarden van het vermoeden is voldaan, wordt de constructie 

‘vergund geacht’. Vergund geacht staat gelijk met vergund. 34 Het vergund geacht karakter dringt 

zich op gelijke, dwingende wijze op aan de rechter, de overheid35 en particulieren36. Het grijpt 

rechtstreeks in op hangende rechtsgedingen37, althans voor de gewone rechter.38 Het vermoeden leidt 

tot straffeloosheid, zelfs al was het feit strafbaar op het ogenblik dat het gesteld werd en is de 

geschonden strafwet onverkort blijven bestaan.39  

 

Deze vaststelling, die door de rechtsleer, enkele uitzonderingen niet te na gesproken, voor 

vanzelfsprekend wordt gehouden, is dit nochtans niet. Het doet de vraag rijzen naar de kwalificatie 

van de figuur van het vermoeden. 

 

                                                 
29 Art. 5.1.3 §§1 en 2 VCRO.  
30 Art. 7.6.1, §1, 5de en 6de lid VCRO.  
31 Art. 4.2.14 VCRO 
32 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 107: ‘Voorliggend ontwerpartikel formuleert de vermoedens 

los van de inschrijving in het vergunningenregister, zodanig dat het zeer duidelijk is dat zij geldig kunnen 

worden ingeroepen, ook al is er nog geen sprake van een vermelding in het (ontwerp van) 

vergunningenregister. De generieke formulering wijst er ook helder op dat vermoedens van vergunning regels 

zijn met een materieelrechtelijke draagwijdte, die zowel de overheid als de rechter binden.’ 
33 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 87 
34 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 87 
35 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 107 
36 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 50.  
37 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 111; Antwerpen, 3 maart 2010, www.juridat.be, rolnr. 

1304P2008. 
38 Bij de beoordeling van de wettigheid van de administratieve beslissing zal de administratieve rechter enkel 

rekening houden met de regels zoals ze bestonden op het ogenblik van de datum van de beslissing: zie bv. RvS, 

31 mei 2010, nr. 204.505: ‘De verwijzing ter terechtzitting naar de bepalingen van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening is niet dienstig voor de beoordeling van de gegrondheid van het middel, aangezien deze 

bepalingen nog niet van kracht waren bij het nemen van het bestreden besluit.’; RvS 19 januari 2010, nr. 

199.656: ‘geen enkele toendertijd geldende decretale bepaling verhinderde de verwerende partij om haar 

oordeel over het niet-vergund zijn van de kwestieuze constructies op het voormelde proces-verbaal te steunen.’ 

Ook het Hof van Cassatie zal enkel onderzoeken dat de appelrechter correct het toen geldende recht heeft 

toegepast: Cass.22 december 2009, www.cass.be, rolnr. P090941N. 
39 Parl. St. Vlaams Parlement, 2002-2003, 1566/7, 24: Daardoor kan er geen strafbaar feit zijn, omdat er 

geacht wordt een vergunning te zijn. 

http://www.juridat.be/
http://www.cass.be/
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In een recente bijdrage komt auteur EYSKENS tot de conclusie dat het ‘vermoeden van vergunning 

een nogal verbloemende terminologie is om te zeggen dat in een heel aantal gevallen de 

stedenbouwkundige vergunningsplicht gewoonweg op een retroactieve wijze wordt opgeheven.’40   

 

Het gaat echter om meer dan een retroactieve opheffing van de vergunningsplicht. De constructies 

die resulteren uit niet-vergunningsplichtige, van vergunning vrijgestelde of meldingsplichtige 

handelingen zijn weliswaar (in beginsel) rechtmatig, maar daarom nog niet ‘vergund’.  Het 

vermoeden werkt onrechtstreeks: het verleent de constructie een vergund geachte status, met een 

rechtmatig karakter van de constructie én de handelingen die gesteld werden in functie van de 

oprichting ervan, tot gevolg. Vermits het vermoeden inwerkt op de bewijsregeling, in die zin dat het 

vergund karakter niet ontkend kan worden, is de werking van het vermoeden noodzakelijk 

retroactief.   

 

Het verschil tussen een ‘retroactieve vrijstelling van de vergunningsplicht’, en ‘een retroactieve 

vergunning’ is fundamenteel, al zijn de verschillen door opeenvolgende decreetswijzigingen 

gaandeweg verkleind. 

 

Op het ogenblik van het ontstaan van het materiële vermoeden van vergunning op 4 juni 2003, was 

de niet-naleving van rechtstreeks werkende voorschriften door het stellen van niet-

vergunningsplichtige en van vergunning vrijgestelde handelingen nog principieel  strafbaar.  Binnen 

de hypothese van de ‘retroactieve vrijstelling van de vergunningsplicht’ was de uit het vermoeden 

voortvloeiende  ‘depenalisering’ van handelingen strekkende tot de oprichting en instandhouding (in 

kwetsbaar gebied) van de vergund geachte constructies, m.a.w. niet totaal: er bestond nog steeds 

strafbaarheid in de mate er strijdigheid was met rechtstreekse voorschriften.  Rekening houdend met 

de minimale ouderdom van de vermoed vergunde constructies zijn daarbij enkel de voorschriften van 

verkavelingen en bouw – en verkavelingsverordeningen, en mogelijk ook bijzondere plannen van 

aanleg  van belang.41  

 

Eerst met de inwerkingtreding van de VCRO op 1 september 2009  gold voor de strafbaarheid van 

handelingen, gesteld met miskenning van ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg en 

stedenbouwkundige en verkavelingsverordeningen een voorbehoud inzoverre ‘het gaat om 

onderhoudswerken aan een hoofdzakelijk vergunde constructie of om handelingen die vrijgesteld zijn 

van de vergunningsplicht.’42 Dit voorbehoud komt neer op een beslissende verschoningsgrond, die 

elke bestraffing uitsluit, en heeft retroactieve werking conform art. 2, lid 2 Sw. Gelet op de niet-

retroactiviteit van de strengere strafwet43, is de opheffing van de strafbaarheid die daaruit voortvloeit 

ondertussen ‘definitief’ verworven, althans zolang het vermoeden kan worden ingeroepen, d.i. 

zolang de vergund geachte constructie ‘bestaat’.44 Anderzijds had het voorbehoud geen betrekking 

op strijdigheid met verkavelingsvoorschriften.  

 

Het opheffen van strafbaarheid van bepaalde handelingen staat bovendien nog niet gelijk met het 

toelaatbaar maken van die handelingen.45 Precies om deze reden werd bij decreet van 16 juli 2010 

                                                 
40 T. Eyskens, ‘Vermoeden van vergunning’, in B. Hubeau, PJ Defoort, G. Debersaques en W. Vandevyvere 

(ed.), Lexicon. 50 Jaar Stedenbouwwet, Brugge, die Keure, 2012, 97. 
41 De rechtstreekse toepassing van gewestplanvoorschriften werd immers pas geïntroduceerd met de 

inwerkingtreding van de DRO op 1 mei 2000, terwijl de ruimtelijke uitvoeringsplannen eerst na deze datum 

zijn tot stand gekomen.  
42 Art. 146, 1ste lid, 2° en 6° DRO 
43 Art. 2, lid 1 Sw. 
44 Zie infra,  
45 Parl. St. Vlaams Parlement, 2009-2010, 349/1, 5; Grondwettelijk Hof, 29 juli 2010, nr.: ‘Art. 6.1.1, vierde 

lid, van de VCRO staat er niet aan in de weg dat de door de instandhouding van de illegale constructie 

benadeelde derde zijn private belangen behartigt, inzonderheid als eigenaar van een aanpalend perceel. Hij 

kan nog steeds een vordering instellen om de schade die hij zou lijden te doen ophouden door een herstel in 

natura of minstens om zich te doen vergoeden voor situaties die een quasi-delictuele fout blijven uitmaken.’ 
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een decretale fictie van niet-strijdigheid met de voorschriften van het gewestplan en gewestelijke of 

provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen: 

 

1° onderhoudswerken aan een hoofdzakelijk vergunde constructie 

2° handelingen die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht, op voorwaarde dat de op het perceel 

aanwezige gebouwen of constructies hoofdzakelijk vergund zijn;46 

 

Door deze fictie verkregen de vermelde handelingen, in zoverre (enkel) strijdig met de voorschriften 

van gewestplannen en gewestelijke of provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, een rechtmatig 

karakter. Bij decreet van 11 mei 2012 werd dit principe uitgebreid tot handelingen, strijdig met 

algemene plannen van aanleg.47  

 

Voor wat betreft de bijzondere plannen van aanleg, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en 

verkavelingsvergunningen, geldt conform art. 4.4.1. §3, 2de lid VCRO geen automatische fictie van 

niet-strijdigheid. Hier zal de fictie maar van toepassing zijn in zoverre de gemeente deze plannen en 

vergunningen daartoe heeft opgenomen in een bij stedenbouwkundige verordening vastgestelde lijst.  

 

Rekening houdend met al het voorgaande, impliceert de opvatting van het vermoeden als 

‘retroactieve opheffing van de vergunningsplicht’, opgevat als ‘retroactieve vrijstelling van de 

vergunningsplicht’, dat het vermoeden van vergunning de strijdigheid met destijds reeds bestaande 

verkavelingsvoorschriften niet dekt, tenzij de gemeente (het betreffende deel van) de verkaveling 

heeft opgenomen in de daartoe bestemde lijst. Dit zou minstens impliceren dat constructies, 

opgericht in strijd met de voorschriften van verkavelingen die tot op heden zijn blijven bestaan en 

niet in een dergelijke lijst zijn opgenomen, nog steeds geheel of ten dele onrechtmatig zijn.  

 

Verstaat men onder retroactieve ‘opheffing’ het ‘retroactief niet-vergunningsplichtig maken’, dan 

zijn de gevolgen zelfs nog radicaler. Niet-vergunningsplichtige handelingen zijn immers niet gelijk 

te stellen met van vergunning vrijgestelde werken48, zodat alsdan, met een voorbehoud voor 

onderhoudswerken, noch de beslissende verschoningsgrond van voormalig art. 146, 1ste lid, 2° en 6° 

DRO noch de decretale fictie van art. 4.4.1. §3, 2de lid VCRO van toepassing kan zijn. Strijdigheid 

met voorschriften van bouwverordeningen, verkavelingsvoorschriften of bijzondere plannen van 

aanleg die sinds de oprichting zijn blijven bestaan, vertaalt zich dan noodzakelijk in een 

onrechtmatig karakter van de ‘vergund geachte’ constructie. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt evenwel dat de decreetgever het vermoeden zag als 

totaaloplossing, wat strijdt met de hierboven beschreven gevolgen. Er is dan ook geen enkele reden 

om de term ‘vergund geacht’ niet letterlijk te nemen. Voor zover ze binnen de regeling van het 

vermoeden vallen, wordt aan de constructies met terugwerkende kracht een stedenbouwkundige 

vergunning verleend, ongeacht of de oprichting ervan destijds niet vergunningsplichtig of van 

vergunning vrijgesteld was, en ongeacht of er destijds reeds een vergunning werd verleend. 

 

Rechtmatige doch niet-vergunde constructies verkrijgen een vergunde status, die geacht wordt steeds 

te hebben bestaan; van bij aanvang vergunde constructies worden decretaal bevestigd in hun 

vergunde status; geregulariseerde constructies worden geacht steeds vergund te zijn geweest; 

onrechtmatige constructies verkrijgen een vergunde status, ongeacht of zij al dan niet vergunbaar 

zijn. 

 

In al deze hypotheses wordt een retroactieve, decretale stedenbouwkundige vergunning verleend. 

Deze vergunning heeft impact op de status van alle constructies die onder de regeling van het 

vermoeden vallen, zelfs al zijn zij steeds rechtmatig of vergund geweest. Een vergunde status is 

                                                 
46 Art. 4.4.1. §3 VCRO  
47 Gelet op de noodzakelijke ouderdom van de vermoed vergunde constructies, is de facto enkel de strijdigheid 

met de gewestplannen  
48 Zie hierover P. Vansant ‘Handhaven van ruimtelijk gebruik’, T.M.R. 2010, 684. 
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immers performanter dan een louter rechtmatige status, terwijl, zoals hieronder zal blijken49, de 

rechtmatigheid van een ‘decretale’ stedenbouwkundige vergunning minder vatbaar voor betwisting 

is dan een ‘reguliere’ stedenbouwkundige vergunning, zelfs al werd deze laatste reeds lang geleden 

verleend.    

 

 

2.b.2. Het vermoeden als (onderdeel van) een amnestieregeling 

 

De vergunning wordt bij wet verleend, en is bijgevolg niet vatbaar voor vernietiging door de 

administratieve rechter of de legaliteitscontrole van de gewone rechter o.g.v. art. 159 G.W.. De 

vergunning, verleend door het vermoeden, is niets minder dan een wetgevende norm.50 Betwisting 

van deze vergunning is  bijgevolg slechts mogelijk via een verzoek tot vernietiging van de regeling 

rond het vermoeden  voor het Grondwettelijk Hof51, of voor de gewone rechter, uitsluitend in de 

mate de schending van normen met directe werking van internationaal recht en het recht van de 

Europese Unie wordt aangevoerd.52 Sinds de inwerkingtreding van de VCRO kan, gelet op de 

beperking van het tegenbewijs tot processen-verbaal en niet-anonieme bezwaarschriften opgesteld 

binnen een termijn van 5 jaar na oprichting, de strijdigheid met een rechtstreeks werkend voorschrift 

op het ogenblik van de oprichting bovendien ook niet meer (zelfstandig) worden aangewend als 

bewijselement in functie van het weerleggen van het vermoeden.  

 

Door de vergunning te verlenen, heeft de decreetgever aan de titularis van de vergunning 

noodzakelijk een ontheffing verleend van de plicht tot naleving van de andersluidende voorschriften, 

ook al zijn zij rechtstreeks van toepassing.53 De decreetgever is als materiële wetgever hierbij niet 

beperkt in zijn bevoegdheid, zoals de vergunningverlenende overheid dit noodzakelijk wel is.54 De 

(in casu per definitie) legale ontheffing van de plicht tot naleving van het strijdig voorschrift 

voorkomt strafbaarheid.55  In die zin vormt het voorbehoud ‘tenzij vergund’ in art.  6.1.1, 1ste lid, 2° 

en 6° VCRO slechts een loutere verduidelijking.56 

                                                 
49 Zie infra, nr. 2.b.1.2. en 2.2.b.7. 
50 Grondwettelijk Hof 27 november 2002, nr. 174/2002, overweging B.1.2.: ‘Uit artikel 5 van het decreet van 

14 december 2001, dat de grondslag vormt op basis waarvan de verleende stedenbouwkundige vergunning op 

29 maart 2002 konden worden bekrachtigd, vloeit voort dat bij een eventuele vernietiging van het 

bekrachtigingsdecreet, ook de bedoelde stedenbouwkundige vergunningen, die wetgevende normen zijn 

geworden, zullen moeten worden geacht niet te zijn verleend.’  Gelijkluidend: Grondwettelijk Hof 26 

november 2003, nr. 151/2003, overweging B.1.2. 
51 Grondwettelijk Hof 26 november 2003, nr. 151/2003, overweging B. 11: ‘Het bestreden decreet bekrachtigt 

slechts de stedenbouwkundige vergunningen die mochten worden verleend op grond van de machtiging door 

het decreet van 14 december 2001. De belanghebbende derden zijn daarenboven niet verstoken van het recht 

om de bekrachtigde stedenbouwkundige vergunningen te bewisten voor het Hof en hebben van die 

mogelijkheid overigens gebruik gemaakt middels het onderhavige beroep.’; in dezelfde zin: Grondwettelijk 

Hof 19 april 2006, nr. 56/2006, overweging B. 9.2. 
52 Grondwettelijk Hof 30 maart 2010, nr. 30/2010, overweging B.7.1. ; in de arresten van  30 maart 2010 (nr. 

30/2010) en 23 juni 2010 (70/2010) stelde het Hof een aantal prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over 

de bestaanbaarheid van deze beperkte beroepsmogelijkheid met het recht op toegang tot rechter inzake 

milieuaangelegenheden, gewaarborgd door het Verdrag van Aarhus en de richtlijn 85/337/EEG. Dit antwoord 

werd ondertussen gegeven in een arrest van 16 februari 2012 (T.M.R. 2012, II, paginanummer nog onbekend); 

zie infra, … 
53 Opgemerkt kan worden dat het Grondwettelijk Hof niet bevoegd is om een bepaling te vernietigen om de 

enkele reden dat die de bevoegdheidsverdeling tussen de wetgevende macht en de uitvoerende macht zou 

schenden: Grondwettelijk Hof 19 april 2006, nr. 56/2006; Grondwettelijk Hof 26 november 2003, nr. 

151/2003. 
54 De bevoegdheid van de vergunningverlener om af te wijken van de voorschriften van reglementaire aard 

bestaat maar in de mate de decreetgever hem deze verleend heeft. (bv. art. 4.4.9 of art. 4.4.10 e.v. VCRO)  
55 F. Haumont, L’urbanisme. Région Wallonne, Brussel, Larcier, 1996, 843: ‘Il va de soi que la contradiction 

qui existerait entre les prescriptions du plan particulier d’aménagement et celles du permis ne sera source 

d’infraction que pour autant que cette contradiction soit irrégulière, c’est-à-dire qu’elle n’ait pas été 
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Hoewel de figuur van het vermoeden van vergunning ook van toepassing is op een grote groep van 

rechtmatige en (regulier) vergunde constructies, kan men niet om de vaststelling heen dat zij leidt tot 

een zo goed als algehele legalisering van bouwmisdrijven, voltrokken voor specifieke data. Hierop 

bestaan slechts een viertal uitzonderingen, met name a) bouwmisdrijven die hebben geleid tot 

constructies (van de tweede categorie) waarvoor een toegelaten tegenbewijs voorhanden is, b) 

bouwmisdrijven die hebben geleid tot constructies waarvan het vergund karakter wordt 

tegengesproken door een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, c) bouwmisdrijven 

die niet tot constructies hebben geleid57 en d) bouwmisdrijven die hebben geleid tot een constructie 

die op heden niet langer bestaat. Deze uitzonderingen zijn allen terug te voeren op de 

ontstaansgeschiedenis van het vermoeden als label, op te nemen in een register dat de juridische 

toestand van per kadastraal perceel geregistreerde constructies in kaart moest brengen, maar niet 

noodzakelijk logisch binnen de ondertussen sterk gewijzigde finaliteit van het vermoeden.58 

 

Deze uitzonderingen kunnen niet beletten dat de figuur van het vermoeden, zoals gewijzigd door de 

decreten van 4 juni 2003, 22 november 2003 en 27 maart 2009, resulteert in een grootse 

legaliseringsoperatie van oudere illegale constructies, en, daaraan verbonden, het verschonen van de 

bouwmisdrijven die werden begaan voor de oprichting en de instandhouding ervan. 

 

Daarmee benadert het vermoeden de gevolgen van een amnestie, d.i. een beslissing van de 

wetgevende macht waarbij, om redenen van openbaar belang en in de mate door de amnestiewet 

bepaald, voor de toekomst en het verleden de strafwaardigheid wordt opgeheven van bepaalde 

strafbare feiten.59 Voornaamste verschil is dat het vermoeden eerst inwerkt op de rechtmatigheid van 

de gevolgen van de strafbare handelingen, en eerst dan (onrechtstreeks) op de strafbare handelingen 

zelf, terwijl bij amnestie de omgekeerde (rechtstreekse) weg wordt gevolgd, waarbij het legaliseren 

van de gevolgen slechts een optie is waartoe de materiële wetgever onder de voorwaarden die zij 

bepaalt kan besluiten.  

 

De link tussen het vermoeden en het verschonen van strafbare feiten werd tijdens de parlementair 

debat uitdrukkelijk uitgesproken. Zo verklaarde de steller van het amendement dat een tweede lid 

zou toevoegen aan artikel 96 §4 DRO zonder omwegen dat ‘er geen  strafbaar feit kan zijn, omdat er 

geacht wordt een vergunning te zijn.’60 

 

Toch nam ook dit parlementslid het woord ‘amnestie’ nooit in de mond. Terugkijkend op de genese 

van het vermoeden, lijkt het niet benoemen van de ware aard van het vermoeden wellicht ingegeven 

door politiektactische overwegingen. In elk geval is de houding van de decreetgever t.a.v. de figuur 

van het vermoeden nog steeds dubbelzinnig. Het verzelfstandigd karakter van het vermoeden werd in 

de VCRO weliswaar verankerd, maar ter verantwoording verwijst de decreetgever uitsluitend naar 

het Cassatiearrest van 13 december 2005, dat nochtans enkel de wil van de decreetgever van 2003 

had bevestigd.61 Kenmerkend is verder dat ter ondersteuning van de graduele uitbreiding van het 

vermoeden redenen werden aangevoerd die minstens erg veralgemenend kunnen worden genoemd. 

 

Zo verklaarde de toenmalige minister ter verantwoording van de aanvulling van artikel 96 §4 met 

een tweede lid het volgende: 

                                                                                                                                                      
expressément autorisée par le biais de l’octroi d’une dérogation aux prescriptions du plan particulier 

d’aménagement.’ 
56 P. Vansant ‘Handhaven van ruimtelijk gebruik’, T.M.R. 2010, 684;  het uitdrukkelijk voorbehoud ‘tenzij 

vergund’ werd geïntroduceerd door het decreet van 21 november 2003, via wijziging van art. 146, 2° en 6° 

DRO. 
57 Zoals een vergunningsplichtige doch onvergunde afbraak van een constructie, een aanmerkelijke 

reliëfwijziging, het ontbossen of het kappen van alleenstaande hoogstammige bomen.  
58 Zie infra. 
59 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 1990, 797 -798. 
60 Parl. St. Vlaams Parlement, 2002-2003, 1566/7, 24. 
61 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 107. 
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‘Vanaf de totstandkoming van de gewestplannen beschikt men in de archieven ook over vrij 

nauwkeurige gegevens over de bouwvergunning. Voor de periode tussen de inwerkingtreding van de 

wet van 1962 en de definitieve vaststelling van de gewestplannen stellen er zich wel grote 

problemen. Daarom wordt in het voorstel van decreet opgenomen dat de constructies die 

opgetrokken zijn in die tussenperiode, in het vergunningenregister de vermelding krijgen dat er het 

vermoeden bestaat dat de constructie als vergund moet worden beschouwd.’62 

 

Deze uitspraak werd nooit gefundeerd met empirische vaststellingen, wat uiteraard niet wegneemt 

dat het aangehaald probleem zich mogelijk in een aantal gemeenten daadwerkelijk stelde. In elk 

geval was de handhavende overheid voor de feitenrechter bijzonder succesvol in het weerleggen van 

het vermoeden binnen de tweede categorie, precies omdat menige gemeente ook voor deze periode 

wel degelijk bleek te beschikken over gedetailleerde en volledige registers van bouwaanvragen en 

vergunningen. De decretale veralgemening bleek m.a.w. de toets van de concrete feitenvinding van 

de rechter niet te doorstaan, tot frustratie van sommigen, die de rechters verweten gevolgen te 

verbinden aan registers ‘waarvan de wetgever had geoordeeld dat (zij) niet betrouwbaar (waren)’63. 

 

Illustratief is eveneens de beschrijving van de ratio legis van het vermoeden in de memorie van 

Toelichting bij wat de VCRO zou worden: 

 

‘De ratio legis van het weerlegbaar wettelijk vermoeden is gelegen in de terechte kritiek dat de 

burger tussen de inwerkingtreding van de Stedenbouwwet van 29 maart 1962 en de definitieve 

vaststelling van de gewestplannen, een vergunning kon verkrijgen zonder dat hierbij enige afweging 

aan de hand van een bestemming kon worden gemaakt, nu niemand wist in welke zone zou worden 

gebouwd. 

 

Vaak zullen onregelmatigheden in deze periode te wijten zijn geweest aan een ondoorzichtig 

juridisch imbroglio. 

 

Daarenboven is het zo dat de betrokken onregelmatigheden in principe verjaard zijn. In het kader 

van de rechtszekerheid is het niet wenselijk dat omtrent dergelijke onregelmatigheden die niet 

beschouwd worden als een grote hinderzaak, symbooldiscussies worden gevoerd.’64 

 

In het licht van de veralgemeende vergunningsplicht die op 22 april 1962 werd ingevoerd voor het 

volledige Vlaamse grondgebied, zijn de eerste twee alinea’s moeilijk te bevatten. In de betreffende 

periode was het aantal van vergunningsplicht vrijgestelde werken bovendien  uiterst beperkt, zodat 

het voor de burger – overigens veel meer dan nu het geval is65  – klaar en duidelijk was dat maar 

gebouwd kon worden na het bekomen van een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning. Van 

een ondoorzichtig juridisch imbroglio was geen sprake, wel integendeel. Anderzijds blijkt uit deze 

redengeving, zeker in samenhang met de derde alinea, de finaliteit van het vermoeden als 

mechanisme tot afsluiten van het verleden. Daarbij moet worden opgemerkt dat de redengeving dat 

‘de betrokken onregelmatigheden in principe verjaard zijn’ alvast niet geldt in kwetsbaar gebied, 

terwijl hiervoor geen uitzondering werd voorzien. 

 

Samenvattend kan worden gesteld dat de decreetgever de facto een ‘amnestie’  voor oudere 

bouwmisdrijven betrachtte, maar er om niet nader uitgesproken redenen voor koos om deze operatie 

                                                 
62 Parl. St. Vlaams Parlement, 2002-2003, 1566/7, 30. 
63 F. Sebreghts, Het vermoeden van vergunning. Aandachtspunten voor indiening en behandeling van 

aanvraagdossiers en opmaak van het vergunningenregister, Politiea, 2010, 8-9; in een arrest van 8 november 

2007 (www.cass.be, rolnr. C060624N) oordeelde het Hof van Cassatie dat de afwezigheid van een vermelding 

in een gemeentelijk register van bouwaanvragen en bouwvergunningen door de feitenrechter als bewijs in 

aanmerking kan worden genomen.   
64 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 108. 
65 In de hedendaagse context van talloze van vergunning vrijgestelde of meldingsplichtige handelingen.  

http://www.cass.be/


 16 

onrechtstreeks en gemaskeerd door  te voeren, ondermeer via de heroriëntering van het vermoeden 

als een figuur met een (oorspronkelijk) volstrekt andere finaliteit. Het vermoeden vormde daarbij 

niet de amnestieregeling op zich, maar maakte er enkel onderdeel van uit. Via de gelijktijdige 

introductie van het vermoeden van vergunning, de veralgemeende toepassing van de meerwaarde-

maatregel en het doen intreden van verjaring door de gedeeltelijke  afschaffing van het 

instandhoudingsmisdrijf, beoogde de decreetgever van 2003 een bestaansrecht te verlenen aan een 

afgelijnde groep van illegale constructies, die omwille van hun ouderdom tot het historisch passief 

werden gerekend.66 De regeling als geheel is daarbij vooral zaakgericht, zodat kan aangenomen dat 

zij in de eerste plaats een ‘administratieve amnestie’ beoogde, ook al  leidt de figuur van het 

vermoeden indirect ook tot een strafrechtelijke amnestie. Wellicht werd dit laatste slechts als een niet 

onwelkom bijprodukt beschouwd bij het verlenen van een bestaansrecht als hoger doel.  

 

Het is geenszins de bedoeling van de auteurs van deze studie om de door de decreetgever gemaakte 

beleidskeuzes te bekritiseren. Het normdoel van de figuur van het vermoeden als vorm van amnestie, 

met name het wegwerken van een historisch passief en het teweegbrengen van een broodnodige 

cesuur, is overigens zonder meer verdedigbaar. Hieronder zal echter blijken dat de gekozen modus 

operandi, waarbij amnestie (ondermeer) werd betracht via een figuur die hiertoe initieel niet 

ontworpen was, aanleiding geeft tot onlogische situaties en een sterk verhoogde rechtsonzekerheid, 

terwijl het verhogen van de rechtszekerheid toch één van de belangrijkste betrachtingen van de 

decreetgever was.  

 

 

3.. Het vermoeden als katalysator van rechtsonzekerheid 
 

3.a. Ten geleide: over het onderscheid tussen  het materieel recht, de registratiebeslissing en de 

inschrijving 

 

Aanvankelijk was het vermoeden niet meer dan een label, een aanduiding voor constructies gebouwd 

voor een bepaalde periode, zonder rechtstreekse band met het juridisch statuut van de constructie 

waarop het label, ten behoeve van de samenstelling van een vergunningenregister, werd geplakt. Na 

de decreetswijziging van 4 juni 2003 veranderde dit, en werd het vermoeden in de eerste plaats een 

materieel recht, dat rechtstreeks het juridisch statuut van bepaalde constructies ging bepalen.  

 

Het vermoeden als een in het vergunningenregister in te schrijven label bleef echter bestaan.  Gelet 

op de materieelrechtelijke werking van het vermoeden, gaf het naar dit vermoeden verwijzende label 

voortaan wel een juridisch statuut weer, evenwel zonder dat de labellering zelf op enige wijze 

rechtenscheppend kon worden genoemd.  Het materieel vermoeden bestond onafhankelijk van een 

inschrijving. Omgekeerd was de inschrijving slechts informatief en onder geen beding bindend, zelfs 

niet voor het college van burgemeester en schepenen dat tot de inschrijving had besloten.67 

 

De inschrijving werd door de VCRO onder bepaalde voorwaarden rechtenscheppend gemaakt, in die 

zin dat de overheid na verloop van tijd het materieel vermoeden niet meer met tegenbewijs mag 

weerleggen. 68 Om deze reden introduceerde de VCRO de mogelijkheid om de beslissing tot opname 

of de weigering tot opname van een constructie als ‘vergund geacht’ in het vergunningenregister, 

door het decreet ‘registratiebeslissing’ genoemd,69 te bestrijden via een beroep bij de Raad voor 

vergunningsbetwistingen.70  

 

Aldus moeten worden onderscheiden: het materieel vermoeden, de registratiebeslissing en de 

inschrijving in het vergunningenregister.   

                                                 
66 Zie infra, 2.1. 
67 concl. adv. gen. De Swaef, bij Cass. 13 december 2005, TROS 2006, 353. 
68 Zie infra.  
69 Art. 4.8.1, 2de lid, 3° VCRO 
70 Art. 5.1.3§3 VCRO 
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3.b. het problematisch karakter van het materieel vermoeden 

 

3..b.1. Het vermoeden beperkt tot constructies 

 

Het vermoeden in zijn originele vorm was een label dat in het vergunningenregister moest worden 

geplakt op constructies, opgericht voor een welbepaalde datum. Deze toevalligheid maakt dat de 

latere regeling van het materieel vermoeden, hoewel gericht op een heel ander doel, tot op vandaag 

tot constructies beperkt blijft. Het begrip constructie wordt door de VCRO omschreven als ‘een 

gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, een publiciteitsinrichting of 

uithangbord, al dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond 

bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven 

staan of liggen, ook al kan het goed uit elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed 

volledig ondergronds.’ 71 

 

Nochtans kunnen uit bouwmisdrijven nog andere illegale en principieel te herstellen ruimtelijke 

gevolgen voortspruiten, zoals een reliëfwijziging, een ontbossing of de afbraak van een gebouw. 

 

De kans is klein dat de decreetgever er bewust voor gekozen heeft om dergelijke gevolgen altijd en 

steeds van de (verdoken) amnestieregeling uit te sluiten. Hierover is alleszins nooit een uitdrukkelijk 

debat gevoerd. Bovendien leidt deze lineaire uitsluiting tot vreemde situaties.  

 

Zo zal het voor de eerste inwerkingtreding van het gewestplan opgerichte en sindsdien niet meer 

verbouwde woonhuis bij gebreke aan geldig tegenbewijs weliswaar gedekt zijn door een vermoeden 

van vergunning, maar niet de reliëfwijziging voor de omliggende tuin die nochtans in hetzelfde jaar 

en op hetzelfde kadastraal perceel werd aangelegd. In kwetsbaar gebied impliceert dit noodzakelijk 

dat feiten van strafbare instandhouding minstens ten dele tot op vandaag zijn blijven voortduren, en 

de eigenaar nog steeds voor de strafrechter kan worden gebracht. In niet-kwetsbaar gebied, waar 

dergelijke instandhouding weliswaar niet langer strafbaar is maar volgens het Grondwettelijk Hof 

wel nog steeds een bestendige quasi delictuele fout uitmaakt, zal de eigenaar op heden nog steeds 

geconfronteerd kunnen worden met een private herstelvordering van zijn buurman, weze het enkel 

voor de burgerlijke rechter.72 

 

3.b.2. Het vermoeden beperkt tot bestaande constructies 

 

Het vermoeden van vergunning wordt voorbehouden voor bestaande constructies. De memorie van 

toelichting bij wat later artikel 4.2.14 VCRO zou worden, stelt hierover het volgende: 

 

‘Voorliggend ontwerpartikel brengt ook een andere noodzakelijke verduidelijking aan, in die zin dat 

wordt gesteld dat de vermoedens slechts kunnen worden ingeroepen ten bate van ‘bestaande’ 

constructies. 

 

Verdwenen constructies worden niet door de vermoedens gedekt en kunnen aldus niet op basis van 

deze vermoedens worden heropgericht.’73  

 

Administratiefrechtelijk benadrukt dit voorbehoud, dat ook geldt voor het inroepen van de 

zogenaamde ‘basisrechten voor zonevreemde constructies’, neergelegd in afdeling 2, hoofdstuk 4, 

                                                 
71 Art. 4.1.1., 3° VCRO. 
72 Zie hierover in extenso: P. Vansant, ‘De Herstelmaatregelen’, in Leenders I, e.a., Zakboekje Ruimtelijke 

Ordening 2011, Kluwer, 2010, 755-756; GW hof, 29 juli 2010, nr. 94/2010. 
73 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 107 (eigen accentuering) 
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titel 4 van de VCRO, het uitzonderingskarakter van de regeling rond het vermoeden.74 Waar het kan 

leiden tot de legalisatie van onvergunbare situaties, vormt het vermoeden van vergunning van nature 

een uitzonderingsregime.   

 

Zoals bij de basisrechten voor zonevreemde constructies, verhindert de vereiste van het bestaan van 

de constructie dat het vermoeden een basis kan vormen voor het verlenen van een 

stedenbouwkundige vergunning voor het herbouwen van een reeds afgebroken constructie, of, nog 

belangrijker, voor de regularisatie daarvan. Voor wat het vermoeden betreft, geldt hierop geen enkele 

uitzondering, terwijl de basisrechten voor zonevreemde constructies wel nog kunnen worden 

ingeroepen voor bepaalde  ‘recent afgebroken constructies’, waarvoor eerder een vergunning tot 

verbouwen of herbouwen werd afgeleverd.75 Dit onderscheid is logisch verklaarbaar, gelet op het feit 

dat geen stedenbouwkundige vergunning kan worden bekomen ter loutere bevestiging dat de 

constructie gedekt wordt door een vermoeden.76  

 

Op strafgebied illustreert deze voorwaarde echter pijnlijk hoe de eenzijdig zakelijke focus, die het 

vermoeden van vergunning vanuit zijn ontstaansgeschiedenis eigen is,  in de context van een 

maatregel die toch de pretentie heeft om ook in te grijpen op de strafbaarheid, 77 te kort schiet. Hoger 

werd reeds vastgesteld dat het vermoeden, in tegenstelling tot een amnestiemaatregel in de eigenlijke 

zin, eerst inwerkt op de rechtmatigheid van de gevolgen van de strafbare handelingen, en pas nadien 

op de strafbare handelingen zelf.78 In de mate waarin ondertussen verdwenen en dus niet langer 

bestaande constructies ‘niet gedekt worden door het vermoeden’, zijn de wederrechtelijke 

handelingen die destijds gesteld werden om de constructie te realiseren en tot aan zijn verdwijnen in 

stand te houden, onverkort strafbaar.  

 

Stel dat iemand vervolgd wordt wegens instandhoudinghouding van een oude constructie in 

kwetsbaar gebied, waarbij het vermoeden aanvankelijk kon worden weerlegd door tegenbewijs, dat 

na de inwerkingtreding van de VCRO evenwel niet langer als toegelaten wordt beschouwd. In dat 

geval zal de betrokkene alsnog aan een straf ontsnappen, tenzij… hij nog voor de inwerkingtreding 

van de VCRO79 de constructie onder druk van de correctionele vervolging had afgebroken.  

 

Deze systematiek, in zoverre zij niet jurisprudentieel wordt bijgestuurd, leidt tot ronduit 

verwerpelijke resultaten. Het is alsof de dief die zijn buit heeft behouden in ere wordt hersteld, 

terwijl de dief die zijn buit teruggaf precies om die reden nog zal moeten boeten. Het ware dan ook 

logischer om, zoals bij een ‘echte’ amnestieregeling, het lot van strafbare handelingen en dat van de 

gevolgen ervan, afzonderlijk en uitdrukkelijk te regelen.  

 

3b.3. De relatieve ruimtelijke relevantie van het overgebleven tegenbewijs 

 

De decreetgever verkoos om een amnestieregeling in te voeren via de omweg van een vermoeden 

van vergunning. Een vermoeden is van oorsprong een onderdeel van een bewijsregeling. 

Aanvankelijk kwam het weerlegbaar vermoeden voor de tweede categorie, m.a.w. voor constructies 

gebouwd vanaf 22 april 1962 tot de eerste definitieve vaststelling van het decreet80, minstens voor 

wat het vorderen van herstelmaatregelen betreft, overeen met het voor de rechtbanken geldende 

                                                 
74 Vergelijk met Grondwettelijk Hof 28 november 2001, nr. 151/2001, overweging B.2.2. (m.b.t. zonevreemde 

constructies): ‘Het ging daarbij steeds om een uitzonderingsregeling voor bestaande gebouwen, die aan 

welomschreven voorwaarden was gebonden.’  
75 Cf. art. 4.4.20 VCRO 
76 RvS, 11 oktober 2010, nr. 208.039; zie infra. 
77 Parl. St. Vlaams Parlement, 2002-2003, 1566/7, 24: Daardoor kan er geen strafbaar feit zijn, omdat er 

geacht wordt een vergunning te zijn. 
78 Zie supra, 
79 Of ten laatste voor de eindbeslissing op strafgebied.  
80 Later verlengd tot de eerste inwerkingtreding van het gewestplan; zie infra.  



 19 

principe ‘actori incumbit probatio’, met als enige uitzondering de uitsluiting van 

getuigenverklaringen.81 

 

Het mag dan ook niet verbazen dat de overheden en het parket aanvankelijk bijzonder succesvol 

waren in het weerleggen van het weerlegbaar vermoeden. De verhoopte massale legalisatie bleek niet 

te worden bewaarheid, wat de decreetgever noopte tot bijsturing van de ‘amnestieregeling’ voor de 

tweede categorie.82  

 

Binnen de systematiek van een bewijsregeling, beschikte hij evenwel enkel over de mogelijkheid om 

in te grijpen op het toegelaten ‘tegenbewijs’, teneinde het weerleggen van het vermoeden tegen te 

gaan. Uiteindelijk werden de toegelaten bewijsmiddelen zowel qua aard als qua tijd beperkt, met 

volgende redenering: 

 

‘Om die reden beperkt het nieuwe artikel 106 §2, eerste lid, DRO de vormen van weerlegging van 

het weerlegbaar vermoeden tot bewijsmateriaal dat wijst op de aanwezigheid van hinder. Het 

vermoeden kan in dat licht worden weerlegd middels processen-verbaal c.q. niet-anonieme 

bezwaarschriften.  

 

Het nieuwe artikel 106 §2, eerste lid DRO maakt voort komaf met de discussies over de vraag van 

wanneer het aangehaalde bewijsmateriaal mag dateren en of het ook nu nog mag worden 

opgemaakt. 

 

Er wordt uitgegaan van het gegeven dat een proces-verbaal dient te dateren van een tijdstip dat niet 

te ver verwijderd kan zijn van de voltooiing van de onregelmatig opgerichte constructie. Er kan hier 

immers gewezen worden op de Cassatierechtspraak volgens dewelke laattijdig meegedeelde PV’s 

aangetast zijn door nietigheid. Daarenboven werd de bijzondere bewijskracht van PV’s in 

ruimtelijkeordeningsaangelegenheden slechts vastgelegd bij inwerkingtreding van het decreet van 21 

november 2003, hetwelk met ingang van 8 februari 2004 artikel 148 DRO heeft gewijzigd.  

 

Een gelijkaardige redenering geldt in hoofde van niet-anonieme bezwaarschriften. Er moet worden 

vermeden dat deze dateren van lange tijd na de feiten, daar zij in dat geval gefundeerd kunnen zijn 

op reglementering of toestanden die de “overtreder” onmogelijk in redelijkheid kon voorzien bij de 

uitvoering van de vergunningsplichtige handelingen.’83 

 

Het filteren van hinderzaken uit de amnestieregeling is rechtstreeks gelinkt aan het door de regeling 

beschermde belang, d.i. de goede ruimtelijke ordening, en lijkt als dusdanig een verdedigbare 

doelstelling. Probleem is echter dat het bestaan van een proces-verbaal of een niet-anoniem 

bezwaarschrift niet noodzakelijk verwijst naar ruimtelijke hinder, maar evengoed een oorsprong kan 

vinden in toevalligheden, zoals een verzuurde relatie tussen buren of een alerte wijkagent. Ook het 

ontbreken van tegenbewijs kan voortvloeien uit omstandigheden die niet ruimtelijk relevant zijn of 

dit thans niet langer zijn, zoals het onbebouwd karakter van de naburige percelen ten tijde van de 

inbreuk.84  

                                                 
81 Cf. Cass. 22 december 2009, www.cass.be, rolnr. P090941N: ‘Het weerlegbare vermoeden van artikel 96 

§4, tweede lid Stedenbouwdecreet 1999 berust op de afwezigheid van enig daarmee strijdig bewijsmateriaal, 

getuigen uitgezonderd, waaruit het ontbreken van de vereiste vergunning kan worden afgeleid.’ RvS 18 maart 

2010, nr. 202.041. 
82 Wat ook impliciet wordt toegegeven in de memorie van toelichting: zie Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-

2009, 2011/1, 108: ‘Daarenboven is het zo dat de betrokken onregelmatigheden in principe verjaard zijn. In 

kader van de rechtszekerheid is het niet wenselijk dat omtrent dergelijke onregelmatigheden die niet 

beschouwd worden als een grote hinderzaak, symbooldiscussies worden gevoerd. Om die reden beperkt het 

nieuwe artikel 106 §2, eerste lid, DRO  de vormen van weerlegging van het weerlegbaar vermoeden tot 

bewijsmateriaal dat wijst op hinder.’  
83 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 108. 
84 In dit voorbeeld valt zeker niet uit te sluiten dat de overtreder ‘in redelijkheid kon voorzien’ dat de illegale 

constructie hinder zou veroorzaken van zodra de belendende percelen bebouwd zouden worden. Vergelijk met 

http://www.cass.be/
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Bovendien is ruimtelijke ordening, en bijgevolg ook de mate waarin daaraan afbreuk wordt gedaan 

door een illegale situatie, een sterk evolutief gegeven. Iets wat destijds als zeer hinderlijk werd 

ervaren, kan thans als aanvaardbaar voorkomen, en vice versa. Het uitsluiten van tegenbewijs van 

latere datum leidt tot een in de tijd verstarde opvatting over wat als hinderlijk moet worden 

bestempeld. Bij de beoordeling of illegale constructies kunnen worden gelegaliseerd, zou in de eerste 

plaats rekening moeten worden gehouden met de actuele hinder die er vanuit gaat en de 

inpasbaarheid in de actuele goede ruimtelijke ordening, zoals dit overigens ook geldt bij de 

beoordeling van regularisatieaanvragen.85 Dit staat los van de vraag of strafbare handelingen, gesteld 

in functie van het oprichten van de constructie, kunnen worden verschoond.  

 

Vanuit het oogpunt van de ruimtelijke ordening en de doelstelling om ‘hinderzaken’ te identificeren, 

maken de concrete beperkingen van de mogelijkheden tot tegenbewijs alleszins weinig efficiënte 

selectiecriteria uit. Zij beletten niet dat een groot aantal hinderzaken toch onder de amnestieregeling 

zal vallen, terwijl zij anderzijds ook de ‘legalisatie’ verhinderen van zaken die minstens volgens 

actuele inzichten geen of eerder beperkte hinder veroorzaken.  

 

Vaststelling is dat de decreetgever geroeid heeft met de riemen die hem binnen de systematiek van 

het vermoeden ter beschikking stonden. Een bewijsregeling is nu éénmaal vreemd aan overwegingen 

van ruimtelijke ordening.86  Het vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening deels 

willekeurig karakter van de decretale aflijning van de tweede categorie lijkt daarmee opnieuw een 

prijs die betaald moest worden voor de keuze voor de  figuur van het vermoeden als 

legalisatiemechanisme.   

 

3.b.4. De relatieve ruimtelijke relevantie van ‘tegenspraak’ in een definitieve rechterlijke beslissing 

 

Het vermoeden is een (onderdeel van een) amnestieregeling, gevangen in een bewijsregeling. Via het 

inwerken op bewijsregels spreekt het vermoeden het onvergund karakter van de constructie tegen, en 

dit op retroactieve wijze.87 De toepassing ervan door de rechter leidt, althans voorzover aan alle 

voorwaarden voldaan is,  tot diens feitelijk oordeel dat de constructie legaal werd tot stand gebracht.  

 

In elke bewijsregeling dient echter rekening te worden gehouden met het gezag dat de wet aan het 

rechterlijk gewijsde toekent.88 Het gezag van gewijsde strekt zich niet enkel uit tot wat de rechter 

over een betwist punt heeft beslist. Het behelst ook al wat, ingevolge het geschil dat voor de rechter 

was gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, zij het impliciet, de 

noodzakelijke grondslag van de rechterlijke beslissing vormt.89 In burgerlijke zaken geldt het gezag 

van gewijsde als een onweerlegbaar vermoeden tussen partijen, en als weerlegbaar vermoeden t.a.v. 

                                                                                                                                                      
Parl. St. 2008-2009, 2011/1, 108: ‘Een gelijkaardige redenering geldt in hoofde van niet-anonieme 

bezwaarschriften. Er moet worden vermeden dat deze dateren van lange tijd na de feiten, daar zij in dat geval 

gefundeerd kunnen zijn op reglementering of toestanden die de “overtreder” onmogelijk in redelijkheid kon 

voorzien bij de uitvoering van de vergunningsplichtige handelingen.’  
85 Art. 4.2.24 §1, 2de lid VCRO.  
86 De concrete beperkingen aan de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs, ingevoerd door de VCRO, 

zijn vanuit een bewijstechnisch standpunt dan ook volstrekt irrationeel. Cf. RvS, 31 mei 2010, nr. 204.505: 

‘Hieruit volgt dat de opsomming van bewijsmiddelen in de zo-even aangehaalde bepaling een exemplatieve 

lijst betreft. Het tegengestelde aannemen, zoals de door de verzoeker gesuggereerde teleologische 

interpretatie, zou er overigens tot leiden dat de vergunningverlenende overheid zonder een aanwijsbare 

legitieme reden op een andere wijze zou worden behandeling dan belanghebbende particulieren voor wat 

betreft de bewijsvoering met betrekking tot stedenbouwkundig relevante gegevens, nog afgezien van het feit dat 

de betrokken bepaling in beide gevallen spreekt van “enig bewijsmateriaal”.’  
87 Zie supra,  ; T. Eyskens, ‘Vermoeden van vergunning’, in B. Hubeau, PJ Defoort, G. Debersaques en W. 

Vandevyvere (ed.), Lexicon. 50 Jaar Stedenbouwwet, Brugge, die Keure, 2012, 98. 
88 Art. 1350, 3° B.W..  
89 J. Laenens, K. Broeckx en D. Scheers, Handboek gerechtelijk recht, Intersentia, Antwerpen, 2004, 152. 
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derden.90 De beslissing van de strafrechter over de strafvordering heeft in principe een gezag van 

gewijsde erga omnes.91 Het gezag van gewijsde van zijn beslissing op burgerlijk vlak valt samen met 

het burgerlijk gewijsde, binnen de grenzen van art. 23 Ger. W..92  

 

Het gezag van gewijsde van een arrest van de Raad van State strekt zich tenslotte uit tot de motieven 

die de noodzakelijke ondersteuning vormen van het dispositief. Het verbiedt de overheid waarvan de 

akte is vernietigd, dezelfde akte weer aan te nemen zonder de afgekeurde onregelmatigheid recht te 

zetten.93   

 

Door te bepalen dat de introductie van het vermoeden ‘nimmer voor gevolg (heeft) dat teruggekomen 

wordt op in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissingen die het vergund karakter 

tegenspreken’,  voorkomt artikel 4.2.14 §4 VCRO een samenloop met het rechterlijk gewijsde. Enkel 

in zoverre artikel 4.2.14 §4 VCRO vereist dat de rechterlijke beslissing kracht van gewijsde moet 

hebben kregen, en bijgevolg toelaat om zich bij een vergunningsaanvraag op het vermoeden te 

beroepen in miskenning van een rechterlijke beslissing waartegen nog beroep hangende is, valt een 

mogelijke samenloop niet uit te sluiten.  

 

Daarmee biedt de VCRO een eenvoudig antwoord op een technisch probleem, verbonden aan de 

achtergrond van het vermoeden als bewijsregeling. Ook hier stelt zich echter de vraag of het bestaan 

van een definitieve rechterlijke beslissing waarin het vergund karakter wordt tegengesproken, wel 

een efficiënte graadmeter is van de mate waarin de kwestieuze constructie hinder veroorzaakt. Waar 

dit al niet evident is voor constructies waarvoor een herstelmaatregel werd uitgesproken94, is dit nog 

minder het geval voor arresten van de Raad van State of de Raad voor Vergunningsbetwistingen, 

waar het tegenspreken van het vergund karakter van de constructie enkel geschiedt in functie van de 

beoordeling van de wettigheid van de bestreden beslissing. 

 

Dat de  regeling van artikel 4.2.14 §4 VCRO alleszins kan leiden tot louter technische uitsluitingen, 

verbonden aan toevalligheden veeleer dan van aspecten van ruimtelijke ordening, kan worden 

geïllustreerd met een arrest van de Raad van State van 7 juli 2011, waarin als volgt werd beslist: 

 

‘Bij arrest nr. 211.433 van 22 februari 2011 (zaak A. 186.848/X-13.639) heeft de Raad van State de 

op 3 december 2007 aan de tussenkomende partijen verleende stedenbouwkundige 

regularisatievergunning vernietigd, omdat de betrokken inrichting niet hoofdzakelijk vergund was of 

geacht kon worden. Aldus kon de bestreden milieuvergunning niet worden verleend in afwijking van 

de gewestplanbestemming, aangezien de betrokken inrichting niet voldoet aan de tweede 

voorwaarde van artikel 5.6.7, § 1, eerste lid, van de VCRO. 

 

De tweede tussenkomende partij is van mening dat de door de Raad van State in zijn arrest nr. 

211.433 van 22 februari 2011 gehanteerde definitie van het begrip "hoofdzakelijk vergund" volledig 

"achterhaald" is door de bepalingen van de VCRO. Volgens haar moet het begrip "hoofdzakelijk 

vergund" overeenkomstig de artikelen 4.2.14, § 2, en 4.1.1, 7°, van de VCRO worden bepaald. 

 

… 

 

Gelet op de duidelijke tekst van paragraaf 4, kunnen de door de tweede tussenkomende partij 

ingeroepen bepalingen geen afbreuk doen aan de vaststelling door de Raad van State in zijn in 

                                                 
90 Cass. 21 januari 2001, www.cass.be, rolnr. C100100N; Cass. 16 oktober 1991, Arr. Cass., 1981-1982, 251-

252. 
91 R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 1999, 770-771. 
92 R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 1999, 779. 
93 GW hof 16 juni 2011, nr. 107/2011. 
94 Herstelmaatregelen worden bevolen van zodra de constructie onvergunbaar blijkt, wat nog niet noodzakelijk 

betekent dat de constructie onverenigbaar is met de plaatselijke ordening: zie Parl. St. Vlaams Parlement, 

2011-2012, 1494/1, 15. 

http://www.cass.be/
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kracht van gewijsde gegaan arrest nr. 211.433 van 22 februari 2011 dat de betrokken inrichting niet 

hoofdzakelijk vergund was.’ 95 

 

Juridisch valt op dit oordeel van de Raad van State, die enkel de wet toepast, niet af te dingen. Met 

gedegen ruimtelijke selectie heeft dit echter weinig te maken. Had de betrokkene gewacht met het 

aanvragen van een stedenbouwkundige regularisatievergunning tot na de inwerkingtreding van de 

VCRO, dan zouden zowel de stedenbouwkundige vergunning als de milieuvergunning wellicht 

gestand zijn gebleven bij gebreke aan een (alsdan nog) toegelaten tegenbewijs van het vermoeden 

van vergunning. Door de toevallige omstandigheid van de eerdere aanvraag en beslissing van de 

vergunningverlenende overheid voor de aangepaste regeling van de VCRO, wordt de betreffende 

constructie echter definitief uit het toepassingsgebied gesloten. Nochtans moet volgens de huidige 

decretale criteria worden aangenomen dat deze constructie, bij gebreke aan geldig tegenbewijs, geen 

hinderzaak uitmaakt. 

                                                 
95 RvS 7 juli 2011, nr. 214.521. 
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3..b.5. het vermoeden staat niet voor volledige legaliteit 

  

Het vermoeden van vergunning staat principieel open voor constructies die voor een bepaalde datum 

zijn gebouwd, en tot op vandaag zijn blijven bestaan.  Paragraaf 3 van artikel 4.2.14 bepaalt 

daarnaast dat ‘indien met betrekking tot een vergund geachte constructie handelingen zijn verricht 

die niet aan de voorwaarden van §1 en §2, eerste lid, voldoen, deze handelingen niet door de 

vermoedens, vermeld in dit artikel, (worden) gedekt.’  

 

Volgens de memorie van toelichting wordt hiermee ‘verduidelijkt … dat de vermoedens niet van 

toepassing zijn op illegale aanpassingen aan vergund geachte constructies, dewelke werden 

aangebracht na de inwerkingtreding van de Stedenbouwwet c.q. na de eerste invoering van het 

gewestplan.’96 

 

Het begrip ‘bestaand’ wordt door de VCRO niet gedefinieerd. Van oudsher wordt de 

bestaansvereiste bij zonevreemdheid gedefinieerd als ‘nog bruikbaar, nog verbeterbaar, geen krot, 

geen ruïne en niet afgebroken.’97  

 

Het vergunningsplichtig doch onvergund verbouwen of uitbreiden van een constructie heeft 

bijgevolg niet noodzakelijk tot gevolg dat de constructie ophoudt te bestaan en het label ‘vergund 

geacht’ integraal komt te vervallen. Het is precies deze omstandigheid die paragraaf 3 van artikel 

4.2.14 beoogt te regelen, nu zij in het andere geval niets zou toevoegen aan de voorwaarde dat de 

constructie bestaand moet zijn.  

 

Dit houdt in dat een vergund geachte constructie deels illegaal kan zijn. Het spreekt voor zich de 

benaming ‘vergund geacht’ in deze omstandigheden tot verwarring en rechtsonzekerheid kan leiden, 

zeker in de context waarin geen bouwplannen van (de legale delen van) de vergund geachte 

constructie voorhanden zijn.98 Gelet op het feit dat de spildata verwijzen naar een ver verleden, valt 

te verwachten dat de meeste vergund geachte constructies in werkelijkheid slechts ten dele ‘vergund 

geacht’ zijn. Er is immers minstens een verhoogde kans dat voor verbouwings- en 

uitbreidingswerken aan in miskenning van de vergunningsplicht opgerichte constructies evenmin een 

stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd, omdat deze (voor de tussenkomst van het 

vermoeden) nooit zou kunnen worden bekomen.  

 

Een (na de spildata) herbouwde constructie is per evidentie niet meer door het vermoeden gedekt.99 

Welke de maximale verhouding is tussen legaliteit en illegaliteit alvorens de constructie niet langer 

bestaat en het predikaat ‘vergund geacht’ komt te vervallen, is evenwel niet duidelijk. Wellicht dient 

dit geval per geval en  in de feiten te worden beoordeeld. Dit leidt per definitie tot uiteenlopende 

resultaten.  

 

In een arrest van 1 december 2011, oordeelde het Hof van Beroep te Antwerpen dat ‘de constructie 

zoals ze er nu staat, (niet) dateert van voor de Stedenbouwwet, maar recentelijk zo ingrijpend 

verbouwd (is), dat ze niet van het vermoeden van vergunning kan genieten’,  op basis van volgend 

feitenrelaas: 

 

‘Uit PV’s van 28 maart 2007 en 25 april 2007 blijkt dat:  

 

                                                 
96 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 111. 
97 B. Roelandts en T. Vandendurpel ‘Zonevreemd bouwen en exploiteren’, in B. Hubeau, W. Vandevyvere en 

G. Debersaques, Handboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw deel 1, Brugge, die Keure, 2010, 805-806. 
98 Zie infra,  
99 RvS 21 december 2009, nr. 199.136. 
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- Aan het oude huis (1938) op meerdere plaatsen grote gevelwerken werden uitgevoerd zowel 

aan de voor- als aan de achtergevel: ‘In de achtergevel  (boven de ramen tot onder de 

kroonlijst) werd over een groot gedeelte van deze gevel het bestaande metselwerk verwijderd 

en vervangen door nieuw metselwerk (± 9.00 m lengte x 2.00 m hoogte). Rond de ramen is in 

deze gevel eveneens een vervanging van het bestaande gevelwerk duidelijk zichtbaar. In de 

voorgevel werd, ter hoogte van het verlaagd gedeelte van de woning (berging?) eveneens 

een groot gedeelte van de bestaande muur vervangen door nieuw metselwerk (± 2 m lengte x 

4.00 m hoogte).’ 

- In de woning werden steunpalen geplaatst; 

- Aan de linkerzijde van het hoofdgebouw werd in het verlengde een stalen poort geplaatst 

(afmetingen 7 x 2 m); 

- Het terrein zelf werd genivelleerd. 

 

Deze grote aanpassingen maken dat het onmogelijk is om de constructie als een bestaande 

constructie te beschouwen, van vóór de Stedenbouwwet, die vatbaar is voor het vermoeden van 

vergunning’. 100 

 

In een arrest van 20 december 2011 oordeelde de Raad voor Vergunningsbetwistingen als volgt: 

 

‘Als administratief rechtscollege mag de Raad zich niet in de plaats stellen van de verwerende partij 

om te oordelen of de naderhand, in 1993 nog uitgevoerde instandhoudingswerken – door de dienst 

ruimtelijke ordening pas vastgesteld (zonder opstelling van een PV) – en betrekking hebbend op het 

plaatsen van een nieuwe houten omkadering rond de chalet en het vernieuwen van het dak – ook 

gedekt zijn door het vermoeden van vergunning. Het is niet aan de Raad om te oordelen of deze 

werken al dan niet vergunningsplichtig zijn. De Raad stelt wel vast dat deze werken beperkt zijn en 

het hoofdzakelijk vergund karakter van de woning niet in het gedrang brengen, noch dat daardoor 

de bebouwde oppervlakte van 64 m² werd vergroot. 

 

De beslissing miskent dan ook de toepassingsvoorwaarden van artikel 4.2.14 §1 en artikel 5.1.3 §2 

VCRO, aangezien er geen proces-verbaal of niet anoniem bezwaarschrift werd opgesteld binnen vijf 

jaar na het oprichten van de constructie.’101 

 

Hoewel het in beide gevallen lijkt te gaan om de gehele of gedeeltelijke vervanging van 

buitenmuren, komen de onderscheiden rechtbanken toch tot een ander oordeel. Uit de aangehaalde 

beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen blijkt alleszins dat volstrekte legaliteit geen 

vereiste is voor het vermoeden van vergunning. De Raad stelt vast dat de constructie minstens 

hoofdzakelijk vergund102 is, en neemt hiermee genoegen. 

 

3.b.6. een decisief scharnierpunt in een ver verleden: bewijsproblemen als bottle neck voor de 

amnestie 

  

Hij die zich op het vergund geacht karakter van een constructie wenst te beroepen, dient te bewijzen 

dat de constructie a) werd opgericht voor één van de scharnierdata en b) op heden nog steeds bestaat. 

Constructies, opgericht na de eerste inwerkingtreding van het gewestplan, en verdwenen constructies 

worden per definitie niet gedekt door het vermoeden van vergunning.103  

 

                                                 
100 Antwerpen, 1 december 2011, onuitg., nr. 2010/ar/1614, gevoegd als bijlage. 
101 Rvvb 20 december 2011, nr. A/2011/0212. 
102 Het begrip ‘hoofdzakelijk vergund’  houdt voor andere constructies dan bedrijven in dat ‘tenminste 90 

procent van het bruto-bouwvolume van de constructie, gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, en met 

uitsluiting van het volume van de gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld en van de fysisch 

aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het 

hoofdgebouw, vergund of vergund geacht is, ook wat de functie betreft. (Art. 4.11., 7° b) VCRO) 
103 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 107 (eigen accentuering) 
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Dit geldt zowel bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning104, de verdediging tegen een 

ingestelde strafvordering of herstelvordering, als de inschrijving in het vergunningenregister.  Wat 

het vergunningregister betreft, geldt conform artikel 5.1.3 §1, 1ste lid en §2, 1ste lid en artikel 7.6.2 §1, 

5de en 6de lid VCRO weliswaar ‘een actieve onderzoeksplicht’ in hoofde van de gemeentelijke 

overheid, zowel bij de opmaak van het ontwerp als na de goedkeuring, maar, in zoverre deze plicht  

al niet enkel betrekking heeft op het speuren naar tegenbewijs m.b.t. een constructie waarvan 

onomstotelijk bewezen is dat ze is opgericht voor de eerste inwerkingtreding van het gewestplan105, 

behelst zij een loutere inspanningsverbintenis. Vindt de gemeente in redelijkheid geen afdoende 

bewijs van de ouderdom van de actuele constructie, dan kan geen vermoeden worden opgenomen, 

ook al is er geen tegenbewijs voorhanden.  

 

In de rechtsleer wordt soms de indruk gewekt dat aan het bewijs, nodig om zich op het vermoeden te 

kunnen beroepen, weinig eisen worden gesteld. Het aannemelijk maken dat de constructie werd 

opgericht voor één van de spildata via  het voorleggen van facturen van water en electriciteit,  

getuigenverklaringen , een authentieke akte van aankoop, zou reeds volstaan.106 Deze interpretatie 

vindt geen steun in de decretale bepalingen over het vermoeden noch in de parlementaire 

voorbereiding, waar telkens met zoveel woorden wordt gesteld dat de oprichting van de bestaande 

constructie moet worden aangetoond.107 Vermits niet alleen moet worden aangetoond dat de 

constructie werd opgericht,  maar tevens dat zij tot op heden is blijven bestaan, zullen de aan te 

leveren bewijzen ook noodzakelijk betrekking moeten hebben op de configuratie, afmetingen en het 

uitzicht van het destijds opgerichte gebouw.108 

 

Diegene die zich beroept op het vermoeden, dient de oprichting van de betrokken constructie voor de 

spildatum met concrete gegevens te bewijzen. Louter stellen dat zulks niet betwist wordt109, of dat 

het ‘een mogelijkheid is die meer dan reëel is’110,  is niet afdoende.  Een ‘mogelijkheid’ verplicht de 

overheid geenszins tot het leveren van tegenbewijs, wat immers de negatie zou zijn van de bewijslast 

die rust op diegene die het vermoeden inroept. 111 Dit is nog meer zo, nu de regel van het vermoeden 

een uitzonderingsbepaling is.112    

 

                                                 
104 RvS 31 mei 2010, nr. 204.505 
105 Zie Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 109, voetnoot 137: ‘Uit het zorgvuldigheidsbeginsel 

vloeit o.i. aldus op dwingende wijze voort dat de gemeentelijke overheid, bij de opmaak en actualisering van 

het vergunningenregister, actief dient na te gaan of ja dan nee enig tegenbewijs voorhanden is. Die actieve 

onderzoeksplicht is nu expliciet verduidelijkt in de nieuwe bepalingen van artikel 134/2, §1, eerste lid, en §2, 

eerste lid, en artikel 191 §1 vijfde en zesde lid, DRO.’ (eigen accentuering) 
106 P. FLAMEY, J. BOSQUET en F. JUDO, Het handhavings- en verjaringsdecreet Ruimtelijke Ordening en 

Stedenbouw, Brussel, Larcier, 2004, 34. 
107 Parl. St. Vlaams Parlement, 2002-2003, 1566/7, 15. 
108 Vergelijk met RvS 2 maart 2010, nr. 201.468. In casu was de vader van beroeper bij een eerder vonnis in 

kracht van gewijsde veroordeeld voor het afbreken van bepaalde bijgebouwen, maar  vrijgesproken voor het 

woonhuis, omdat dit volgens de vaststellingen van de rechter ‘met bouwtoelating was opgericht’. De bevolen 

herstelmaatregel werd uitgevoerd. Uiteindelijk vroeg de beroeper de regularisatie van verbouwingswerken aan 

de woning en niet in het vonnis vermelde bijgebouwen.  De Raad oordeelde: ‘Aldus stelt het bestreden besluit, 

na vastgesteld te hebben dat het woonhuis als vergund dient te worden beschouwd, dat de afmetingen van het 

woonhuis dat als vergund kan worden beschouwd, niet gekend zijn en dat over de overige alleenstaande 

bijgebouwen geen verdere gegevens verstrekt worden. Hieruit concludeert de verwerende partij terecht dat de 

aanvraag dient te worden geweigerd omdat “verbouwingswerken aan niet vergunde gebouwen (…) in 

toepassing van artikel 145 bis niet (kunnen) worden toegestaan”.   
109 RvS 28 juni 2010, nr. 205.917 
110 RvS 3 februari 2010, nr. 201.468 
111 RvS 3 februari 2010, nr. 201.468 
112 Zie supra, ; vergelijk bv. met RvS 25 maart 2011, nr. 212.238: ‘In tegenstelling tot wat de verzoekende 

partijen in het middel lijken voor te houden, kwam het wel degelijk henzelf als aanvragers toe om afdoende het 

bewijs te leveren dat het betrokken gebouw (vóór de werken, gezien het een regularisatieaanvraag betreft) 

geen verkrot gebouw was. Deze bewijslast rustte des te meer op hen, nu zij aanspraak maken op de toepassing 

van een uitzonderingsbepaling, die van strikte toepassing is.’ 
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De omstandigheid dat de nieuwe eigenaar niet op de hoogte was van het feit dat de verkoper de oude 

constructie, daterend voor de spildatum, na deze datum heeft vervangen door een nieuwe constructie, 

doet geen afbreuk aan de vaststelling dat het vermoeden geen toepassing vindt. Evenmin is de 

bewijslast anders of minder zwaarwegend wanneer het vermoeden wordt ingeroepen door een 

nieuwe eigenaar of een andere persoon die niet heeft deelgenomen aan de handelingen die destijds 

hebben geleid tot de constructie. Het gegeven dat binnen het bestaande gebouw materialen of 

constructieonderdelen een zekere ouderdom hebben  is tenslotte niet beslissend, zeker niet wanneer 

er aanwijzingen zijn dat het gebouw na de spildatum nog van vorm veranderde.113 

 

Hoewel de aandacht van de decreetgever bij het ‘optimaliseren’ van de regeling rond het vermoeden 

vooral uitging naar (het beperken van) de mogelijkheid van de overheid om tegenbewijs te leveren, 

blijkt ook de bewijslast voor de particulier die het vermoeden inroept, een moeilijk te nemen klip. 

Het bestaan van dergelijke bewijzen is vaak verbonden aan toevalligheden, waarbij bewijzen 

daarenboven verloren gaan naar mate de tijd voorschrijdt. Vaststelling is ook dat voor inbreuken, 

waarvoor, weliswaar na de termijn van vijf jaar maar toch reeds in een relatief ver verwijderd 

verleden, proces-verbaal wordt opgesteld, de kans groter is dat men zich op het vermoeden zal 

kunnen beroepen dan voor die inbreuken, die nooit hebben geleid tot enig handhavend optreden. 

Nochtans is het, geheel binnen de logica van de decreetgever114, niet onwaarschijnlijk dat dit proces-

verbaal of een ander handhavend optreden verbonden is aan het hinderlijk karakter van de inbreuk 

zoals het op dat ogenblik reeds werd ervaren, terwijl het ontbreken van enig handhavend optreden tot 

op heden een aanwijzing zou kunnen vormen van het feit dat de inbreuk sinds zijn ontstaan tot op 

heden nooit als hinderlijk werd ervaren. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat het beperken van ‘geldig’ tegenbewijs tot 

bewijsmateriaal, ontstaan binnen een periode van vijf jaar na het oprichten van de constructie, in 

essentie verbonden is aan de bekommernis dat moet worden vermeden dat het bewijsmateriaal 

gefundeerd is ‘op reglementering of toestanden die de “overtreder” onmogelijk in redelijkheid kon 

voorzien bij de uitvoering van de vergunningsplichtige handelingen.’115 116 Prima facie kan deze 

bekommernis echter niet verantwoorden dat actueel hinderlijke constructies de facto eenvoudiger 

beroep kunnen doen op het vermoeden dan constructies, die onopgemerkt bleven omdat er tot op 

heden geen hinder vanuit ging.  

 

Ook de begunstigde van het vermoeden kan bijgevolg geconfronteerd worden met ernstige 

bewijsproblemen, zeker wanneer het gaat om ‘nieuwe’ eigenaars die vreemd zijn aan de handelingen 

die destijds geleid hebben tot de kwestieuze constructie. 

 

Op zich is de verplichting om het bewijs te leveren van de ouderdom van de constructie een normaal 

én noodzakelijk gegeven binnen een regeling die het wegwerken van een historisch passief als 

                                                 
113 RvS 20 april 2010, 203.106; zie ook Rvvb 31 juli 2012, nr. A/2012/0306: ‘De verzoekende partij beweert 

dat de wijziging het werk is van zijn rechtsvoorgangers doch, brengt geen bewijzen (bv. foto’s) bij dat de 

wijzigingen reeds gerealiseerd waren vóór de dag van aankoop of vóór welke datum ook. Wie zich beroept op 

het vermoeden zoals bepaald in artikel 4.2.14 VCRO dient in de eerste plaats aan te tonen, aan de hand van 

enig bewijsmateriaal, dat de constructies vóór de datum van inwerkingteden van het gewestplan werden 

gebouwd. Dit bewijs levert de verzoekende partij in het geheel niet. Het blijft bij loze beweringen.’ 
114 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 108: ‘Om die redden beperkt het nieuwe artikel 106 §2, 

eerste lid, DRO de vormen van weerlegging van het weerlegbaar vermoeden tot bewijsmateriaal dat wijst op 

de aanwezigheid van hinder. Het vermoeden kan in dat licht worden weerlegd middels processen-verbaal c.q. 

niet anonieme bezwaarschriften.’  
115 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 108 
116 De memorie van toelichting verwijst ook naar ‘Cassatierechtspraak volgens dewelke laattijdig meegedeelde 

PV’s aangetast zijn door nietigheid’, en naar het feit dat ‘de bijzondere bewijskracht van PV’s in 

ruimtelijkeordeningsaangelegenheden slechts vastgelegd werd bij decreet van 21 november 2003.’ Aangezien 

de rechter hier bij de waardering van de hem voorgelegde bewijselementen hoe dan ook reeds rekening mee 

moest houden, kan dit evenwel geen bijzondere decretale regeling verantwoorden, zeker niet met dergelijke 

lineaire en verstrekkende gevolgen.   
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doelstelling heeft. Bovendien kunnen de constructies, de facto opgericht voor 22 april 1962, ingeval 

van bewijsproblemen nog steeds bogen op een vangnet, in de mate waarin kan worden aangetoond 

dat deze constructies minstens van voor de eerste inwerkingtreding van het gewestplan dateren.  

 

Aangezien ook deze laatste spildatum dateert uit een ondertussen relatief ver verwijderd verleden, 

kan men zich evenwel de vraag stellen of het niet raadzaam is te voorzien in een secundair vangnet, 

in de vorm van een uitloopregeling voor die constructies die, hoewel opgericht in het niet meer zo 

recente verleden,  niet of niet volledig slagen in de bewijslast voor de toepassing van beide 

vermoedens.  

 

3.b..7. Het lineair karakter van het vermoeden 

 

Hoger werd reeds geconcludeerd dat de figuur van het vermoeden neerkomt op een 

stedenbouwkundige vergunning, die retroactief wordt verleend door de wetgevende macht.  De 

vergunningen worden daarbij lineair verleend op basis van ouderdom van de constructie en het 

ontbreken van zogenaamd geldig tegenbewijs. Uit geen enkel element van de parlementaire 

voorbereiding van de relevante decreten, blijkt dat de decreetgever in concreto wist wat hij vergunde.  

De decreetgever besliste op basis van enkele summiere voorbeelden zonder concrete naam- of 

plaatsaanduiding, waarbij het zelfs niet zeker is dat deze voorbeelden overeen kwamen met reële 

situaties.117 Nergens wordt vermeld over hoeveel constructies het gaat, in welke gebieden zij zich 

situeren en welke hun concrete impact is op de goede ruimtelijke ordening en, breder, het leefmilieu. 

Zoals hoger reeds werd vastgesteld, vormt de uiterst beperkte mogelijkheid tot leveren van 

tegenbewijs slechts een onrechtstreekse en alleszins inadequate filter van hindersituaties.  

 

Hoewel de verleende vergunningen retroactief worden verleend met betrekking tot reeds lang 

bestaande constructies, hebben zij toch belangrijke gevolgen voor het heden en de toekomst. De 

‘vergund geachte’ constructies verkrijgen op retroactieve wijze een bestaansrecht, wat (ondermeer) 

inhoudt dat hun bestaan ook voor de toekomst wordt veiliggesteld en zij beschermd zijn tegen 

publieke en private herstelvorderingen118, zelfs al werden deze vorderingen reeds eerder ingesteld. 

De verleende vergunning kan ‘decretale basisrechten’ doen ontstaan, waarbij herbouwen of 

verbouwen van de constructie mogelijk wordt. Verbonden aan het bestaansrecht geldt ook een (in 

beginsel) in de tijd onbeperkt ruimtelijk gebruiksrecht.  De parlementaire voorbereiding stelt 

hierover: 

 

De vermoedens van vergunning zijn door het Verslag bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 

juli 1984 houdende het vergunningsplichtig maken van sommige gebruikswijzigingen, door de Raad 

van State en door het Hof van Cassatie  “aangevuld” met een bijkomend “vermoeden” : een 

gebruikswijziging die vóór 9 september 1984 tot stand is gekomen, moet buiten beschouwing worden 

gelaten bij de vraag of een constructie beschouwd kan worden als een vergunde constructie. Ook die 

oude functiewijzigingen worden aldus als het ware geacht vergund te zijn. (Vóór 9 september 1984 

gold voor functiewijzigingen geen vergunningsplicht ; cfr. artikel 192bis DRO.). Latere 

functiewijzigingen moeten gedekt zijn door een vergunning, verleend overeenkomstig het besluit van 

de Vlaamse Regering van 17 juli 1984 houdende het vergunningsplichtig maken van sommige 

gebruikswijzigingen of het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de 

vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor 

geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. Dat geldt óók als zij betrekking hebben op een 

constructie die overeenkomstig voorliggende ontwerpbepalingen gedekt is door een vermoeden van 

vergunning. Een persoon die een woning, gebouwd in 1963, volledig wil herbestemmen tot een 

                                                 
117 Zie bv. Parl. St. Vlaams Parlement, 2002-2003, 1566/7, 31. 
118 Zie Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/6, 50: ‘Mevrouw Tinne Rombouts verduidelijkt dat het 

ontwerp van decreet (in navolging van het huidig artikel 96, §4, tweede lid, van het DRO) bepaalt dat het 

weerlegbaar vermoeden van vergunning in voorkomend geval “door de overheid” wordt weerlegd. Dat kan de 

ongewenste indruk wekken dat het vermoeden niet door een burger zou kunnen worden weerlegd in het kader 

van een civielrechtelijke schadeclaim. Om die reden worden de woorden “door de overheid” geschrapt.’ 
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boekhoudkantoor, zal ingevolge artikel 2 van het uitvoeringsbesluit van 14 april 2000 aldus een 

stedenbouwkundige vergunning nodig hebben.119 

 

De facto is de invloed van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1984, dat een 

vergunningsplicht voor bepaalde gebruikswijzigingen invoerde, minder van belang dan deze passage 

kan doen geloven. Het ruimtelijk gebruiksrecht vloeit niet voort uit een afwezigheid van een 

vergunningsplicht voor een functiewijziging, maar uit het vergund of minstens  rechtmatig karakter 

van de constructie. Ook vóór de invoering van een vergunningsplicht voor functiewijzigingen was 

het ondenkbaar dat een bouwfysisch illegaal gebouw legaal kon worden gebruikt.120 Het feit dat de 

uiterste scharnierdatum van het vermoeden zich noodzakelijk situeert voor de inwerkingtreding van 

de vergunningsplicht voor bepaalde gebruikswijzigingen op 9 september 1984121 heeft als (enig) 

concreet gevolg dat een gebruik dat eerst ná de eerste inwerkingtreding van het gewestplan maar 

vóór 9 september 1984 werd gewijzigd, nog steeds als rechtmatig moet worden beschouwd122, en 

deze gebruikswijziging geen invloed kan hebben predikaat ‘vergund geacht’, ook niet in het licht van 

art. 4.1.1, 7° VCRO, dat de status van ‘hoofdzakelijk vergund’ ontzegt aan die constructies waarvan 

de functie niet vergund is. 

 

Ondanks de belangrijke gevolgen, zowel voor de toekomst als het verleden, die verbonden waren aan 

het verlenen van retroactieve vergunningen, nam de decreetgever toch zijn toevlucht tot een lineaire 

maatregel, met ‘blinde’ vergunningen als resultaat. Minstens in de mate waarin hiermee constructies 

worden vergund die vallen binnen de werkingsfeer van artikel 6 Verdrag van Aarhus123 en de 

richtlijn 85/337/EEG124, inzonderheid de MER-plichtige projecten, lijkt de gebruikte techniek 

problematisch. Het loutere feit dat de vergunningen werden verleend door de decreetgever volstaat 

immers niet om buiten de reikwijdte van voormeld verdrag en voormelde richtlijn te blijven. Uit de 

werkingssfeer van het verdrag en de richtlijn zijn enkel projecten uitgesloten die in detail worden 

aangenomen via een specifieke wet, zodat de met deze teksten nagestreefde doelen via de 

wetgevingsprocedure zijn bereikt. Dit houdt o.a. in dat de wetgever, wanneer het project wordt 

aangenomen, over voldoende informatie dient te beschikken, en dit uit de parlementaire 

voorbereiding moet blijken.125 Dat dit in casu niet het geval is, staat buiten kijf. 

 

Waar de decreetgever vanuit louter theoretische beschouwingen overging tot collectieve 

vergunningverlening van een niet-geïnventariseerde groep van zeer verscheiden constructies, is 

verder duidelijk dat deze vergunningverlening strijdt met de door het verdrag van Aarhus en de 

richtlijn 85/337 opgelegde actieve openbaarheid van milieu-informatie en inspraak van het publiek 

bij de besluitvorming ter zake, uiteraard in zoverre de individuele constructies binnen de 

werkingssfeer van het verdrag en de richtlijn vallen. 

                                                 
119 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 111. 
120 Parl. St. Vlaams Parlement, 1983-1984, 206/2, 7-8;  P. Vansant ‘Handhaven van ruimtelijk gebruik’, T.M.R. 

2010, 686; Cass. 8 november 1996, www.cass.be, rolnr. C950206N.  
121 Zie infra.  
122 Cass. 8 november 1996, www.cass.be, rolnr. C950206N: ‘…dat met bestaande gebouwen bedoeld worden 

de rechtmatig gebouwde gebouwen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van het decreet van 28 juni 

1984 effectief werden gebruikt.’ Het voor 1 september 1984 gewijzigd gebruik van een vergund gebouw is 

bijgevolg als vergund te beschouwen, niet omdat er een ‘praetoriaans vermoeden van vergunning’ zou bestaan 

voor wat betreft de functiewijziging, maar wel omdat het gewijzigd gebruik bij gebreke aan een 

vergunningsplicht voor functiewijzging gedekt bleef door de stedenbouwkundige vergunning tot het oprichten 

van het gebruikte gebouw, althans in zoverre aan deze vergunning geen voorwaarden waren verbonden die dit 

gebruik verboden of onmogelijk maakten; vergelijk met F. Charlier, ‘Onvermoede aspecten van het vermoeden 

van vergunning’, noot onder Rb. Brussel 21 december 2009, T. Gem. 2011, 93. 
123 Verdrag van 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de 

rechter inzake milieuaangelegenheden, met Bijlagen.  
124 Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en 

particuliere projecten.  
125 Hof van Justitie, 16 februari 2012, C-128/10, randnrs 37 en 43 (arrest gewezen op prejudiciële vraag van het 

Grondwettelijk Hof (Grondwettelijk Hof 30 maart 2010, nr. 30/2010) 

http://www.cass.be/
http://www.cass.be/
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Door de vergunning bij decreet te verlenen, wordt bovendien de toegang tot de rechter bemoeilijkt, 

terwijl art. 9 lid 2 van het Verdrag van Aarhus en art. 10 bis van de richtlijn 85/337 precies 

verplichten tot een instellen van een beroep bij een rechtbank of een ander bij wet ingesteld 

onafhankelijk en onpartijdig orgaan, waardoor elke belanghebbende in staat wordt gesteld de 

materiële en formele rechtmatigheid aan te vechten van de stedenbouwkundige of 

milieuvergunningen waarvan de uitreiking, krachtens die instrumenten, dient te worden 

voorafgegaan door een raadpleging van het publiek.126  

 

Het gaat daarbij niet over het beroep tegen de beslissing tot opname of weigering tot opname in het 

vergunningenregister127: dit betreft slechts de beslissing tot registratie van de uit het materieel 

vermoeden voortvloeiende vergunning.  

 

De vergunning, verleend door het vermoeden, is als wetgevende norm is niet vatbaar voor 

vernietiging door de administratieve rechter of de legaliteitscontrole van de gewone rechter o.g.v. art. 

159 G.W.. Betwisting van deze vergunning is  slechts mogelijk via een verzoek tot vernietiging van 

de regeling rond het vermoeden  voor het Grondwettelijk Hof128, of via het inroepen van een 

schending van normen met directe werking van internationaal recht en het recht van de Europese 

Unie voor de rechter.  

 

In een arrest van 30 maart 2010 besloot het Grondwettelijk Hof  in dit kader een prejudiciële vraag te 

stellen aan het Europees Hof van Justitie. Het Hof antwoordde als volgt: 

 

Artikel 9, leden 2 tot en met 4 van het Verdrag van Aarhus en artikel 10 bis van richtlijn 85/337/EEG 

moeten aldus worden uitgelegd dat wanneer een binnen de werkingssfeer van deze bepalingen 

vallend project bij wet wordt vastgesteld overeenkomstig de nationale procedureregels moet kunnen 

worden voorgelegd aan een rechterlijke instantie of een bij wet ingesteld onafhankelijk en 

onpartijdig orgaan. Wanneer tegen een dergelijke wet geen beroep van de hiervóór aangegeven 

aard en strekking mogelijk is, moet elke op grond van haar bevoegdheid aangezochte nationale 

rechterlijke instantie de voormelde toetsing verrichten en in voorkomend geval daar als gevolg aan 

verbinden dat die wet buiten toepassing wordt gelaten129. 

 

Daarmee geeft het Hof van Justitie vooral een eindresultaat aan, met name de vrije beoordeling van 

de materiële en formele rechtmatigheid van de bij decreet verleende vergunning door een rechterlijk 

of ander  door de wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig orgaan, met in voorkomend geval het 

buiten toepassing laten van het decreet. 

 

Het is thans aan het Grondwettelijk Hof om, in de zaak waarin het de prejudiciële vraag stelde, deze 

principes toe te passen op de Belgische situatie. Het spreekt voor zich dat deze uitspraak van belang 

                                                 
126 Grondwettelijk Hof 30 maart 2010, nr. 30/2010, overweging B.13.2. ; in gelijkaardige zin: Hof van Justitie, 

16 februari 2012, C-128/10, randnr. 46: ‘Met betrekking tot andere projecten, dat wil zeggen projecten die 

worden aangenomen bij een andere dan een wetgevingshandeling of bij een wetgevingshandeling die deze 

voorwaarden niet vervult, volgt reeds uit de bewoordingen van artikel 9, lid 2, van het Verdrag van Aarhus en 

artikel 10 bis van richtlijn 85/337 dat de lidstaten dienen te voorzien in een beroepsmogelijkheid bij een 

rechterlijke instantie of een ander bij wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig orgaan om de materiële of 

formele rechtmatigheid aan te vechten van enig besluit, handelen of nalaten dat binnen de werkingssfeer van 

artikel 6 van het Verdrag van Aarhus of van richtlijn 85/337 valt.’ 
127 Art. 4.8.1., 2de lid, 3° VCRO 
128 Grondwettelijk Hof 26 november 2003, nr. 151/2003, overweging B. 11; Grondwettelijk Hof 19 april 2006, 

nr. 56/2006, overweging B. 9.2; in de arresten van  30 maart 2010 (nr. 30/2010) en 23 juni 2010 (70/2010) 

stelde het Hof een aantal prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over de bestaanbaarheid van deze 

beperkte beroepsmogelijkheid met het recht op toegang tot rechter inzake milieuaangelegenheden, 

gewaarborgd door het Verdrag van Aarhus en de richtlijn 85/337/EEG. Dit antwoord werd ondertussen 

gegeven in een arrest van 16 februari 2012 (T.M.R. 2012, II, paginanummer nog onbekend); zie infra, … 
129 Hof van Justitie, 16 februari 2012, C-128/10 
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zal zijn voor alle bij decreet verleende vergunningen, m.i.v. de via het materieel vermoeden 

verleende vergunning m.b.t. constructies, vallend onder het toepassingsgebied van het verdrag en de 

richtlijn. 

 

3.b.8. Het omstreden toepassingsgebied ratione temporis 

 

Met de VCRO werd het eindpunt van het temporele toepassingsgebied van de tweede categorie 

verlegd van de definitieve vaststelling van het gewestplan naar de eerste inwerkingtreding van het 

gewestplan. 

 

In de memorie van toelichting werd deze wijziging voorgesteld als een oplossing van een door de 

rechtsleer aangekaart ‘probleem’130 en als volgt kort verantwoordt: 

 

‘Het weerlegbaar vermoeden van vergunning loopt vandaag tot de allereerste definitieve vaststelling 

van het gewestplan. 

 

Artikel 10 jo. 13 van de Stedenbouwwet bepaalde echter dat het besluit houdende vaststelling van het 

gewestplan in werking trad 15 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, en dat de 

provinciegouverneur binnen die termijn het gewestplan opstuurde naar de betrokken gemeenten. Pas 

dan kon de burger het gewestplan consulteren. 

 

Het is daarom logisch het eindpunt van de periode van het vermoeden op te leggen op het ogenblik 

van de eerste inwerkingtreding van het gewestplan.’131 

 

De lengte van deze verantwoording stond volledig in verhouding tot het relatieve belang ervan. 

Tenslotte ging het slechts om het verbreden van het temporele toepassingsgebied van de tweede 

categorie met enkele weken. 

 

Slechts enkele maanden na de inwerkingtreding van de VCRO, veroorzaakte de Rechtbank van 

eerste aanleg te Brussel consternatie door als volgt te oordelen: 

 

‘Terecht argumenteren verweerders dat voor de inwerkingtreding van het gewestplan, de loutere 

publicatie in het Belgisch Staatsblad niet volstond, maar dat ook het plan in alle gemeentehuizen van 

het beheersingsgebied ter inzage moesten liggen. De stedenbouwwetgeving voorzag immers 

dergelijke dubbele bekendmaking en conform artikel 190 GW wordt geen wet, besluit of verordening 

van algemeen, provinciaal of gemeentelijk bestuur verbindend dan na te zijn bekendgemaakt in de 

vorm bij de wet bepaald. Eiser probeert één en ander af te doen als een loutere kwestie over de 

datum van tegenstelbaarheid van het gewestplan, tegenstelbaarheid welke dan geen verband zou 

houden met de inwerkingtreding. Maar wat anders beoogt de inwerkingtreding van een wet, besluit 

of verordening dan het verbindend worden ervan ten aanzien van allen en dus het tegenstelbaar 

worden ervan? 

 

Het is niet zonder reden dat de decreetgever uiteindelijk heeft geopteerd voor de datum van 

inwerkingtreding van het gewestplan als relevante datum om zich al dan niet te kunnen beroepen op 

het vermoeden van vergunning, in plaats van de datum van vaststelling. In de memorie van 

toelichting werd over de bijstelling van het tijdskader gezegd: 

 

… 

 

                                                 
130 Met verwijzing naar M. Boes, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening in het Vlaamse Gewest, Brussel, 

Larcier, 2006, 114 en P. FLAMEY, J. BOSQUET en F. JUDO, Het handhavings- en verjaringsdecreet 

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brussel, Larcier, 2004, 36-37 
131 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 108. 
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De voorbereidende werken van de nieuwe bepaling verwijzen dus zelf naar de dubbele 

bekendmakingsvereiste voor het gewestplan en de verplichte ter inzage legging op de 

gemeentehuizen omdat de burger er dan pas kennis van kon nemen. Er kan dan ook geen redelijke 

discussie over bestaan dat eiser moet bewijzen vanaf wanneer er aan die voorwaarde voor 

inwerkingtreding van het gewestplan was voldaan.  

 

De omvang van wat juist ter inzage moest worden gelegd, werd pas afgezwakt via artikel 100 van het 

decreet van 22 december 1993 en het uitvoeringsbesluit van 24 februari 1994, doch zonder 

retroactieve werking. Vóórdien moest het gewestplan voor de inwerkingtreding in al zijn onderdelen 

ter inzage liggen in alle gemeentehuizen, nadien volstond het dat de plannen met de bestaande 

juridische toestand en de orthografische plannen ter inzage lagen op het hoofdbestuur en de 

provinciale buitendiensten van de administratie Ruimtelijke Ordening.’132 

 

Een bepaalde strekking binnen de rechtsleer reageerde met nauwelijks verholen verrukking op dit 

oordeel, en nam het kritiekloos voor waar aan. Uitvoerige besprekingen van het vonnis werden 

aangevuld met bijkomende beschouwingen over welke mogelijkheden dit opende voor illegale 

constructies, gebouwd voor, give or take, 23 februari 1993 of 24 maart 1993.133 De indruk als was 

decreetgever, die toch slechts inging op een specifieke aanbeveling van de rechtsleer, in de val 

gelokt, zou voor minder ontstaan. 

 

Het standpunt van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel is gekoppeld aan het technisch gegeven 

dat de datum van inwerkingtreding van een norm de datum is waarop deze norm verbindend wordt 

en dus aan de rechtssubjecten kan worden tegengeworpen.134 Hierop valt weinig af te dingen, net 

zoals het gegeven dat, ingevolge de weliswaar onmiddelijke doch niet retroactieve werking van de 

door het decreet  van 22 december 1993 bewerkstelligde mildering van de verplichtingen van het 

bestuur op het gebied van de terinzagelegging van de gewestplannen135, deze plannen in sommige 

gemeenten eerst verbindend zijn geworden op 1 januari 1994. 

 

Toch legt de door de rechtbank gegeven argumentatie meteen ook haar zwakte bloot, met name in de 

mate waarin de rechtbank – overigens terecht – stelt dat het normdoel van de ‘bijstelling’ erin 

bestond de periode te verlengen tot het ogenblik dat de burger er kennis van kon nemen.  

 

Het zou volstrekt onlogisch zijn dat de decreetgever anno 1 september 2009 aan deze mogelijkheid 

tot kennisneming van de burger opnieuw hogere eisen zou gaan stellen dan deze waarmee hij sinds 1 

januari 1994 tot op heden genoegen neemt, overigens ook t.a.v. de kwestieuze gewestplannen en 

zonder dat zij destijds opnieuw ter inzage werden gelegd.  

 

De techniek van het decreet van 1 september 2009 bestond er precies in om de modaliteiten van 

terinzagelegging in overeenstemming te brengen met datgene wat er in de feiten overal, d.i. in alle 

gemeenten van het Vlaams Gewest, minstens ter inzage was gelegd. Waar het concrete probleem er 

in bestond dat in bepaalde gemeenten sommige niet-normatieve delen136 van het gewestplan niet 

(opnieuw)137 ter inzage waren gelegd, bepaalde het gewijzigde artikel 13bis, 3de en 4de lid 

                                                 
132 Rb. Brussel 21 december 2009, T. gem 2011, 93, noot F. Charlier.  
133 F. Sebreghts, Het vermoeden van vergunning. Aandachtspunten voor indiening en behandeling van 

aanvraagdossiers en opmaak van het vergunningenregister, Politiea, 2010, 29-49; W. Mertens, ‘(Meer) 

rechtszekerheid met het vermoeden van vergunning’, in B. Hubeau, W. Vandevyvere en G. Debersaques (eds.), 

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, die Keure, 2010, 152-157; meer genuanceerd: F. Charlier, 

‘Onvermoede aspecten van het vermoeden van vergunning’, noot onder Rb. Brussel 21 december 2009, T. 

Gem. 2011, 95-97. 
134 P. Popelier, Toepassing van de wet in de tijd, Mechelen, Kluwer, 1999, 21. 
135 Grondwettelijk Hof 21 december 1995, nr.86/95. 
136 Meer bepaald de orthofotoplannen van de bestaande toestand.  
137 Opgemerkt kan worden dat deze plannen reeds in identieke vorm ter inzage waren gelegd naar aanleiding 

van het openbaar onderzoek in functie van de voorlopige vaststelling van de gewestplannen. De burger had er 

m.a.w. wel degelijk reeds kennis van kunnen nemen, wat precies de reden was waarom zij niet opnieuw ter 
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Stedenbouwwet voortaan dat enkel de normatieve delen in de gemeenten ter inzage dienden te 

worden gelegd, en de niet-normatieve delen enkel op het hoofdbestuur en de provinciale 

buitendiensten.  

 

Artikel 75 §3 Stedenbouwwet, zoals vervangen door artikel 108 van het decreet van 22 december 

1993 stelde deze nieuwe regeling vervolgens van toepassing ‘op de gewestplannen die definitief zijn 

vastgesteld vóór 1 januari 1994’.  Omdat het vaststond dat de normatieve delen destijds in alle 

gemeenten ter inzage waren gelegd, en de niet-normatieve delen ter inzage hebben gelegen op het 

hoofdbestuur en de provinciale buitendiensten, was het probleem daarmee van de baan.  

 

Het is ondenkbaar dat de decreetgever van 2009 dit probleem, dat in 1994 definitief werd opgelost 

door het versoepelen van de verplichtingen tot inzagelegging,  wilde heropenen door, enkel voor het 

verleden, deze verplichtingen opnieuw te verstrengen tot het originele niveau. Hij zou hiermee 

trouwens een  niet verantwoord verschil in behandeling invoeren tussen inwoners van die gemeenten 

waar de fameuze niet-normatieve delen destijds wel ter inzage werden gelegd, en de gemeenten waar 

dit niet gebeurde.138 De lezing van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel is dan ook niet alleen 

strijdig met de bedoeling van de decreetgever, maar ook met art. 10 en 11 G.W.. 

 

Met de woorden ‘eerste inwerkingtreding’, welke hij onmiddellijk in verband brengt met de volgens 

de actuele normen te begrijpen mogelijkheid tot kennisname door de burger, doelt de decreetgever 

met zekerheid op de datum die bereikt wordt door de toepassing van het in 1993 gewijzigde artikel 

13bis139, in combinatie met het eveneens gewijzigde artikel 75 §3 140Stedenbouwwet.   

 

Dat de decreetgever geen enkele intentie had om de scharnierdatum van de tweede categorie te 

verlengen tot de jaren ’90, minstens niet voor het volledige Vlaamse grondgebied zoals door 

bepaalde auteurs wordt voorgehouden141, blijkt overigens impliciet doch zeker uit de verwijzing naar 

de mogelijkheid tot combinatie van het vermoeden van vergunning met het ‘bijkomend vermoeden’ 

van functiewijzigingen, voltrokken voor 1 september 1984. Omdat a) het recht op gebruik van een 

constructie voortvloeit uit het rechtmatig karakter van deze constructie, b) constructies die gedekt 

zijn door het vermoeden geacht worden vergund te zijn,   en c) vergund geachte constructies gelijk 

                                                                                                                                                      
inzage waren gelegd. Voor de Raad van State volstond dit niet, op basis van een letterlijke lezing van artikel 10 

Stedenbouwwet, dat bepaalde dat de gewestplannen in zijn geheel ter zage moesten worden gelegd in het 

gemeentehuis van elke gemeente van het gewest. (RvS 16 juni 1981, nr. 21.269, Bourgeois) De decreetgever 

van 1993 was het hier duidelijk niet mee eens, en ‘overrulede’  deze rechtspraak met de decreetswijziging van 

22 december 1993. 
138 Vergelijk met F. Charlier, ‘Onvermoede aspecten van het vermoeden van vergunning’, noot onder Rb. 

Brussel 21 december 2009, T. Gem. 2011, 97: ‘Diegene die in een dergelijk geval het weerlegbaar vermoeden 

van vergunning afwijst, moet hetzij onderbouwen dat het gewestplan voor 24 maart 1994 tegenstelbaar werd 

ingevolge een correcte bekendmaking conform de oorspronkelijke bepalingen van artikel 10 en artikel 13 

stedenbouwwet (in welk geval niet voldaan is aan de voorwaarden voor de toepassing van het vermoeden van 

vergunning)…’ 

 
139 Art. 13 bis, 2de tot 4de lid Stedenbouwwet, zoals gewijzigd, luidde: ‘Het plan treedt in werking binnen 15 

dagen na zijn bekendmaking . Binnen 15 dagen na zijn bekendmaking ligt het advies met de normatieve delen 

van het plan na overmaking door de minister ter inzage van de bevolking in het betrokken gemeentehuis. De 

niet-normatieve delen van het plan zijn ter inzage op het hoofdbestuur en de provinciale buitendiensten van de 

Administratie Ruimtelijke Ordening. De vlaamse Regering bepaalt welke delen van het plan normatief dan wel 

niet-normatief zijn.’  
140 Art. 75 §3 Stedenbouwwet, zoals gewijzigd, luidde: ‘Op de gewestplannen die definitief zijn vastgesteld 

vóór 1 januari 1994 is de bepaling van artikel 100 van het decreet van 22 december 1993 houdende bepaling 

tot begeleiding van de begroting 1994 van toepassing.’ (art. 13 bis werd gewijzigd bij art. 100 decreet 22 

december 1993) 
141 F. Sebreghts, Het vermoeden van vergunning. Aandachtspunten voor indiening en behandeling van 

aanvraagdossiers en opmaak van het vergunningenregister, Politiea, 2010, 29-49; W. Mertens, ‘(Meer) 

rechtszekerheid met het vermoeden van vergunning’, in B. Hubeau, W. Vandevyvere en G. Debersaques (eds.), 

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, die Keure, 2010, 152-157 
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staan met vergunde constructies, heeft deze verwijziging maar zin in zoverre de spildata van het 

vermoeden zich situeerden voor 1 september 1984.142  

 

In een recent arrest van 4 juni 2012 oordeelde het Hof van Beroep te Brussel dan ook terecht ‘dat 

met de bepaling ‘de eerste inwerkingtreding” verwezen wordt naar de bekendmaking in het Belgisch 

Staatsblad, abstractie makend van de problematiek die zich nadien heeft voorgedaan (geïnspireerd 

door het arrest Bourgeois) nopens de ter inzagelegging in het gemeentehuis, en dat niet verwezen 

wordt naar de inwerkingtreding op 24 maart 1994 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 

februari 1994.’143 

 

Ook de Raad voor Vergunningenbetwistingen leek in zijn arresten steeds te verwijzen naar de datum 

van inwerkingtreding, berekend volgens deze maatstaf.144 In een arrest van 31 juli 2012 nam de Raad 

formeel stelling in, door als volgt te oordelen: 

 

‘Tussen het decretaal ingrijpen via de reeds vermelde decreetswijziging van 22 december 1993 en 

het reeds vermelde besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 1994 en artikel 4.2.14, §2 

VCRO er geen verband (bestaat) dat met zich zou meebrengen dat de inwerkingtreding van het 

vermeend gebrekkig bekend gemaakt gewestplan altijd moet vooruit geschoven worden naar de 

datum van 24 maart 1994, zijnde de inwerkingtreding van het besluit van 23 februari 1994.  

 

Het decreet van 22 december 1993, dat artikel 108 in het coördinatiedecreet invoegde, heeft voor 

alle gewestplannen die definitief vastgesteld waren vóór 1 januari 1994, de nieuwe regeling van 

toepassing verklaard. 

Dit brengt met zich mee dat de oorspronkelijke datum van inwerkingtreding van deze gewestplannen 

niet meer voor kritiek vatbaar is voor rechtshandelingen die gesteld worden na de inwerkingtreding 

van dit decreet.’145 

 

Toch zal deze discussie eerst bedwongen worden nadat de hoogste rechtscolleges, met name het Hof 

van Cassatie en de Raad van State, zich hierover (in gelijke zin) hebben uitgesproken. 

 

 

3.c. het problematisch karakter van de registratiebeslissing 

 

 

3.c..1. principe: geen bindend karakter van de vermelding 

 

Zoals reeds werd geschetst, koppelde advocaat-generaal De Swaef in zijn conclusie bij het arrest van 

het Hof van Cassatie van 13 december 2005 het vermoeden los van een vermelding in het 

vergunningenregister. Daarmee was de vraag echter nog niet beantwoord of een vermelding in het 

vergunningenregister (ingevolge een registratiebeslissing) bindend was.  

 

Dienaangaande stelde de advocaat-generaal: 

 

‘In de toekomst, nadat het (onwerp van) vergunningenregister werd opgemaakt, zal wellicht moeten 

worden aangenomen dat de afwezigheid of opname van het vermoeden van vergunning in het 

(ontwerp van) vergunningenregister geen bindend karakter heeft. 

 

De benadeelde van een stedenbouwmisdrijf en (wellicht ook) de gewestelijk stedenbouwkundig 

inspecteur hoeven zich niet door de beoordeling van de gemeente gebonden te voelen. 

 

                                                 
142 Zie supra.  
143 Brussel 4 juni 2012, onuitg, gevoegd als bijlage; tegen dit arrest werd cassatieberoep aangetekend.  
144 RvVb 20 december 2011, nr. A/2011/0212; RvVb 25 januari 2012, nr. A/2012/0029. 
145 RvVb 31 juli 2012, nr. 31 juli 2012. 
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De vraag kan zelfs rijzen of het college van burgemeester en schepenen gebonden is door de 

vermeldingen in het vergunningenregister.’146 

 

Dit standpunt werd bijgetreden door de Raad van State, die, onder verwijzing naar de parlementaire 

voorbereiding van het DRO147 oordeelde dat ‘de vermeldingen in het vergunningenregister geen 

constitutief, maar een louter declaratief karakter hebben’, en dat ‘een vermelding in het 

vergunningenregister – ook al zou deze niet terecht zijn – de werkelijke rechtstoestand van het 

betrokken eigendom niet vermag te wijzigen.’148 

 

Het principieel niet-bindend karakter van de vermelding in het vergunningenregister werd door de 

decreetgever van 2009 impliciet doch zeker bevestigd door in artikel 4.2.14 §, 2 de lid in te schrijven 

dat ‘het tegenbewijs, vermeld in het eerste lid, kan niet meer worden geleverd eens de constructie 

één jaar als vergund geacht opgenomen is in het vergunningenregister. 1 september 2009 geldt als 

eerste mogelijke startdatum voor deze termijn van één jaar. Deze regeling geldt niet indien de 

constructie gelegen is in een ruimtelijk kwetsbaar gebied.’ 

 

In zoverre  de inschrijving in het vergunningenregister reeds als (ver)bindend moest worden 

beschouwd, bestond er immers geen enkele nood om in een dergelijke regeling te voorzien. Ook het 

feit dat de onmogelijkheid tot weerlegging eerst intreedt na verloop van één jaar, bevestigt het 

principieel niet bindend karakter van de inschrijving.  

 

3.c.2.. (Uiterst beperkte) draagwijdte van het rechtenscheppend karakter van de inschrijving na 

verloop van één jaar 

 

 

Art. 4.2.14 §, 2 de lid VCRO werd in de parlementaire voorbereiding – onder de titel: 

‘onweerlegbaarheid van het weerlegbaar vermoeden na 1 jaar opname als “vergund geacht” in het 

vergunningenregister’ – als volgt verantwoord: 

 

‘Bij de parlementaire voorbereiding omtrent het dossier van de vermoedens van vergunning is 

gesteld dat aan de verjaring “ ook de vergunbaarheid gekoppeld [moet] worden, anders blijft de 

onzekerheid bestaan”.  

 

Binnen dat denkkader wordt voorgesteld om te bepalen dat het weerlegbaar vermoeden van 

vergunning niet meer kan worden weerlegd indien de constructie één jaar als vergund geacht is 

opgenomen in het vergunningenregister. De eerste startdatum van die termijn van één jaar is de 

datum van inwerkingtreding van voorliggend ontwerpdecreet. 

 

Een normaal zorgvuldige overheid is er immers toe gehouden om de vergunningentoestand van een 

constructie terdege na te gaan, alvorens die constructie in het vergunningenregister  wordt 

opgenomen. 

 

Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel vereist in dat licht dat inschrijving als “vergund 

geacht” alsdus na een redelijke termijn van één jaar onaantastbaar wordt.’ 149 

 

Alle grote woorden van de decreetgever ten spijt, blijkt dat de ‘onaantastbaarheid’ van de vermelding 

in vergunningenregister sterk te relativeren is. Het enige concrete gevolg van het verloop van één 

jaar150 na de inschrijving als vermoed vergund in het vergunningenregister is de onmogelijkheid om 

                                                 
146 Concl. adv. gen. De Swaef, bij Cass. 13 december 2005, TROS 2006, 351. 
147 Parl. St. Vlaams Parlement, 1998-1999, 1332/1, 79: ‘Deze opname heeft uiteraard geen invloed op de 

stedenbouwkundige status van deze gebouwen.’ 
148 RvS 16 maart 2009, nr. 191.437; RvS 25 april 2006, nr. 157.903. 
149 Parl. St. 2011/1, 2008-2009, 2011/1, 109. 
150 Met 1 september 2009 als eerste mogelijke startdatum.  
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nog langer met een toegelaten tegenbewijs, d.i. een proces-verbaal of een niet-anoniem 

bezwaarschrift, opgesteld binnen een termijn van vijf jaar na het optrekken of plaatsen van de 

constructie, het weerlegbaar vermoeden te weerleggen. M.a.w., na verloop van één jaar opname als 

vergund geacht in het vergunningenregister, is de constructie, hoewel behorend tot de tweede 

categorie, gedekt door een onweerlegbaar vermoeden, vergelijkbaar met het vermoeden dat geldt 

voor de eerste categorie. 

 

Dit betekent geenszins dat het label ‘vergund geacht’ op zich onaantastbaar wordt. Hoger werd er 

reeds op gewezen dat diegene die zich op het vermoeden wenst te beroepen, dient te bewijzen dat de 

constructie werd opgericht voor één van de twee spildata, en tot op heden nog steeds bestaat.  De 

inschrijving van het vermoeden in het vergunningenregister is niet bindend en maakt bijgevolg 

slechts een bewijselement uit voor a) het bewijs van het toepassingsgebied (beide categoriën) en b) 

het ontbreken van tegenbewijs (ingeval van weerlegbaar vermoeden). Na één jaar inschrijving 

vervalt weliswaar de mogelijkheid om tegenbewijs te leveren (b), en kan de constructie uit de tweede 

categorie bogen op het onweerlegbaar vermoeden van de eerste categorie, maar het aspect van de 

oprichtingsdatum (a) blijft contesteerbaar. 

 

Zulks blijkt niet alleen uit de tekst van art. 4.2.14 §2, 2de lid zelf, dat enkel spreekt over het 

tegenbewijs, maar ook uit de vergelijking met art. 4.2.14 §1 (m.b.t. het onweerlegbaar vermoeden), 

waar een dergelijke bepaling niet is opgenomen. Het kan immers niet worden verantwoord dat 

constructies uit de tweede categorie, weze het na verloop van tijd, op een grotere bescherming 

kunnen rekenen dan de constructies, behorend tot de eerste categorie. Ook de parlementaire 

voorbereiding brengt het verstrijken van de termijn van één jaar overigens consequent in verband 

met het weerleggen van het weerlegbaar vermoeden.151   

 

De gedaagde die zich beroept op het vermoeden, dient bijgevolg te allen tijde te bewijzen dat de 

constructie nog steeds bestaat en voldoet aan de door het decreet gestelde voorwaarden, zonder dat 

de opname van het vermoeden in het vergunningenregister hem van deze bewijslast kan ontslaan.  

Aangezien de inschrijving van het vermoeden echter een bewijselement vormt waaraan de rechter 

wellicht enige waarde zal hechten, zal de vervolgende overheid er uiteraard wel goed aan doen om 

actief op zoek te gaan naar bewijzen  dat de constructie eerst na de eerste inwerkingtreding van het 

gewestplan werd opgericht.152  

 

Dit bewijs153 kan, in tegenstelling tot het tegenbewijs van het van toepassing verklaard vermoeden, 

vrij en dus met alle middelen rechtens worden geleverd, met inbegrip van getuigenverklaringen, 

anonieme bezwaarschriften of proces-verbalen, opgesteld meer dan vijf jaar na het oprichten van de 

constructie. Hetzelfde geldt voor het bewijs dat aan de vergund geachte constructie nog handelingen 

zijn verricht na de eerste inwerkingtreding van het gewestplan, of het bewijs dat de constructie niet 

langer bestaat. Het zal uiteindelijk aan de rechter zijn om vrij de bewijswaarde van de hem 

regelmatig overgelegde gegevens  tegen mekaar af te wegen.154 

 

De bevoegde minister bevestigde het bovenstaande in de commissie Ruimtelijke Ordening van het 

Vlaams Parlement naar aanleiding van een vraag tot uitleg.155  

                                                 
151 Zie de hoger opgenomen accentueringen; zie ook Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 110, met 

volgende duidelijke passage: ‘Duidelijkheidshalve moet worden beklemtoond dat de maatregel het weerlegbaar 

vermoeden van vergunning begeleidt. De regeling heeft (enkel) betrekking op constructies die weliswaar zijn 

opgericht na de inwerkingtreding van het gewestplan waarbinnen ze zijn gelegen.’ 
152 P. Vansant, ‘Informatiebronnen’, in X., Handhavingszakboekje Ruimtelijke Ordening 2010, Kluwer, 

Antwerpen, 2009, 318-320; W. Rasschaert, F. Haentjens en T. Beelen, ‘Het vergunningen- en plannenregister 

in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening’, TROS 2011, 231;  
153 Dat ook wel tegenbewijs t.a.v. het toepassingsgebied kan worden genoemd.  
154 Cass. 12 december 2006, www.cass.be, rolnr. P061154N; Cass. 8 november 2007, www.cass.be, rolnr. 

c060624N 
155 Antwoord van de Minister van 28 april 2010 op een vraag om uitleg van L. Ceyssens, Vlaams Parlement, 

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijk  

http://www.cass.be/
http://www.cass.be/
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Het fameuze rechtenscheppend karakter van de inschrijving is dan ook uiterst beperkt. Bovendien 

doet het voorbehoud dat ‘deze regeling niet geldt indien de constructie gelegen is in ruimtelijk 

kwetsbaar gebied’, vragen rijzen bij het vertrouwen dat door de decreetgever zelve wordt gesteld  in 

de in het vergunningenregister opgenomen gegevens in het algemeen, en de manier waarop de 

gemeenten bij zich kwijten van hun actieve onderzoeksplicht bij het zoeken naar tegenbewijs156 in 

het bijzonder.  

 

Veel rechtszekerheid blijkt de inschrijving van het vermoeden in het vergunningenregister dan ook 

niet te bieden, wel integendeel. De inschrijving in zijn huidige vorm biedt kopers, nog los van het 

ontbreken van plannen en de vraag of de constructie op het ogenblik van de verkoopsovereenkomst 

nog bestaat, bitter weinig garantie dat het vermoeden effectief kan worden ingeroepen, ook na het 

verstrijken van de termijn van één jaar.  

 

3.c.3.. geen attest van actuele legaliteit noch een consolidatie van verleden legaliteit 

 

Constructies die gedekt zijn door het vermoeden waren op de vooravond van de eerste 

inwerkingtreding van het gewestplan in beginsel 100% legaal. Hierop bestaan echter reeds 

uitzonderingen, met name die gevallen waarin de constructie zelf weliswaar nog steeds  kan bogen 

op een al naargelang onweerlegbaar of weerlegbaar vermoeden, maar er een geldig tegenbewijs 

bestaat m.b.t. een voor de tweede spildatum uitgevoerde verbouwing of uitbreiding. Hoger werd 

immers vastgesteld dat het vergund geacht karakter niet noodzakelijk komt te vervallen door een niet 

door het vermoeden gedekte verbouwing, zolang het bestaan van de geacht vergunde constructie 

hierdoor niet in gevaar wordt gebracht.157  

 

Bovendien is het niet onmogelijk noch onwaarschijnlijk dat na de eerste inwerkingtreding van het 

gewestplan nog illegale handelingen m.b.t. het vergund geachte gebouw werden gesteld. De facto 

verandert het statuut ‘vergund geacht’ in dat geval naar ‘deels vergund geacht’. Zoals de andere 

vermeldingen van het vergunningenregister, behoort de vermelding i.v.m. het vermoeden de 

weergave te zijn van het statuut dat de constructie op het vlak van stedenbouwkundige vergunningen 

heeft.158 

 

De regeling rond het materieel vermoeden ondervangt deze situatie door te stellen dat handelingen, 

gesteld na de spildata, niet door de respectievelijke vermoedens zijn gedekt.159 De bepalingen m.b.t. 

het vergunningenregister en het opstellen van de ontwerpen van vergunningenregisters  maken 

daarentegen abstractie van een mogelijk hybride status van de constructie. 

 

M.b.t. de eerste categorie stellen respectievelijk art. 5.1.3 §1, 2de en 3de lid  VCRO, voor wat de 

vergunningenregisters betreft, en art. 7.6.2. §1, 5de lid VCRO voor de ontwerpen van deze registers 

betreft,  volgende regels voorop: 

 

‘De vaststelling van de aanwezigheid van een geldig bewijs dat de bestaande constructie vóór 22 

april 1962 gebouwd werd, en de omschrijving van de aard van dat  bewijs, geldt als motivering voor 

de beslissing tot opname als “vergund geacht”. 

 

De vaststelling van het feit dat constructie niet meer bestaat, van de afwezigheid van enig 

bewijsmiddel, of van het feit dat het voorhanden zijnde bewijsmiddel aangetast is door uitdrukkelijk 

aangegeven onregelmatigheden, geldt als motivering voor de weigering tot opname als “vergund 

geacht”.’ 

 

                                                 
156 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2011/1, 109. 
157 Zie supra.  
158 Cass. 13 december 2005, www.cass.be, rolnr. P050891N 
159 Art. 4.2.14 §3 VCRO 

http://www.cass.be/
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M.b.t. de tweede categorie bepalen art. 5.1.3, §2, 2de en 3de lid en art. 7.6.2. §1, 6de lid VCRO: 

 

‘De vaststelling van het feit dat bij de overheid geen geldig tegenbewijs bekend is, geldt als 

motivering voor een opname als “vergund geacht”. 

 

De vaststelling dat bij de overheid een geldig tegenbewijs bekend is, en de omschrijving van de aard 

daarvan, geldt als motivering voor de weigering tot opname als “vergund geacht”. 

 

Hoewel dit niet onmiddellijk uit de tekst blijkt, en ook de memorie van toelichting een andere indruk 

wekt160, kan het niet anders dan dat de motiveringsregels voor wat de eerste categorie betreft ook van 

toepassing zijn op de tweede categorie, en de bepalingen van art. 5.1.3, §2, 2de en 3de lid en art.  art. 

7.6.2. §1, 6de lid VCRO gelden als bijkomende voorwaarden, verbonden aan het weerlegbaar 

karakter van het vermoeden van de tweede categorie.  Klaarblijkelijk verloor de decreetgever uit het 

oog dat ook voor de tweede categorie per evidentie het bewijs moet worden geleverd dat de 

constructie werd opgericht in de daartoe bepaalde periode, wat echter niet meer is dan een 

jurisprudentieel eenvoudig te herstellen decretale slordigheid.  

 

Fundamenteler is evenwel de vaststelling dat de decreetgever de inschrijving als ‘vergund geacht’ 

via de opgave van de bovenstaande motieven enkel koppelt aan a) de oprichtingsdatum, b) het 

actueel bestaan van de constructie en c) het ontbreken van geldig tegenbewijs voor de twee categorie.  

 

Enige ruimte tot nuancering laat deze regeling bijgevolg niet. De inschrijving als ‘vergund geacht’ 

verwijst naar een toestand van legaliteit zoals die zich voordeed op de eerste datum van 

inwerkingtreding van het gewestplan, en gaat enkel verloren wanneer de gemeente op het ogenblik 

van het nemen van zijn registratiebeslissing vaststelt dat de constructie niet langer bestaat. De 

inschrijving komt weliswaar neer op een attestering van legaliteit, maar met betrekking tot een 

toestand die zich, afhankelijk van het betreffende gewestplan, in het beste geval situeert tussen 1975 

en 1980, en mogelijk zelfs ver daarvoor161. Bovendien werd hoger reeds vastgesteld dat dit attest, 

minstens voor wat betreft het bewijs van het toepassingsgebied, niet bindend is.   

 

Het ontbreken van actuele stedenbouwkundige informatie m.b.t. een constructie is op zich niet 

uitzonderlijk. Ook bij constructies die legaal gebouwd werden met een uitvoerbare 

stedenbouwkundige vergunning vormt deze vergunning slechts een momentopname, die ondertussen 

ver in de tijd verwijderd kan zijn. In dit geval beschikken de potentiële koper en de bevoegde 

overheden echter over een duidelijk referentiepunt, in de vorm van gedetailleerde bouwplannen die 

integraal deel uitmaken van de stedenbouwkundige vergunning. Het is precies dit referentiepunt dat 

de regeling van het vermoeden ontbeert, en uiteindelijk zal leiden tot het volkomen onwerkbaar 

worden van deze regeling naar mate de tijd voorschrijdt en het niet gedocumenteerd referentiepunt 

steeds verder in het verleden komt te liggen.  

 

3.c.4.. Het ontbreken van een degelijk procedureel kader en daaraan verbonden rechtswaarborgen 

 

Het ontbreken van bouwplannen, verbonden aan de registratiebeslissing, is rechtstreeks gelinkt aan 

de onvolkomen  uitwerking van de procedure m.b.t. de registratiebeslissing. 

 

De enkele procedureregels die in de regeling m.b.t. het vermoeden kunnen worden teruggevonden, 

hebben betrekking op de motivering van de registratiebeslissing162, de betekening ervan aan de 

eigenaar in geval van een weigering tot opname,  en de mogelijkheid tot (schorsings- en 

annulatie)beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.  Evenmin werd in een delegatie 

                                                 
160 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 110. 
161 Bv. aan de vooravond van een illegale verbouwing, uitgevoerd in 1963, waarvoor een toegelaten 

tegenbewijs voorhanden is.  
162 5.1.3 §1, 2de en 3de lid  VCRO; art. 7.6.2. §1, 5de lid VCRO; art. 5.1.3, §2, 2de en 3de lid VCRO; art. 7.6.2. 

§1, 6de lid VCRO. 
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voorzien aan de Vlaamse Regering om bij uitvoeringsbesluit een degelijk procedureel kader uit te 

werken. 

 

Het woord ‘aanvraag’ is zelfs niet terug te vinden in de decretale tekst noch in de parlementaire 

voorbereiding. Klaarblijkelijk gaat de decreetgever uit van een traject waarin de gemeente in het 

kader van de opmaak van een ontwerp van vergunningenregister en de actualisering en verdere 

aanvulling ervan dienaangaande ‘ambtshalve’ registratiebeslissingen kan en moet nemen, waarop de 

eigenaar bij een weigering tot opname ‘als vergund geacht’ vervolgens kan reageren via een 

gerechtelijk beroep. 

 

De ‘procedure’ voor het nemen van registratiebeslissingen staat daarmee ten dele haaks op de 

systematiek van het materieel vermoeden, dat de bewijslast voor de datum of periode van oprichting 

legt bij de belanghebbende, waarna het (binnen de tweede categorie) de taak is van de overheid om 

na te gaan of er sprake is van toegelaten tegenbewijs.  Deze systematiek sluit overigens aan bij de 

realiteit dat de belanghebbende vaak over meer bewijselementen zal beschikken m.b.t. de (datum 

van) oprichting van de constructie dan de overheid, die uiteraard niet heeft deelgenomen aan deze 

oprichting. Symptomatisch voor het problematisch karakter van het door de decreetgever 

uitgewerkte procedureel traject is de mogelijkheid om tijdelijk abstractie te maken van het 

vermoeden bij het opstellen en goedkeuren van een ontwerp van vergunningenregister, aanvankelijk 

enkel voor constructies, gebouwd voor 22 april 1962163, maar sinds de inwerkingtreding van de 

VCRO ook voor constructies van de tweede categorie.164 

 

Deze laatste mogelijkheid werd bij amendement ingevoegd in artikel 191 §1 bis DRO (later 

hernummerd tot art. 7.6.2 §2 VCRO), met volgende motivering: 

 

‘Door voorliggend amendement wordt duidelijk gemaakt dat een gemeente ook ontvoogd kan 

worden als het vergunningenregister nog geen volledige opgave omvat van de constructies die onder 

een (al dan niet weerlegbaar) vermoeden van vergunning vallen: dus zowel de constructies van voor 

22 april 1962 (onweerlegbaar vermoeden), als de constructies die werden gebouwd in de periode 

vanaf 22 april 1962 tot de eerste inwerkingtreding van het gewestplan (weerlegbaar vermoeden). 

 

Het ontwerp van decreet bepaalt ten aanzien van die laatste categorie (weerlegbaar vermoeden) 

immers terecht dat op de gemeentelijke overheden een actieve onderzoeksplicht rust om na te gaan 

of er al dan niet sprake is van een ‘vergund geachte’ constructie. 

 

Een redelijke voorbereidingstermijn dringt zich ter zake dan ook op. 

 

Aangezien de vermoedens van vergunning erg belangrijk zijn in het licht van de rechtszekerheid, 

wordt wel een maximumtermijn van drie jaar bepaald; binnen die termijn moeten de ontbrekende 

gegevens worden aangevuld.’165 

 

Informatie, verkregen van het departement RWO,  wijst erop dat (ook) deze termijn van drie jaar in 

de meeste gevallen wellicht niet zal worden gehaald.  Tegelijkertijd wordt ernstig getwijfeld aan de 

correctheid van de gegevens die m.b.t. het vermoeden in de registers worden opgenomen.166 

 

Ook het feit dat publiciteitsinrichtingen en uithangborden, hoewel ook deze constructies gedekt 

worden door een materieelrechtelijk vermoeden, niet in de vergunningenregisters moeten worden 

                                                 
163 Art. 191 §1bis DRO, ingevoegd door artikel 52 van het decreet van 21 november 2003; zie Parl. St. Vlaams 

Parlement, 2002-2003, 1800/1, 19: ‘De gemeente krijgt dan meer tijd om de opmaak van het register over het 

verleden (bouwvergunningen verleend voor 1 januari 1990 en de constructies die gebouwd zijn voor de 

inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962) verder te zetten.’   
164 Art. 7.6.2 §2 VCRO.  
165 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/3, 66. 
166 Zie bijlage.  
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opgenomen met als officiële reden ‘dat zij veelal een tijdelijk karakter hebben en makkelijk kunnen 

worden vervangen’167, net zoals de aanbeveling in de parlementaire voorbereiding ‘dat ook andere 

“futiliteiten” (tuinhuisjes, parkings, andere “nevenconstructies..) zeker niet prioritair als “vergund 

geacht” in het vergunningenregister moet worden ingevoerd’, is veelzeggend m.b.t. de werklast die 

verbonden is aan de registratiebeslissingen. 168 

 

Precies omdat er geen regeling is uitgewerkt die de eigenaar van de constructie, hoewel hij hiertoe 

het best geplaatst is169, in functie van het nemen van een registratiebeslissing verplicht om een 

aanvraagdossier met bewijselementen samen te stellen, is deze operatie een schier onmogelijk 

‘monnikenwerk’. Het niet-bindend karakter van de registratiebeslissing en de opname in het 

vergunningenregister die daaruit voortvloeit, maakt de vermelding ‘vergund geacht’ of de 

onthouding ervan tot een voorlopig oordeel, dat te allen tijde kan worden bijgestuurd. Dergelijke 

bijsturingen zullen, gelet op de door het departement veronderstelde foutenmarge, in de toekomst 

wellicht geen uitzondering blijken.  

 

Bovendien blijkt uit de schaarse rechtspraak die hierover voorhanden is, dat er in de praktijk een 

nood bestaat aan de mogelijkheid om de gemeente te verzoeken een registratiebeslissing te nemen, 

zelfs al is er nog geen vergunningenregister voorhanden. In de praktijk blijkt dit te gebeuren bij 

eenvoudige brief. In de mate waarin de gemeente, zelfs al is er nog geen goedgekeurd 

vergunningenregister en is er geen dwingende beslissingstermijn, toch een beslissing170 neemt, staat 

hiertegen beroep open bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 171  

 

De rechtsbescherming van de ‘aanvrager van een registratiebeslissing’ is dan ook minder 

uitgebouwd dan in het kader van aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen of 

regularisatieaanvragen, in die zin dat aan de gemeente geen beslissingstermijnen zijn opgelegd, en er 

geen administratief beroep mogelijk is, terwijl de Raad voor Vergunningsbetwistingen ten aanzien 

van de registratiebeslissing van de gemeente  als administratieve overheid een al dan niet 

gerechtvaardigde172 terughoudendheid in acht lijkt te nemen. In een arrest van 25 januari 2012 werd 

alleszins geoordeeld: 

 

‘Het beoordelen van de aangebrachte bewijzen behoort tot de appreciatiebevoegdheid van het 

college van burgemeester en schepenen. De Raad mag zijn beoordeling niet in de plaats stellen van 

die van de bevoegde overheid. In de uitoefening van het hem opgedragen wettigheidstoezicht is hij 

enkel bevoegd na te gaan of de bevoegde overheid de haar toegekende appreciatiebevoegdheid naar 

behoren heeft uitgeoefend, met name of zij is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens en of zij deze 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar besluit is kunnen 

komen.’173 

 

Het gebrek aan procedurele waarborgen zou de eigenaar van een materieelrechtelijk vergund geachte 

constructie ertoe kunnen bewegen om een regularisatieaanvraag in te dienen, en in dit kader 

toepassing te vragen van het vermoeden. In zoverre met deze aanvraag de  bevestiging wordt beoogd 

                                                 
167 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 226; zowel het tijdelijk als het gemakkelijk vervangbaar 

karakter van dergelijke constructies suggereert overigens dat er in de meeste gevallen geen sprake zal zijn van  

een materieel vermoeden, dat immers het actueel bestaan van een meer dan 30 jaar oude constructie 

veronderstelt.    
168 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 226. 
169 En hoewel hij daar ‘materieelrechtelijk’ wel toe gehouden is.  
170 In art. 5.1.3 §2 in fine omschreven als ‘een gemotiveerde mededeling verricht bij de opmaak van het onwerp 

van vergunningenregister.  
171 Art. 4.8.1, 2de lid, 3° VCRO; RvVb 25 januari 2012, nr. A/2012/0029. 
172 Aangezien de vermelding in het vergunningenregister de reflectie moet zijn van een materieelrechtelijk 

vermoeden, dat ontstaat door enkele inwerking van het recht op de feiten, kan deze terughoudendheid 

verbazen, en getuigt zij mogelijk van een te enge opvatting van de bevoegdheid van de (administratieve) 

rechter in het licht van de scheiding der machten 
173 RvVb 25 januari 2012, nr. A/2012/0029.  
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van het bestaan van dit vermoeden, is het bewandelen van deze weg echter geen optie. In zijn arrest 

van 11 oktober 2010 oordeelde de Raad van State immers als volgt: 

 

Een beroep tot nietigverklaring moet krachtens artikel 14, § 1 van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973, een administratieve rechtshandeling tot voorwerp hebben. Onder 

rechtshandeling in de zin van de voormelde bepaling dient te worden verstaan een handeling 

waarbij wordt beoogd rechtsgevolgen te doen ontstaan of te beletten dat zij tot stand komen, met 

andere woorden waarbij wordt beoogd wijzigingen aan te brengen in een bestaande rechtsregel of 

rechtstoestand, dan wel zodanige wijziging te beletten. Om ontvankelijk te zijn moet het beroep een 

handeling tot voorwerp hebben die zelf rechtsgevolgen sorteert en die onmiddellijk en rechtstreeks 

nadeel berokkent aan de verzoekende partijen. 

De bestreden beslissing houdt in dat de betrokken constructie vermoed wordt vergund te zijn en dat 

ze derhalve geen voorwerp diende uit te maken van een aanvraag tot regularisatie. De bestreden 

beslissing heeft aldus geen rechtscheppend, maar een louter declaratief karakter. Tegen een zuiver 

declaratieve handeling kan geen annulatieberoep worden ingesteld daar ze er niet toe strekt 

rechtsgevolgen te doen ontstaan of te weigeren er te doen ontstaan, doch enkel beoogt het bestaan of 

het niet bestaan van rechtsgevolgen vast te stellen. Het verdwijnen van een dergelijke “beslissing” 

heeft dan ook geen gevolgen voor de verzoekende partijen.174 

 

Tot slot moet worden vastgesteld dat ook de rechtsbescherming van de benadeelde (buurman) door 

de ‘procedureregels’ van de registratiebeslissing op ernstige en onaanvaardbare wijze in het gedrang 

wordt gebracht. De onmogelijkheid om nog geldig tegenbewijs te leveren na één jaar opname als 

vergund geacht in het vergunningenregister, geldt immers ook t.a.v. de burger.175 Het verstrijken van 

de termijn van één jaar na opname in het vergunningenregister kan derhalve ook in de verhouding 

tussen particulieren identieke gevolgen ressorteren als het verlenen van een stedenbouwkundige 

vergunning, meer bepaald wanneer er niettegenstaande de opname toch geldig tegenbewijs 

voorhanden was. Dit is precies wat bedoeld wordt met het ‘rechtenscheppend’ karakter van de 

opname in het vergunningenregister. 

 

De belanghebbende derde wordt evenwel op geen enkele wijze geïnformeerd over een dergelijke 

opname in het vergunningenregister. Er is noch een betekening noch een aanplakking van de 

registratiebeslissing voorzien. Om de hem verleende beroepsmogelijkheid bij de raad voor 

vergunningenbetwistingen, conform art. 4.8.16 §2, 3° b) in te stellen binnen de 45 dagen na de 

opname van de constructie in het vergunningenregister, daadwerkelijk uit te kunnen uitoefenen, moet 

de derde m.a.w. bijna maandelijks dit register raadplegen.  

 

Het spreekt voor zich dat deze regeling een schorsings- of annulatieberoep van de belanghebbende 

derde voor de Raad voor vergunningsbetwistingen schier onmogelijk maakt. In een arrest van 25 

januari 2012 oordeelde het Grondwettelijk Hof reeds dat de mogelijkheid om het 

vergunningenregister te raadplegen, op zich niet volstaat als kennisgeving van een beslissing, althans 

niet in het licht van korte termijnen voor het aantekenen van beroep tegen deze beslissing. Het 

aanvangspunt van dergelijke termijnen moet alsdan minstens gekoppeld worden aan de effectieve 

aanplakking van de beslissing, zo niet wordt de betrokkene de facto beroofd van de mogelijkheid om 

binnen de voorgeschreven termijn een beroep in te stellen, wat onbestaanbaar is met artikel 10 en 11 

Grondwet.176   

                                                 
174 RvS 11 oktober 2010, nr. 208.039. 
175 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/6, 50. 
176 Grondwettelijk Hof, 25 januari 2012, nr. 11/2012; dit arrest handelt over voormalig artikel 116, DRO (voor 

de wijziging bij decreet van 27 maart 2009), dat de termijn (van 20 dagen) voor het instellen van administratief 

beroep door de derde belanghebbende tegen een door het CBS verleende  stedenbouwkundige vergunning deed 

ingaan ‘na de overschrijving van de beslissing  in het vergunningenregister’.Volgens het Hof wordt de 

beroepsmogelijkheid van de belanghebbende derde hierdoor op onevenredige wijze bemoeilijkt in de 

hypothese waarin de aanvrager zijn verplichting tot ‘onmiddellijke’ aanplakking van de vergunningsbeslissing 

niet of laattijdig zou hebben nageleefd. Anders dan de aanplakking, beschouwt het Hof de inschrijving in het 
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Minstens op dit punt zal de huidige regeling bijgevolg moeten worden bijgestuurd. 

 

                                                                                                                                                      
vergunningenregister bijgevolg niet als een deugdelijk middel tot kennisgeving, zeker in relatie tot korte 

beroepstermijnen.   
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3.c.5. De inschrijvingen in het vergunningenregister in cijfers177 Tabel: 

                                                 
177 Op grond van gegevens van het Departement RWO, aangeleverd op 24 april 2012. 
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Grafiek 1: verdeling op grond van de functie 

 

Aantal Percentage

          1980 2,13%

ANDER     1633 1,76%

BIJ       58 0,06%

DAGREC    108 0,12%

EEN       582 0,63%

HANDEL    5183 5,58%

INDUS     565 0,61%

INFRA     2 0,00%

KANTOOR   4 0,00%

LANDTUIN  3819 4,11%

MEER      20 0,02%

OPENBAAR  1241 1,34%

TOERISME  2 0,00%

VERREC    899 0,97%

WONEN     76857 82,68%

(leeg) 830 0,00%

Eindtotaal 93783 100,00%
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Grafiek 2: Percentage ingevulde onderwerpen 

 

Totaal aantal records / aantal ingevulde onderwerpen 

Aantal Percentage

ingevuld 23222 24,76%

niet ingevuld 70561 75,24%

93783

23222
24,76%

70561
75,24%

Totaal aantal records / aantal ingevulde onderwerpen 

ingevuld

niet ingevuld
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Grafiek 3: Percentage ingevulde opnamedata 

 

jaar aantal percentage

2009 60 0,06%

2010 82 0,09%

2011 190 0,20%

2012 1 0,00%

geen datum opname 93450 99,64%

Eindtotaal 93783

60; 0,06%

82; 0,09%

190; 0,20%

1; 0,00%

93450; 100%

opnamedatum per jaar
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Grafiek 4: Ingevulde records ‘kwetsbaar gebied’ 

 

Ingevulde records 'kwetsbaar gebied'

Aantal Percentage

J 1 0,00%

N 9116 9,72%

(leeg) 84666 90,28%

Eindtotaal 93783 100,00%
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4.. conclusie: nood aan een decretaal ingrijpen 

 

Het bilan van de figuur van het vermoeden is, althans  op technisch vlak, overwegend negatief. De 

aflijning van het toepassingsgebied is onzeker, afhankelijk van toevalligheden  en slechts beperkt 

gerelateerd aan de goede ruimtelijke ordening als te beschermen belang. Het vermoeden zegt weinig 

over de actuele legaliteit van de constructie, en attesteert enkel dat de op heden bestaande constructie 

zich in een ver verleden in een legale toestand bevond. Het is niet bij machte om na de spildata 

verrichte wederrechtelijke handelingen te regulariseren, en leidt bij gebreke aan bijhorende 

bouwplannen evenmin tot de consolidatie van de legale situatie zoals ze zich ooit heeft voorgedaan. 

 

De ‘verleden legaliteit’ zoals ze uit een registratiebeslissing zou blijken, kan bovendien onbeperkt in 

de tijd en met alle middelen rechtens worden tegengesproken door aan te tonen dat de constructie na 

de spildata werd opgericht. Dergelijke registratiebeslissingen bieden de kandidaat-koper geen of 

nauwelijks houvast, werken zijn verschalking in de hand en vormen in die zin een niet te 

onderschatten aansprakelijkheidsrisico in hoofde van de gemeente.   

 

Het ontbreken van een procedureel kader leidt tot gebrekkige rechtsbescherming van eigenaars en 

derde-belanghebbenden, terwijl het nochtans niet bijdraagt tot de vermindering van de werklast bij 

de gemeenten, wel integendeel. De moeizame verwerking van het vermoeden in de 

vergunningenregisters is getuige van de quasi onmogelijk taak waarvoor de gemeenten zich gesteld 

zien. 

  

In 2030 zal men bijna 70 jaar verwijderd zijn van de eerste spildatum en meer dan 50 jaar van de 

tweede. Op dat ogenblik zal niemand nog kunnen uitmaken naar welke precieze bouwfysische 

toestand het vermoeden verwijst of, meer concreet, welke onderdelen van de alsdan bestaande 

constructie er nog door gedekt worden. In het beste geval zal het vermoeden de facto vervangen zijn 

door een allesomvattende stedenbouwkundige vergunning met bijhorende plannen, maar zeker is dit 

geenszins. Gelet op de materieelrechtelijke werking van het vermoeden, behoort een 

stedenbouwkundige aanvraag, enkel gericht op de consolidatie van het materieel vermoeden, niet tot 

de mogelijkheden. Consolidatie via vergunningverlening kan dan ook slechts onrechtstreeks en 

impliciet.   

 

Veeleer dan de rechtsonzekerheid te bedwingen, dient de figuur zich aan als een bron van 

rechtsonzekerheid met een belangrijk ‘systemisch’ risico, in die zin dat de overheid zich bij het 

behoud ervan op middellange termijn gedwongen zal zien een nieuwe ‘amnestie’ af te kondigen om 

het organisatorisch systeem, verbonden aan de organisatie van de ruimtelijke ordening,werkbaar te 

houden. De cesuur in het denken over ruimtelijke ordening, die men met de invoering van het DRO 

wou bereiken en ook ten dele heeft bereikt, zou hierdoor  in grote mate worden tenietgedaan. Enkel 

een spoedig decretaal ingrijpen kan hieraan nog verhelpen.  

 

Het vermoeden is een belangrijke schakel in een bredere amnestieregeling. Een zinvolle bijsturing 

van de figuur van het vermoeden vereist dan ook een bijsturing van deze amnestieregeling als 

geheel.  

 

Het tweede, beperkte deel van deze studie wordt opgevat als een mogelijke blauwdruk voor een 

dergelijke bijsturing. Zij gaat uit van een integrale benadering, waarbij de gehele amnestieregeling 

zoals ze nu grotendeels is terug te vinden in het handhavingsluik wordt ondergebracht in het 

vergunningenluik. Of en in welke mate het hieronder voorgestelde concept een inspiratiebron kan 

zijn, is uiteraard door de decreetgever te bepalen.  
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5. Proeve van oplossing 

 

5.a. Het doel van de decreetgever van 4 juni 2003 als uitgangspunt 

 

Hoewel de term reeds geïntroduceerd werd door het DRO, is het (materieel) vermoeden als 

rechtsfiguur een geesteskind van het decreet van 4 juni 2003 houdende wijziging van het Decreet van 

18 mei 1999 wat het handhavingsbeleid betreft.178 Dit decreet had zich tot doel gesteld het 

omvangrijk passief aan bouwmisdrijven – ontstaan door een gebrekkige handhaving in het verleden 

– weg te werken via een mix van maatregelen waarvan het vermoeden er één was. 

 

Zoals de titel aangeeft, dacht de decreetgever vooral een oplossing te vinden in een versoepeling van 

het handhavingsbeleid voor oudere inbreuken. Volgend pallet van maatregelen werd vanuit die 

filosofie genomen: 

 

 de afschaffing van het misdrijf van instandhouding in de mate waarin de handelingen 

niet gelegen zijn in kwetsbaar gebied, geen onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder 

veroorzaken voor de omwonenden en geen ernstige inbreuk vormen op de essentiële 

bestemmingsvoorschriften van het vigerende RUP of plan van aanleg; 

 de mogelijkheid voor de rechter tot reformatie van de beslissing tot het inleiden van een 

herstelvordering en de keuze voor een bepaalde herstelvorm;  

 de adviesverplichting van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid voor het inleiden van 

herstelvorderingen m.b.t. inbreuken die dateren van vóór 1 mei 2000; 

 de principiële toepassing van een meerwaardevordering voor inbreuken die dateren van 

vóór 1 mei 2000, tenzij een stakingsbevel werd doorbroken, het misdrijf onaanvaardbare 

stedenbouwkundige hinder veroorzaakt voor de omwonenden of het misdrijf een 

zwaarwichtige en onherstelbare inbreuk vormt op de essentiële stedenbouwkundige 

voorschriften inzake de bestemming krachtens het RUP of plan van aanleg; 

 het invoeren van een bestaansrecht voor constructies waarvoor een meerwaarde bij 

rechterlijk bevel werd uitgesproken, met een beperkte mogelijkheid tot het bekomen van 

een vergunning voor stabiliteitswerken; 

 de geldigverklaring van meerwaarden, waarvan betaling zonder voorafgaande 

veroordeling door de rechtbank gevorderd en verkregen voor 1 mei 2000; 

 de adviesverplichting van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid voor de ambtshalve 

uitvoering van rechterlijke bevelen m.b.t. inbreuken die dateren van voor 1 mei 2000 

 de afschaffing van het sinds 1970 bepaalde maximum van één jaar voor de door de 

rechter te bepalen termijn voor vrijwillig herstel 

 de mogelijkheid voor de rechter om op datum van de inwerkingtreding van de 

adviesverplichting reeds ingediende herstelvorderingen opnieuw voor te leggen voor 

(niet-bindend) advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid. 

 de introductie van respectievelijk het onweerlegbaar en weerlegbaar vermoeden van 

vergunning.  

 

Al deze maatregelen, met uitzondering van het vrijlaten van de termijn voor vrijwillig herstel,  waren 

voorbehouden voor inbreuken, gepleegd vóór 1 mei 2000. Voor inbreuken, gepleegd vanaf 1 mei 

2000, stond de decreetgever van 2003 een politiek van ‘nultolerantie’ voor ogen,179 al betekende dit 

                                                 
178 B.S. 22 augustus 2003. 
179 Parl. St. Vlaams Parlement, 2002-2003, 1566/7, 22: ‘Het moet in ieder geval duidelijk zijn dat in 

Vlaanderen vanaf 1 mei 2000 een nultolerantiebeleid geldt op het vlak van bouwmisdrijven. Voor de 

bouwmisdrijven die dateren van voor 1 mei 2000 is een belangrijke rol weggelegd voor de Hoge Raad voor het 

Herstelbeleid.’; Parl. St. Vlaams Parlement, 2002-2003, 1566/7, 23: ‘Minister Dirk Van Mechelen stelt dat 

bouwmisdrijven uit het verleden op een objectieve en aangepaste wijze moeten worden behandeld, waarbij ook 

rekening wordt gehouden met de tijdsgeest binnen dewelke die bouwinbreuk werd gepleegd. Bij de beoordeling 

van bouwmisdrijven moet volgens de minister gekeken worden naar de aard van de zone waarin het gebouw 
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slechts dat op actuele inbreuken, gedefinieerd als gepleegd van 1 mei 2000, de normale 

handhavingsregels van toepassing waren.180  

 

Via het bewerkstelligen van verjaring, de verplichte toepassing van meerwaarden, de 

adviesverplichting van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid voor het inleiden van herstelvordering 

en de uitvoering van rechterlijke titels, de veralgemeende toepassing van de meerwaarde, het 

legaliseren van minnelijke meerwaarden en de introductie van het vermoeden van vergunning werd 

gepoogd om bouwmisdrijven, gepleegd voor 1 mei 2000, zoveel als mogelijk strafrechtelijk te 

‘verschonen’, en de gevolgen ervan te laten voortbestaan. 

 

Door de veelheid van instrumenten, had de regeling echter veel meer weg van een lappendeken van 

eigenstandige maatregelen dan van een coherent systeem tot verwerking van het historisch passief.  

De verschillende maatregelen werden elk afzonderlijk verantwoord, waarbij niet noodzakelijk werd 

verwezen naar hun plaats binnen een bredere doelstelling tot ordentelijke pacificatie van het 

verleden.  

 

In elk geval had het Arbitragehof het zo niet begrepen, waar zij via de vernietiging van de naar de 

spildatum van 1 mei 2000  de ‘amnestieregeling’ verhief tot een permanente regeling, op basis van 

volgende redenering: 

 

B.55. Indien de decreetgever het nodig acht om, met het oog op de coherentie van het herstelbeleid, 

de herstelvordering te laten voorafgaan door een eensluidend advies van de Hoge Raad voor het 

Herstelbeleid, ziet het Hof niet in waarom dit vereiste voor bepaalde inbreuken zou gelden en niet 

voor andere. 

Weliswaar is de datum van 1 mei 2000, zoals in de parlementaire voorbereiding is gesteld « een 

objectieve datum […], met name de datum waarop het decreet van 18 mei 1999 houdendede 

organisatie van de ruimtelijke [ordening] in werking is getreden » (Parl. St.,Vlaams Parlement, 

2002-2003, nr. 1566/7, p. 16), doch die datum houdt geen verband met de doelstelling van de in het 

geding zijnde bepaling. Meer bepaald blijkt niet in welk opzicht voor inbreuken die vóór 1 mei 2000 

zijn gepleegd een grotere behoefte aan een coherent herstelbeleid zou bestaan dan voor de 

inbreuken die na die datum zijn gepleegd.  

 

B.56. Hetzelfde geldt ten aanzien van artikel 153, tweede lid, van het decreet van 18 mei 1999, zoals 

toegevoegd bij het bestreden artikel 9, 1°, volgens hetwelk voor de inbreuken die dateren van vóór 1 

mei 2000 de ambtshalve uitvoering van het vonnis of arrest door de stedenbouwkundige inspecteur 

slechts kan worden opgestart na eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid. Zoals 

in B.30 werd opgemerkt, streefde de decreetgever met die bepaling een uniforme en billijke 

ambtshalve uitvoering na van arresten en vonnissen ten aanzien van inbreuken die dateren van vóór 

                                                                                                                                                      
was ondergebracht op het moment dat het bouwmisdrijf werd gepleegd. Retroactieve zaken zullen worden 

beoordeeld door de Hoge Raad voor het Herstelbeleid.Voor bouwmisdrijven vanaf 1 mei 2000 geldt in 

principe de nultolerantie. Niet-vergunde werken uitgevoerd na 1 mei 2000 hoeven volgens de minister op 

weinig clementie te rekenen.’; Parl. St. Vlaams Parlement, 2002-2003, 1566/7, 24: Er kunnen wel strafbare 

feiten zijn bij constructies die gebouwd zijn na de definitieve totstandkoming van de gewestplannen van het 

gebied waarin ze zijn gelegen.Voor de periode tussen 1977-1979 (definitieve vaststelling van de 

gewestplannen) tot 1 mei 2000 heeft het decreet een duidelijk doel voor ogen.Vanaf 1 mei 2000 geldt de 

zogenaamde nultolerantie; Parl. St. , Vlaams Parlement, 2002-2003, 1566/7, 25: ‘De grote bekommernis van 

de Agalev-fractie is te proberen voor het verleden een aantal elementen recht te zetten, vooral ten aanzien van 

kleine, minieme inbreuken. Daarbij moet erover gewaakt worden dat de zware bouwmisdrijven niet kunnen 

verjaren, namelijk deze in de kwetsbare gebieden en deze die echt hinderlijk zijn voor de omwonenden. Vaak 

wordt uit het oog verloren dat bouwmisdrijven kwaad bloed zetten bij andere burgers. Men doet te veel alsof 

het om een conflict tussen overheid en burger gaat. De hinder die wordt veroorzaakt voor andere mensen ligt 

vaak aan de grondslag van concrete problemen. Het commissielid ondersteunt de minister in zijn standpunt 

overnultolerantie voor inbreuken na 1 mei 2000.’ 
180 Het bleef bv. mogelijk om m.b.t. een inbreuk, gepleegd vanaf 1 mei 2000, een meerwaarde toe te passen 

wanneer de gevolgen in concreto niet schadelijk bleken voor de plaatselijke ruimtelijke ordening.  
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1 mei 2000. Opnieuw blijkt niet in welk opzicht voor inbreuken die vóór 1 mei 2000 zijn gepleegd 

een grotere behoefte aan een coherent herstelbeleid zou bestaan dan voor de inbreuken die na die 

datum zijn gepleegd. 

 

B.57. Artikel 149, § 1, eerste lid, laatste zin, van het decreet van 18 mei 1999, zoals vervangen bij 

het bestreden artikel 8, 1°, van het decreet van 4 juni 2003, en artikel 153, tweede lid, van het 

decreet van 18 mei 1999, zoals toegevoegd bij het bestreden artikel 9, 1°, van het decreet van 4 juni 

2003, schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij verwijzen naar de datum van 1 

mei 2000. 

 

B.58. Het bij het bestreden artikel 8, 1°, van het decreet van 4 juni 2003 vervangen artikel 149, § 1, 

derde lid, van het decreet van 18 mei 1999 bepaalt dat voor de misdrijven waarvan de eigenaar kan 

aantonen dat ze werden gepleegd vóór 1 mei 2000, in principe steeds het middel van de meerwaarde 

kan worden aangewend, behalve (a) bij het niet-naleven van een bevel tot staking, (b) indien het 

misdrijf onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder veroorzaakt voor de omwonenden of (c) indien 

het misdrijf een zwaarwichtige en onherstelbare inbreuk vormt op de essentiële stedenbouwkundige 

voorschriften inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg. 

 

B.59. Het Hof ziet niet in welk gegeven kan verantwoorden dat het betalen van de meerwaarde 

steeds mogelijk is onder bepaalde voorwaarden indien de inbreuk vóór 1 mei 2000 is gepleegd, 

terwijl zulks niet mogelijk is indien de inbreuk na 1 mei 2000 is gepleegd. 

De datum van inwerkingtreding van het voormelde decreet van 18 mei 1999 biedt in dat verband 

geen verantwoording. Integendeel, vanaf die datum bepaalde artikel 149, § 1, precies dat de 

meerwaarde niet kon worden gevorderd in de voormelde gevallen.181 

 

Het hoeft niet gezegd dat de decreetgever met de verschillende maatregelen veel meer betrachtte dan 

een loutere ‘coherentie van het herstelbeleid’ of het verruimen van het toepassingsgebied van de 

meerwaarde: de mix van maatregelen moest het voortbestaan garanderen van alle illegale ‘niet-

hinderlijke’ constructies, opgetrokken voor de spildatum.   

 

Het arrest van 19 januari 2005 is opmerkelijk, niet alleen omdat de vernietigingen werden 

uitgesproken op  grond van ambtshalve opgeworpen middelen, maar ook en vooral omdat het, 

veeleer dan te opteren voor een terugkeer naar het status quo ante, ervoor kiest om een 

amnestieregeling te verheffen tot de standaardregeling voor de afhandeling van bouwmisdrijven in 

Vlaanderen. De VCRO heeft later deze situatie bevestigd en verder uitgediept. Sinds 19 januari 2005 

handhaaft Vlaanderen de goede ruimtelijke ordening bijgevolg met een amnestieregeling (!) . 

 

Naast dit opmerkelijk gevolg, illustreert het arrest van 19 januari 2005 het failliet van het wegwerken 

van het historisch passief via handhaving. Het onderscheid in behandeling op het vlak van 

handhaving tussen oudere en meer recente inbreuken, gekoppeld aan de inwerkingtreding van het 

DRO, werd door het Arbitragehof niet gesmaakt. Ook de ‘oplossing’ van het probleem van de 

minnelijke meerwaarde ging voor de bijl, met volgende motivering: 

 

B.61. In het verleden bestond een administratieve praktijk om het betalen van de meerwaarde als 

herstelmaatregel op te leggen zonder optreden van de rechtbank. Krachtens het bij het bestreden 

artikel 8, 3°, van het decreet van 4 juni 2003 toegevoegde artikel 149, § 5, vierde lid, van het decreet 

van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening worden de geldsommen gelijk 

aan de meerwaarde, waarvan de betaling werd gevorderd en verkregen zonder voorafgaande 

veroordeling door de rechtbank, geacht geldig te zijn bepaald en verkregen voor zover de vordering 

tot het betalen van die geldsommen en de algehele betaling dateert van vóór 1 mei 2000. 

 

B.62. De voormelde bepaling doet afbreuk aan in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraken 

waarbij de zonder rechterlijk optreden opgelegde herstelmaatregelen onwettig werden verklaard. Zij 

                                                 
181Arbitragehof, 19 januari 2005, nr. 14/2005.  
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ontzegt derhalve aan een categorie van personen het voordeel van rechterlijke beslissingen die 

definitief zijn geworden, wat door geen enkele omstandigheid kan worden verantwoord. 

 

Tot slot neutraliseerde het toenmalige Arbitragehof in een arrest van 1 maart 2005  (op voorzet van 

het Hof van Cassatie)182 de bevoegdheidsuitbreiding van de rechter door middel van een met de 

scheiding der machten conforme interpretatie van de gewijzigde aanhef van artikel 149 DRO.183   

 

Het dient gezegd dat de decreetgever van 4 juni 2003 minder gelukkige keuzes maakte bij de 

technische uitwerking van zijn droom tot algehele pacificatie van het ruimtelijk verleden. Toch is het 

opmerkelijk dat, na de klap die door het Arbitragehof werd toegebracht, de decreetgever nooit nog 

een nieuwe poging die naam waardig ondernam. Waar de boodschap van het Arbitragehof erop neer 

kwam dat het historisch passief niet kan worden weggewerkt via een al naar gelang van de ouderdom 

van de constructie gedifferentieerde handhaving, bleef de decreetgever toch halsstarrig de kaart van 

de handhaving trekken. De VCRO betrachtte nog steeds soelaas te brengen voor het historisch 

passief via een verdere afbouw van de effectiviteit van het reguliere handhavingsinstrumentarium. 

Dat deze afbouw ingevolge het arrest van 19 januari 2005 noodzakelijk ook gold voor recente en 

toekomstige inbreuken en dus ook de toekomstige ruimtelijke ordening hypotheceerde, nam men er 

dan maar bij. 

 

Omdat de handhaving van een regelgeving niet naar een nulpunt kan worden gebracht zonder de 

regelgeving zelf buiten spel te zetten, is de ingeslagen weg eindig en brengt zij geen fundamentele 

oplossingen. Het buiten het bereik van het handhavingsapparaat brengen van illegale situaties 

resulteert niet in een legaal statuut, met een verdere verstoring van het rechtsverkeer en een 

verminderde marktwaarde tot gevolg. Nicheproblemen, zoals de beruchte minnelijke meerwaarden,  

blijken binnen handhaving onoplosbaar, zodat zelfs niet langer naar een oplossing werd gezocht. 

Ondertussen begon de afbouw van het instrumentarium te wegen op de effectiviteit van de 

handhaving, ook t.a.v. actuele inbreuken. Ondanks een groeiende bewustwording van overheden en 

bevolking, en een belangrijke investering in functie van het bemannen van de Hoge Raad voor het 

Herstelbeleid / Handhavingsbeleid, is de kans dat illegale situaties moeten worden hersteld, verder 

afgenomen.  

 

Als één van de enige maatregelen, ontsnapte het vermoeden van vergunning aan de wervelwind van 

het Arbitragehof. Wellicht is het niet toevallig dat deze maatregel binnen de cocktail van het decreet 

van 4 juni 2003 de enige is die, weliswaar via een omweg en door het ontkennen van het verleden 

veeleer dan het erkennen ervan, een oplossing betracht via ‘vergunningverlening’ in brede zin. 

 

5.b. Het vermoeden als verworven recht 

 

Wellicht de grootste verdienste van de figuur van het vermoeden, is dat zij, hoewel zij een 

onderscheid invoert tussen constructies uit het verleden en meer recente constructies, ongeschonden 

de vernietigingsdrift van het Arbitragehof doorstond. Dit wil niet noodzakelijk zeggen dat de figuur 

van het vermoeden, en in het bijzonder de materiële en temporele afbakening van het 

toepassingsgebied, de toets met de hogere normen kan doorstaan.  Ondanks alle problemen die zij 

incorporeert, heeft deze figuur nog nooit het voorwerp uitgemaakt van een vernietigingsberoep of 

een prejudiciële vraag. 

 

Hoe dan ook vormt het ‘materieel vermoeden van vergunning’ al bijna negen jaar een belangrijke 

factor bij het rechtsverkeer m.b.t. onroerende goederen.  Gelet op de materiële werking van het 

vermoeden, staat ‘vergund geacht’ gelijk met ‘vergund’.184 Nog in een arrest van 31 mei 2012 

oordeelde het Grondwettelijk Hof, onder verwijzing naar de rechtspraak van het Europees Hof van 

de Mens, dat ‘inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw een regelmatig afgegeven vergunning voor 

                                                 
182 Cass. 15 juni 2004, www.cass.be, rolnr. P040237N 
183 Arbitragehof 1 maart 2005, nr. 46/2005 
184 Zie supra.  

http://www.cass.be/
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de houder ervan een eigendom uit(maakt) in de zin van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol 

bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.’185   

 

Temeer omdat zij vaak een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen, zal een nieuwe regeling er 

bijgevolg goed aan doen de door het materieel vermoeden verkregen (eigendoms)rechten te 

respecteren. Al zijn deze rechten niet absoluut: conform art. 1 1ste Aanvullend Protocol EVRM 

kunnen in functie van het algemeen belang beperkingen worden opgelegd aan het gebruik van 

eigendom. Bovendien is er, zoals hoger werd vastgesteld, een belangrijk verschil in kwaliteit tussen 

het statuut, verbonden aan een (fysieke) stedenbouwkundige vergunning, en het statuut, verkregen 

door het vermoeden. Het vermoeden als premisse laat bijgevolg nog ruimte om aan de begunstigde 

ervan offers op te leggen in ruil voor een meer kwaliteitsvol statuut.   

 

5.c.. Het rechttrekken van het toepassingsgebied door het verlaten van de techniek van de 

bewijsregeling 

 

Het vermoeden van vergunning  maakt wat illegaal is legaal via een ingrijpen op bewijsregels. Het 

verleden wordt ontkend i.p.v. erkend, althans voor wat illegale constructies betreft.  Dit ontkennen 

heeft echter zo zijn grenzen, die, zoals hoger werd vastgesteld, niet noodzakelijk verband houden 

met aspecten van ruimtelijke ordening. 

 

Het betrachten van legalisatie via een bewijsregeling veroorzaakt onnodige uitval van ruimtelijk 

onschadelijke situaties en garandeert onvoldoende dat schadelijke situaties worden weggefilterd. In 

essentie wordt de uitval van het vermoeden gestuurd door toevalligheden, wat onrechtvaardig is en 

niet strookt met de gedachte van een pacificatie van het ruimtelijk verleden. Het lineair karakter van 

de bewijsregeling maakt het verder onmogelijk om rekening te houden met hogere rechtsnormen, die 

nochtans de bewegingsruimte van de decreetgever zelve beperken, met precaire ‘vergunningen’ tot 

gevolg.  

 

Een logische en rechtvaardige aflijning van de legalisatieoperatie zou veel beter bereikt worden door 

het (illegaal) verleden te erkennen i.p.v. te ontkennen. Alsdan wordt de ouderdom van de illegale 

constructie binnen een door de decreetgever openlijk beleden betrachting tot legalisering van het 

historisch passief in de eerste plaats een aspect van vergunbaarheid. Dit betekent dat oudere 

constructies, ook al blijkt het vermoeden niet van toepassing, alsnog op hun ruimtelijke merites 

kunnen worden beoordeeld in het kader van de beoogde amnestie voor het historisch passief. 

 

Het bestaan van niet-anonieme bezwaarschriften of processen-verbaal binnen de vijf jaar na de 

oprichting van constructie ontslaat de overheid in dat geval niet langer van een ruimtelijke 

beoordeling in functie van een mogelijke legalisering. Het feit dat het vergund karakter van de 

constructie in een definitieve rechterlijke beslissing wordt tegengesproken, vormt alsdan evenmin 

nog een principieel beletsel om beroep te doen op de amnestieregeling, nu in het kader hiervan het 

voormalig onwettig karakter immers niet ontkend zal worden. Dit blijft zelfs zo, wanneer bij 

definitief rechterlijk bevel de afbraak van de constructie werd bevolen. Het bevel van de rechter is 

immers in de eerste plaats gericht op het herstel van de legaliteit. Enkel de door de rechter bepaalde 

manier waarop aan de wederrechtelijke toestand een einde moet worden gesteld, verliest door de 

legalisatie zijn betekenis.186   

                                                 
185 Grondwettelijk Hof 31 mei 2012, nr. 71/2012. 
186 Weliswaar is de rechtspraak van de Raad van State in die zin gevestigd dat ‘het gezag van gewijsde van het 

bedoelde in kracht van gewijsde gegane vonnis en het grondwettelijk beginsel van de scheiding der machten 

zich ertegen verzetten dat de (vergunningverlenende overheid) een stedenbouwkundige vergunning verleent tot 

regularisatie van werken, waarvan in die uitspraak, het wederrechtelijk karakter werd vastgesteld, en waarbij 

de afbraak werd bevolen van de desbetreffende bouwwerken met het oog op het herstel van de plaats in de 

vorige toestand’ (bv. RvS 28 juni 2007, nr. 172.870) maar deze rechtspraak gaat uit van een te starre opvatting 

van de scheiding der machten. Meer bepaald gaat de Raad er aan voorbij dat de rechter maar bevoegd is om 

een herstelmaatregel op te leggen in de mate waarin deze werd gevorderd door de bevoegde overheid, en deze 

regel evenzeer is ingegeven door de scheiding der machten. Bepalen of en in welke mate een  constructie mag 
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Zoals bij de tussenkomst van een regularisatievergunning,  maakt de legalisatie dat de beslissing van 

de rechter over de publieke herstelvordering niet langer actueel is. Dit is echter niet of niet 

noodzakelijk het geval voor de beslissing over de private herstelvordering, zodat legalisatie nooit 

ertoe kan leiden dat aan een categorie van personen het voordeel wordt ontzegd van rechterlijke 

beslissingen die definitief zijn geworden187, wat volgens het Grondwettelijk Hof door geen enkele 

omstandigheid kan worden verantwoord.188 Om dezelfde reden is legalisatie van constructies 

waarvoor in het verleden een minnelijke meerwaarde werd gevorderd, principieel mogelijk,  zelfs 

wanneer de toepassing van de minnelijke meerwaarde op zich bij een in kracht van gewijsde gegane 

rechterlijke uitspraak onwettig werd verklaard.  

 

Desgevallend kan het principe dat geen afbreuk wordt gedaan aan de rechten die derden ontlenen aan 

rechterlijke beslissingen in kracht van gewijsde  uitdrukkelijk in de regeling worden opgenomen. 

 

5.d. De overheveling van de amnestieregeling van het handhavingsluik naar het 

vergunningenluik: naar een openlijk beleden administratieve amnestie.   

 

Zoals reeds gesteld, zocht de decreetgever van 2003 de oplossing voor het historisch passief in het 

handhavingsluik.189 De decreetgever van 2009 ging door op dit ingeslagen pad, met een verdere 

versoepeling in functie van het historisch passief.190 Ondertussen was de amnestieregeling via een 

selectieve vernietiging van de scharnierdatum door het Arbitragehof‘gepromoveerd’ tot het reguliere 

handhavingstelsel van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen, zonder onderscheid tussen actuele en 

oude inbreuken.191  

 

Art. 6.1.41 §1, 1ste lid VCRO deelt het pallet van inbreuken op in twee categoriëen. De eerste 

categorie verzamelt alle inbreuken die minstens ten dele bestaan uit schendingen van 

bestemmingsvoorschriften of gepaard zijn gegaan met de doorbreking van een stakingsbevel. De 

tweede categorie is vervolgens opgevat als een restcategorie, die alle andere inbreuken groepeert.    

 

De eerste categorie volgt een normale volgorde van noodzakelijkheid, waarbij principieel het herstel 

in de vorige staat wordt gevorderd tenzij de goede ruimtelijke ordening kennelijk ook door 

aanpassingswerken kan worden hersteld. Enkel wanneer de illegale situatie, hoewel onvergunbaar, 

ook zonder aanpassingswerken reeds kennelijk verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening, 

kan de constructie ongewijzigd voortbestaan. 

 

Voor de tweede categorie geldt een omgekeerde volgorde, waarbij illegale situaties via de toepassing 

van een meerwaarde kunnen blijven voortbestaan, tenzij de plaatselijke ruimtelijke ordening 

hierdoor kennelijk op onevenredige wijze zou worden geschaad, in welk geval naar noodzakelijkheid 

aanpassingswerken of herstel in de vorige staat kan worden gevorderd. 

 

Voor beide categorieën geldt (actuele) vergunbaarheid als principieel nulpunt, in welk geval geen 

herstelmaatregel kan worden opgelegd.  

                                                                                                                                                      
(blijven voort)bestaan, staat immers gelijk met stedenbouwkundig besturen, i.e. stedenbouwkundig vergunnen, 

waaraan de rechter niet kan en mag deelnemen. Het rechterlijk bevel is dan ook niets anders dan de 

bekrachtiging van het stedenbouwkundig oordeel van de bevoegde overheid, en kan, behoudens het gezag van 

gewijsde verbonden aan de feitelijke vaststellingen, verder geen beperking vormen voor het 

vergunningenbeleid van diezelfde overheid. Bovendien kan de staat in het kader van een amnestieregeling 

verzaken aan haar rechten, voortvloeiend uit het geamnestieerd feit, wat overigens zelfs gebruikelijk is. (L. 

DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 1990, 802) 
187 Het zal aan de beslagrechter toekomen om uit te maken of de uitvoering van de private herstelmaatregel in 

het licht van de legalisatie al dan niet rechtsmisbruik kan uitmaken.  
188 Arbitragehof 1 maart 2005, nr. 46/2005; GW hof 16 juni 2011, nr. 107/2011 
189 Zie bijlagen, fiche 1. ‘regeling decreet van 4 juni 2003’ 
190 Zie bijlagen, fiche 3. ‘regeling VCRO’ 
191 Zie bijlagen, fiche 2. ‘regeling decreet 2003 na partiële vernietiging Arbitragehof’  
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In essentie bepalen deze regels of en onder welke voorwaarden een illegale situatie kan blijven 

voortbestaan, wat ook de finaliteit is van regels binnen het vergunningenbeleid. Het is dan ook niet 

zo moeilijk om ze transponeren naar een in het vergunningenbeleid geïntegreerd ‘legalisatieluik’192: 

 

Binnen de eerste categorie kunnen illegale situaties, hoewel onvergunbaar volgens de vigerende 

voorschriften, alsdan toch gelegaliseerd worden in de mate waarin zij kennelijk verenigbaar zijn met 

de goede ruimtelijke ordening,  desgevallend mits het uitvoeren van aanpassingswerken. Tenzij de 

illegale situatie ook volgens de normale regeling vergunbaar is, dient steeds een ‘legalisatiebelasting’ 

te worden betaald. 

 

Voor de twee categorie geldt vervolgens dat illegale situaties kunnen worden gelegaliseerd, tenzij 

hun voortbestaan tot kennelijk onevenredige schade aan de goede ruimtelijke ordening zou leiden. 

Zo nodig worden maatregelen opgelegd om de illegale situatie over dit minimum te tillen. Ook hier 

zal een legalisatiebelasting verschuldigd zijn, tenzij de illegale situatie volgens het reguliere 

vergunningenstelsel vergunbaar is. 

 

Deze principes zouden de legalisatieoperatie inhoudelijk kunnen sturen, al is de decreetgever niet 

absoluut gebonden door de ‘amnestieregeling’ zoals ze op dit ogenblik in het handhavingsluik is 

terug te vinden. Nuanceringen blijven uiteraard mogelijk, zeker bij de afbakening van de eerste, 

‘zware’ categorie.  

 

Vanuit de amnestiegedachte, menen de auteurs van deze studie dat de doorbreking van een 

stakingsbevel geen factor hoeft te zijn die leidt tot een strengere beoordeling. Bovendien is het 

wellicht aangewezen om, de depenalisering van het instandhoudingsmisdrijf in niet-kwetsbare 

gebieden indachtig,  de eerste categorie te beperken tot inbreuken op de bestemmingsvoorschriften 

van kwetsbare gebieden.  

 

Hoe dan ook zijn de constructies, in zoverre gedekt door het vermoeden, principieel niet 

onderworpen aan deze regels. Zoals hoger werd vastgesteld, zijn de rechten, gegenereerd door het 

materieel vermoeden van vergunning,  immers principieel193 ongenaakbaar.. Dit betekent dat 

dergelijke constructies zelfs ingeval van kennelijk onevenredige schade aan de ruimtelijke ordening 

gelegaliseerd kunnen worden, binnen alle zoneringen en zonder dat een bouwbelasting verschuldigd 

zal zijn.  

 

De aan de ‘legaliserende overheid’ verleende bevoegdheid zou dan ook per definitie een gemengd 

karakter hebben, waarbij sprake is van een gebonden bevoegdheid inzoverre de constructies gedekt 

zijn door het vermoeden, en een verruimde discretionnaire bevoegdheid in de mate waarin de (delen 

van de) constructies of andere ruimtelijke toestanden niet gedekt zijn door het vermoeden maar wel 

binnen het temporeel toepassingsgebied vallen van het door de decreetgever af te lijnen historisch 

passief.  

 

Op deze manier zou in reële termen, d.i. in termen van het voortbestaan van oudere illegale situaties, 

een status quo worden bereikt, terwijl de gelegaliseerde  onroerende goederen kunnen bogen op een 

rechtszekere status en de vloek van het verleden kan worden weggewerkt. 

 

5.e. Naar een volwaardig consolidatiepunt:  integratie van materieel recht en 

overheidsbeslissing via het legaliteitsattest 

 

Hoewel theoretisch gelijkgesteld, bestaat er in de praktijk een belangrijk verschil tussen ‘vergund 

geacht’ en ‘vergund’. Het label ‘vergund geacht’ is onzeker en kan op elk ogenblik geheel of ten dele 

in vraag worden gesteld. Het is een onvolmaakt statuut, in afwachting van het bekomen van een 

                                                 
192 Zie bijlagen, fiche 4. ‘Ontworpen regeling’.  
193 Zie het voorbehoud in punt 2.2.b.7. 
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stedenbouwkundige vergunning. Ingevolge de materiële werking van het vermoeden is het bekomen 

van deze vergunning ter bevestiging van het vermoeden echter geen optie, waardoor de onzekerheid 

op heden de facto onoplosbaar is. 

 

Deze blijvende onzekerheid is nadelig voor zowel de eigenaar van de constructie als de ruimtelijke 

ordening als organisatorisch systeem. In hoofde van zowel de eigenaar als de samenleving is er nood 

aan ‘closure’, een overgang naar een definitief statuut. 

 

Enkel een formele overheidsbeslissing, gekoppeld aan bouwplannen die de situatie weergeven zoals 

deze zich op het ogenblik van de beslissing voordoet, is bij machte om te fungeren als slot van alle 

rekeningen. Een formele beslissing zonder dat de ‘bevestigde’ feitelijke situatie in kaart wordt 

gebracht, zal bij gebrek aan referentiepunt na verloop van tijd opnieuw onzeker worden. 

 

Vraag is dan met welk instrument deze overheidsbeslissing kan worden veruitwendigd. Het duale 

karakter van de legalisatiebevoegdheid, met zowel declaratieve als rechtenscheppende aspecten, laat 

zich alleszins moeilijk inpassen in de figuur van de regularisatievergunning, die vanuit zijn 

jurisprudentiële oorsprong niet meer is dan een stedenbouwkundige vergunning die tijdens of na het 

verrichten van vergunningsplichtige handelingen wordt afgeleverd194, en als dusdanig geen louter 

declaratief voorwerp kan hebben.195  Tegelijkertijd zou het een gemiste kans zijn wanneer het voor 

de legalisatieoperatie in te zetten instrument niet tegelijkertijd de potentie in zich heeft om, zoals de 

regularisatievergunning, belangrijke illegale werken, uitgevoerd aan de (nog steeds bestaande) 

constructie buiten het temporeel toepassingsgebied van het historisch passief, te regulariseren 

volgens de actuele regelgeving, stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften. 

Deze laatste verzuchting sluit het as built-attest uit, waar dit instrument zich (in zijn huidige vorm) 

enkel leent tot de regularisatie van marginale afwijkingen t.a.v. de legale toestand.196  

 

Om deze redenen gaat de voorkeur van deze studie uit naar een nieuw instrument, hierna 

legaliteitsattest genoemd, dat declaratieve en regulariserende eigenschappen verenigt in één enkele 

overheidsbeslissing, die ‘als slot van alle rekeningen’ het juridisch statuut van het onroerend goed 

consolideert  en in de plaats komt van alle andere voorafgaande beslissingen en statuten.  Zoals de 

naam aangeeft, attesteert het legaliteitsattest het legaal karakter van het onroerend goed, ongeacht of 

dit karakter reeds aanwezig was dan wel onderliggend bereikt werd via regularisatie, legalisatie of 

een mengeling van beide.  

 

Hierdoor ontstaat een logische systematiek van het vergunnen van handelingen en het attesteren van 

de gevolgen die daaruit voortvloeien.  De stedenbouwkundige vergunning verleent de toestemming 

tot het stellen van ruimtelijk relevante handelingen, met constructies en andere ruimtelijke situaties 

tot gevolg. Zowel het legaliteitsattest als het (conform de conceptnota bij te sturen) as-built-attest 

‘attesteren’ vervolgens het juridisch karakter van de gevolgen, zoals ze door ruimtelijk relevante 

handelingen tot stand zijn gebracht.197 Attestering is daarbij ruimer dan vergunnen, in die zin dat ook 

de attestering van gevolgen, tot stand gebracht via van vergunning vrijgestelde of meldingsplichtige 

handelingen, mogelijk is.  . De ruimtelijke situatie zoals ze blijkt uit het legaliteitsattest, vormt 

vervolgens het uitgangspunt of ‘juridisch nulpunt’ bij het nemen van toekomstige beslissingen. 198   

 

Het is duidelijk dat de ‘regularisatievergunning’, als (in oorsprong) jurisprudentiële afgeleide van de 

stedenbouwkundige vergunning, niet meer in deze systematiek valt in te passen, achterhaald is en 

plaats kan ruimen voor het legaliteitsattest als meer veelzijdige opvolger.  Dit sluit echter niet uit dat 

een stedenbouwkundige vergunning nog steeds regulariserende effecten kan genereren, in de mate 

waarin een illegale situatie via (volledige) integratie in een vergund project een legale status 

                                                 
194 Art. 4.2.24 §1, 1ste lid VCRO 
195 Zie supra 
196 Art. 4.2.7. VCRO.  
197 Zie bijlagen, fiche 5. ‘Het as-built-attest’ en fiche 6. ‘Het legaliteitsattest’.    
198 Zie bijlagen, fiche 6. ‘Het legaliteitsattest’.  
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verwerft. In het andere geval zal eerst een legaliteitsattest moeten worden bekomen, alvorens nieuwe 

vergunningsplichtige handelingen kunnen worden toegestaan.  

 

5.f.. Het (opnieuw) uitbreiden  van het temporeel toepassingsgebied van het historisch passief 

tot 1 mei 2000 

 

Binnen de visie van de decreetgever van 2003 bestond het historisch passief uit drie groepen: 1) de 

constructies die zich konden beroepen op een onweerlegbaar of in casu niet te weerleggen 

vermoeden, 2) de uitval van de eerste groep, met name de constructies die binnen het temporeel 

toepassingsgebied vallen van het vermoeden, maar waarvoor geldig tegenbewijs voorhanden was en 

3)  de constructies die dateren van na de eerste definitieve vaststelling van het gewestplan tot 1 mei 

2000. 

 

Enkel de eerste groep verkreeg een ‘vergund geachte’ status. Voor de twee andere  werd gestreefd 

naar een gedoogrecht via een maximale toepassing van de meerwaarde. Deze tekst stelt voor om het 

statuut van de eerste groep te verbeteren via de afgifte van een legaliteitsattest, en hetzelfde 

principieel mogelijk te maken voor de tweede groep. 199 

 

Groep 2 en groep 3 werden door de decreetgever van 2003 op gelijke voet behandeld, zodat het 

logisch lijkt om de voorgestelde administratieve amnestie ook open te stellen voor de derde groep. 

Door de vernietiging van de woorden ‘voor 1 mei 2000’ doorheen de regeling heeft het Arbitragehof 

het onderscheid tussen groep 3 en de actuele inbreuken echter opgeheven. De facto werd het 

historisch passief hierdoor afgesloten  op de eerste definitieve vaststelling van het gewestplan, later 

nog met enkele weken uitgebreid tot de eerste inwerkingtreding van het gewestplan.   

Het zou niet in overeenstemming zijn met de basisopties van de decreetgever van 2003, wanneer een 

zeer omvangrijke groep van inbreuken, gepleegd tijdens een periode van meer dan twintig jaar, niet 

in de regeling van een administratieve amnestie zou worden betrokken. Om deze reden wordt gepleit 

voor de herinvoering van de spildatum van de door het toenmalige Arbitragehof gewraakte datum 

van 1 mei 2000. 

 

Prima facie lijkt de decreetgever daarmee een onverantwoord verschil in behandeling, in weerwil van 

een definitief oordeel in die zin van het Arbitragehof, opnieuw in te voeren. Toch is dit niet het 

geval, in de mate waarin de administratieve amnestie buiten het handhavingsluik verloopt en de 

vernietiging van de spildatum destijds gebaseerd was op de overweging dat enerzijds niet blijkt ‘in 

welk opzicht voor inbreuken die vóór 1 mei 2000 zijn gepleegd een grotere behoefte aan een 

coherent herstelbeleid zou bestaan dan voor de inbreuken die na die datum zijn gepleegd’, en dat 

anderzijds niet viel in te zien ‘welk gegeven kan verantwoorden dat het betalen van de meerwaarde 

steeds mogelijk is onder bepaalde voorwaarden indien de inbreuk vóór 1 mei 2000 is gepleegd, 

terwijl zulks niet mogelijk is indien de inbreuk na 1 mei 2000 is gepleegd’.      

 

Deze overwegingen zijn gelinkt aan de verantwoording van de verschillende individuele 

maatregelen, maar niet aan de onderliggende doelstelling van de decreetgever tot pacificatie van het 

historisch passief.  Op geen enkel ogenblik refereert het Arbitragehof naar dit binnen een cocktail 

van maatregelen verborgen hoger doel. 

 

Door over te schakelen op administratieve amnestie, kiest de decreetgever voor legalisatie van 

oudere inbreuken, in plaats van een op ouderdom gebaseerde ongelijke behandeling binnen het 

handhavingsbeleid. De datum van 1 mei 2000 valt daarbij samen met de introductie van een 

administratieve geldboete bij doorbreking van een (enkel door de stedenbouwkundige inspecteur te 

bekrachtigen) stakingsbevel, en het principieel uitsluiten van de meerwaarde bij doorbreking van een 

stakingsbevel. Sindsdien is het aantal stakingsbevelen exponentieel gestegen, en deze stijgende lijn 

wordt tot op vandaag aangehouden. 

 

                                                 
199 Zie bijlagen, fiche 1. ‘regeling decreet van 4 juni 2003’ 
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Het gretig gebruik van het stakingsbevel sinds 2000 bevestigt de ruimtelijke bewustwording van 

overheden, en de nultolerantie die – binnen de ruimte die door het Arbitragehof werd gelaten – in de 

praktijk werd gebracht. De sterk gemediatiseerde gedwongen afbraken van ‘veroordeelde’ 

constructies in de tweede helft van de jaren ’90 vormden bovendien een signaal dat geen enkele 

voorzichtige en vooruitziende burger kan zijn ontgaan. Tegelijkertijd is het inzicht ontstaan dat 

Vlaanderen nooit bevrijd zal kunnen worden van het groot aantal in het verleden ontstane illegale 

situaties via de uitvoering van reële dwangmaatregelen. Dit zou niet alleen decennia vergen, het zou 

ook een permanente staat van ernstige maatschappelijke verstoring opleveren.  

 

In deze omstandigheden valt niet in te zien waarom de decreetgever niet zou kunnen beslissen om 

voor constructies, die dateren van voor de inwerkingtreding van het DRO, als cumulatiepunt van een 

niet te miskennen ruimtelijk bewustwording bij overheden en publiek, een oplossing buiten het 

handhavingsbeleid uit te werken. Via de legalisatie van oudere inbreuken kan op termijn het 

draagvlak van de ruimtelijke ordening  bij het brede publiek worden hersteld,  en wordt – dankzij de 

introductie van het legaliteitsattest – de rechtszekerheid van eigenaars gegarandeerd.  
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5.g. de administratieve amnestie geconcretiseerd  

 

5.g.1. Tweedeling van het historisch passief 

 

Binnen de logica van het voorgaande, strekt het historisch passief en dus het toepassingsgebied  van 

de administratieve amnestie zich uit tot alle illegale situaties, tot stand gebracht vóór 1 mei 2000.  

 

Deze groep is onderverdeeld in de constructies die volgens de huidige regeling van het vermoeden 

als ‘vergund geacht’ moeten worden beschouwd enerzijds, en alle andere illegale situaties, tot stand 

gekomen vóór 1 mei 2000, anderzijds. De eerste groep wordt daarbij aangevuld met de ruimtelijke 

situaties die het voorwerp hebben uitgemaakt van een voorstel tot minnelijke betaling van een 

meerwaarde, uiteraard in zoverre de overtreder destijds inging op dit voorstel door de volledige 

betaling ervan.200  

 

Voor de eerste groep geldt dat binnen de voorwaarden van de huidige figuur van het vermoeden een 

legaliteitsattest kan worden bekomen. Decretale of andere regels of voorschriften inzake ruimtelijke 

ordening maken nooit een weigeringsgrond uit. De attesterende overheid heeft geen 

opportuniteitsoordeel en controleert enkel de verenigbaarheid met direct werkende internationale 

normen.   

 

Ook voor de tweede groep geldt dat de regels en voorschriften, vervat in of voortvloeiend uit de 

VCRO (of diens voorgangers), nooit een rechtstreekse grond tot weigering van het legaliteitsattest 

kunnen uitmaken. Wel beschikt de attesterende overheid hier over een zekere 

beoordelingsbevoegdheid, waarvan de omvang varieert al naar gelang de constructie of situatie al 

dan niet een inbreuk uitmaakt op de bestemmingsvoorschriften van een kwetsbaar gebied.  

 

Is er sprake van een inbreuk op de bestemmingsvoorschriften van een kwetsbaar gebied, dan kan het 

legaliteitsattest enkel worden verleend in zoverre de illegale situatie, desgevallend na het uitvoeren 

van aanpassingswerken, manifest verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.  In alle andere 

gevallen volstaat het dat het voortbestaan van de illegale situatie geen manifest onevenredige schade 

veroorzaakt voor de goede plaatselijke ruimtelijke ordening.  

 

5.g.2. De techniek van het legaliteitsattest 

 

De gevolgen van een toekomstig legaliteitsattest zijn potentieel even verreikend als deze van een 

actuele regularisatievergunning. Het is dan ook logisch dat de huidige procedure voor de aanvraag 

van een regularisatievergunning, met de hierin begrepen rechtsbescherming voor eigenaars en 

                                                 
200 Vermits de minnelijke meerwaarde reeds in de jaren 90 door de rechtspraak werd bestempeld als een 

illegale administratieve praktijk (Cass. 4 november 1997, www.cass.be, rolnr. P 950850N),  en de 

omzendbrieven van 1 oktober 1975( betreffende ‘toepassing van artikel 65, §1, c van de Wet van 29 maart 

1962, gewijzigd bij de wet van 22 december 1970 – Meerwaarde: de op te volgen werkwijze van storting’) en 

24 februari 1988 (betreffende ‘Meerwaarde: artikel 65 §1, c) Stedenbouwwet. Procedure voor de inning in der 

minne van de gevorderde bedragen’), waarin deze praktijk werd toegelaten en geregeld, werden opgeheven 

door de omzendbrief RO/97/05 van 29 juli 1997,  dateren alle zogenaamde minnelijke meerwaarden per 

definitie van vóór 1 mei 2000, en behoren de ruimtelijke situaties die er het voorwerp van uitmaakten 

principieel tot het historisch passief. De keuze voor de meerwaarde, overigens in een reglementaire constellatie 

waarbij het herstel in de vorige staat het principieel te vorderen herstel uitmaakte, duidt er verder op dat de 

ruimtelijke situatie die destijds het voorwerp uitmaakte van de minnelijke meerwaarde, kennelijk verenigbaar 

is met de plaatselijke ordening. Aangezien de meerwaarde bovendien reeds werd betaald, is er ten slotte ook 

geen reden om naar aanleiding van de afgifte van het legaliteitsattest nog een bouwbelasting te heffen. Als 

legalisatiegrond kan de minnelijke meerwaarde bijgevolg gelijk gesteld worden met het vermoeden van 

vergunning. Om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van het Arbitragehof, uitgedrukt in diens arrest van 

19 januari 2005 (nr. 14/2005, overweging B62-63), zal wel decretaal worden bepaald dat een legaliteitsattest 

nooit afbreuk kan doen aan de voordelen die derden ontlenen aan definitieve rechterlijke uitspraken.   

http://www.cass.be/
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derden, model staat voor de procedure m.b.t. een aanvraag voor een legaliteitsattest. Hiermee wordt 

meteen tegemoetgekomen aan de dwingende eisen van het Verdrag van Aarhus en de richtlijn 

85/337/EEG. Het overnemen van de reguliere (regularisatie)vergunningenprocedure staat verder ook 

garant voor een gedocumenteerd consolidatiepunt, in de vorm van ‘geattesteerde’ bouwplannen.  

 

In zijn aanvraag dient de aanvrager, in zoverre hij beroep wenst te doen op de administratieve 

amnestie,  de datum van oprichting van de illegale situatie en het actueel bestaan ervan te bewijzen. 

Deverruiming van het toepassingsgebied  tot de meer recente datum van 1 mei 2000, verzacht 

mogelijke bewijsproblemen.  

 

Het legaliteitsattest heeft zowel een attesterende als een regulariserende functie. Het combineert de 

amnestieregeling en eventuele reguliere regularisatiemogelijkheden met de vrijstelling van 

vergunningsplicht en / of de meldingsplicht. Ook de combinatie tussen de twee categoriëen van de 

administratieve amnestie onderling is mogelijk. Hierdoor wordt de kans van de aanvrager op het 

bekomen van een allesomvattend legaliteitsattest gemaximaliseerd. 

 

Het legaliteitsattest vervangt elke voorgaande beslissing of elk voorafgaand statuut in rechte, en 

fungeert als dusdanig als een ‘juridisch nulpunt’. Het bevestigt onomkeerbaar dat de situatie, zoals 

weergegeven door de bouwplannen waarop het betrekking heeft, legaal is, eventueel met uitsluiting 

van bepaalde illegale delen of onder de voorwaarden die het daartoe bepaalt. 

 

De (per definitie tijdsgebonden) administratieve amnestie vormt daarbij slechts één van de mogelijke 

grondslagen voor het legaliteitsattest. Het legaliteitsattest op zich is geen uitzonderingsfiguur, en 

blijft bestaan ook nadat de operatie van administratieve amnestie (hopelijk met succes) werd 

afgerond.  

 

5.g.3. De bouwbelasting 

   

De administratieve amnestie dient in de eerste plaats de gemeenschap. Zij zorgt voor een juridische 

‘reset’ naar een nieuw nulpunt. Het stilaan onontwarbaar kluwen van vage  rechtstoestanden wordt 

geconsolideerd in legaliteitsattesten, terwijl de verhouding tussen legaal en illegaal opnieuw in 

balans wordt gebracht. De uitval van de administratieve amnestie wordt, samen met de ‘nieuwe’ 

inbreuken, opnieuw beheersbaar via een reguliere handhaving.  Een meltdown van het administratief 

ruimtelijk systeem wordt hierdoor vermeden.  

 

Anderzijds kan men niet aan de vaststelling voorbij dat de eigenaars van illegale onroerende 

goederen die in aanmerking komen de administratieve amnestie een belangrijk financieel voordeel 

verkrijgen, dat niet openstaat voor de eigenaars van de op heden reeds legale onroerende goederen. 

 

Geheel binnen de filosofie van de decreetgever van 2003, die het historisch passief (buiten de figuur 

van het vermoeden) via de toepassing van meerwaarden dacht af te handelen, zal de aanvrager 

daarom n.a.v. de afgifte van legaliteitsattest m.b.t. een onvergunbare toestand een bouwbelasting 

verschuldigd zijn. Deze bouwbelasting is echter NIET verschuldigd in de mate de constructie legaal 

is of vergund geacht kan worden volgens de huidige regels van het vermoeden.  

 

Het tarief van de bouwbelasting is geen louter technisch gegeven, en moet worden bepaald volgens 

de inzichten van de politieke overheid, weliswaar op grond van uniforme regels voor het volledige 

Vlaamse grondgebied. Gelet op het voordeel dat ook de gemeenschap haalt uit de administratieve 

amnestie, zal de overheid er wel over willen waken dat de bouwbelasting geen drempel wordt  voor 

het aanvragen van een legaliteitsattest. Dit impliceert dat een deel van de verkregen meerwaarde, 

vanuit de pacificatiegedachte die de hoger geschetste amnestie eigen is, voor de eigenaar te 

behouden is.  
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In het buitenland blijkt een ‘vergoeding’ in ruil voor ruimtelijke amnestie een normaal gegeven. In 

een aantal landen, waaronder Italië en Griekenland, wordt dit zelfs gezien als een heuse 

begrotingsmaatregel met potentieel zeer belangrijke opbrengsten.201  

 

Van belang daarbij is dat, vermits de administratieve amnestie buiten het handhavingsluik verloopt, 

deze ontvangsten niet kunnen worden beschouwd als voortvloeiend uit de toepassing van titel 6 

VCRO. Zij komen derhalve niet toe aan het herstelfonds, en zijn ook zonder wijziging van 6.1.56 

VCRO vrij door de decreetgever toe te wijzen.  

 

Het zou niet onlogisch zijn wanneer de ontvangsten worden verdeeld onder de overheden die een rol 

te spelen hebben bij de afgifte van legaliteitsattesten.202 De opbrengsten van de administratieve 

amnestie zouden aldus de kosten ervan kunnen dekken. Eventueel kan ook gedacht worden aan een 

zekere subsidiëring van de aanvraag van legaliteitsattesten voor bepaalde segmenten van het 

historisch passief, zoals de constructies, integraal opgericht vóór de inwerkingtreding van de 

Stedenbouwwet op 22 april 1962. 

 

Wanneer een bouwbelasting wordt opgelegd, wordt het legaliteitsattest opgelegd onder opschortende 

voorwaarde van betaling binnen de daartoe bepaalde termijn. De betalingstermijnen (en eventuele 

verlengingsmogelijkheden) worden bepaald bij Ministerieel Besluit, en varieren naar gelang de 

hoogte van het te betalen bedrag. 

 

Het verzuim te betalen binnen de daartoe bepaalde termijn, leidt, in zoverre onverschoonbaar, tot het 

verval van het legaliteitsattest en het recht om zich te beroepen op de administratieve amnestie 

(m.i.v. het vermoeden van vergunning) als legalisatiegrond. Dit laatste verhindert niet dat de 

eigenaar of overtreder alsnog een legaliteitsattest kan bekomen wanneer de constructie vergunbaar is 

volgens de actuele regels van het vergunningenbeleid, of wanneer de constructie destijds rechtmatig 

werd opgericht.  

 

5.g.4. De uitrol van de administratieve amnestie: een mogelijk scenario 

 

5.g.4.a. Inleiding: het gewicht van het verleden 

 

De omvang van het historisch passief maakt het onmogelijk om een herstel in reële termen binnen 

het handhavingsluik na te streven. Deze omvang vormt echter ook ingeval van een administratieve 

amnestie, geïntegreerd in het vergunningenluik, een enorme uitdaging, zelfs al gaat het in essentie 

om een louter administratieve verwerking.  

 

Vermeden moet worden dat de reguliere vergunningenverlening in het gedrang komt door een 

overbelasting van de vergunningverlenende overheden, of dat de kwaliteit van de attestering niet kan 

worden gegarandeerd. De snelheid van vergunningenverlening is een belangrijke factor bij de 

economische performantie van een regio. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de attestering recht 

evenredig met de rechtszekerheid die van de attesten zal uitgaan, en, meer algemeen, de publieke 

gedragenheid van de amnestiemaatregel.  

 

Fasering in de tijd en spreiding van de taaklast zijn een conditio sine qua non voor het welslagen van 

de administratieve amnestie. Verschillende scenario’s zijn hiervoor denkbaar. Hieronder wordt alvast 

één scenario uitgetekend, opnieuw rekening houdend met de uitgangspunten van de decreetgever van 

2003 en de VCRO. 

 

5.g.4.b. Fasering in de tijd 

 

                                                 
201 Zie infra. 
202 Met name de vergunningverlenende overheden enerzijds, en de gewestelijke raad voor legalisatie 

anderzijds; zie infra.  
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5.g.4.b.1. Legaliteitsattest als verplichting bij verkoop 

 

In de VCRO heeft de figuur van het as built – attest een dubbele functie: het bevestigt dat de 

verleende stedenbouwkundige vergunning correct is uitgevoerd, regulariseert marginale afwijkingen 

en bevestigt de legaliteit bij verkoop. 

 

Omdat de correcte uitvoering van een stedenbouwkundige vergunning een technisch gegeven is, dat 

reeds bewaakt wordt door de controlerende architect, werd het as built-attest zoals geconcipieerd in 

de VCRO in de gelijknamige conceptnota ontdubbeld in een as built-attest in strikte zin, af te leveren 

door de controlerende architect, en een legaliteitsattest, af te leveren door het bevoegde bestuur. 

 

Vanuit deze optiek is het logisch dat de overdracht van zakelijke rechten op een onroerend goed een 

‘trigger’ wordt voor de verplichte aanvraag van een legaliteitsattest.  

 

Om de toevloed aan aanvragen te beperken, kan deze verplichting, minstens in eerste instantie, 

worden beperkt tot transacties die een bepaalde ‘koopsom’ overschrijden. Ook kunnen bepaalde 

categorieën van onroerende goederen, zoals woonhuizen en winkels in woongebied of 

bedrijfsgebouwen in industrie- of KMO – zone,  in een eerste fase van de plicht tot het bekomen van 

een legaliteitsattest bij verkoop worden vrijgesteld. 

 

Daarnaast kan worden bepaald dat geen legaliteitsattest vereist is wanneer minder dan (bijvoorbeeld) 

tien jaar geleden een as built – attest werd afgeleverd, of wanneer een vorig legaliteitsattest dateert 

van minder dan tien jaar geleden. 

 

Zo nodig kan er zelfs voor worden geopteerd om de figuur van het legaliteitsattest in  een eerste fase 

in hoofdzaak in te zetten voor de afwikkeling van het historisch passief, en pas later verplicht te 

stellen bij de verkoop van een onroerend goed. 

   

 

 

5.g.4.b.2. Tijdelijke uitsluiting van bepaalde segmenten van het historisch passief  

 

Om een oncontroleerbare toevloed van aanvragen voor legaliteitsattesten binnen het historisch 

passief te vermijden, kan de decreetgever bepalen dat voor bepaalde types van ruimtelijk minder 

belangrijke situaties, zoals illegale reclameborden of bijgebouwen, het zich geheel of ten dele 

beroepen op de administratieve amnestie in het kader van een vrijwillige aanvraag tot het bekomen 

van een legaliteitsattest onmogelijk blijft gedurende een bepaalde periode na de inwerkingtreding 

van de amnestie. 

 

Bedoelde ruimtelijk minder belangrijke situaties evenals de periode gedurende welke een beroep op 

de amnestie onmogelijk blijft, wordt bij voorkeur bepaald bij uitvoeringsbesluit, zodat de bevoegde 

Minister de flexibiliteit behoudt om bij te sturen waar en wanneer nodig. 

 

Deze uitsluiting heeft enkel betrekking op vrijwillige aanvragen, en belet uiteraard niet dat in het 

kader van een verkoop (in zoverre hiertoe een legaliteitsattest wordt vereist) of n.a.v. een 

legalisatiebevel203 een aanvraag wordt ingediend.  

  

5.g.4.b..3. Einddatum van de administratieve amnestie en vervaldatum voor het  materieel 

vermoeden  

 

Hoger werd vastgesteld dat het materieel vermoeden onderdeel uitmaakt van het eigendomsrecht op 

het onroerend goed, en principieel gewaarborgd wordt door artikel 1 1ste Aanvullend Protocol 

EVRM. 

                                                 
203 Zie infra 
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Dit betekent niet dat aan de begunstigden van het materieel vermoeden geen verplichtingen kunnen 

worden opgelegd. Het huidig materieel vermoeden leidt niet tot een volwaardige vergunning, en gaat 

gepaard met belangrijke onzekerheden.  Deze onzekerheden kunnen bovendien leiden tot een 

systemisch falen van de administratieve organisatie van de ruimtelijke ordening. 

 

De materieelrechtelijke werking van het vermoeden verhindert dan ook niet dat aan de houders van 

zakelijke rechten op het onroerend goed een verplichting tot het aanvragen van een legaliteitsattest 

wordt opgelegd, niet alleen naar aanleiding van een regularisatiebevel of een verkoop, maar ook in 

de vorm van een vervaldatum, waarna een beroep op het vermoeden niet langer mogelijk is en de 

daaraan verbonden bescherming noodzakelijk vervalt. Het materieelrechtelijk vermoeden is immers 

slechts een onderdeel van een bredere operatie van administratieve amnestie, en als dusdanig 

noodzakelijk gericht op een definitieve regeling van het verleden via de uitreiking van 

legaliteitsattesten. Ook de inschrijving als ‘vergund geacht’ in het vergunningenregister verliest op 

dat ogenblik elke verdere uitwerking.  

 

Om overbelasting van de attesterende overheden te voorkomen, dient de  vervaldatum uiteraard ver 

genoeg in de tijd te liggen. Desgewenst kan de decreetgever er voor kiezen om de concrete 

vervaldatum te laten afhangen van een beslissing van de Vlaamse Regering, met dien verstande dat 

een minimum looptijd decretaal wordt vastgelegd.   De vervaldatum van het materieel vermoeden is 

meteen het eindpunt van de volledige administratieve amnestie, ook voor de tweede categorie van 

het historisch passief. 

 
204  

Het verval van het materieelrechtelijk vermoeden van vergunning impliceert een terugkeer naar de 

situatie zoals ze bestond vóór de inwerkingtreding van het decreet van 4 juni 2003. Constructies die 

vóór de eerste inwerkingtreding van het gewestplan rechtmatig, d.i. zonder miskenning van een 

vergunningsplicht of van rechtstreeks na te leven voorschriften,  werden opgericht, behouden hun 

rechtmatig karakter, ook al kunnen zij niet bogen op een stedenbouwkundige vergunning. Bovendien 

zal de handhavende overheid het vermeend onrechtmatig karakter van de constructie nog steeds 

moeten bewijzen alvorens de rechter een herstelmaatregel kan bevelen of een bestuurlijke maatregel 

kan worden opgelegd.  

 

5.g.4.c.De spreiding van de taaklast 

 

5.g.4.c..1. Een uitzonderingsprocedure voor het historisch passief 

   

5.g.4.c.1.a. Het leveren van bijstand als morele verplichting voor het Gewest 

 

Tot aan de Besluitwetten van 1942 en 1946, was de vergunningverlening inzake ruimtelijke ordening 

een overwegend gemeentelijke aangelegenheid. Sindsdien wordt de organisatie van de ruimtelijke 

ordening gekenmerkt door een centralistische tendens, waarbij de nationale en later gewestelijke 

overheden zich  in toenemende mate gingen mengen in het stedenbouwkundig beleid, ook op lokaal 

niveau.  

 

Het DRO vormde met de implementatie van het subsidiariteitsbeginsel een eerste stap in het 

ombuigen van deze tendens. De VCRO heeft deze evolutie in een stroomversnelling gebracht, met 

een ruime gemeentelijke (en provinciale) autonomie en het afbouwen van de invloed van de 

gewestelijke administratie als zeer nabij toekomstbeeld. 

 

Bij de overdracht van bevoegdheden heeft niet alleen de ontvanger maar ook de overdrager 

belangrijke verantwoordelijkheden om dragen. De ontvanger van de bevoegdheden heeft de plicht 

om zich optimaal voor te bereiden op zijn nieuwe bestuurstaken. De overdrager van zijn kant heeft 

                                                 
204 Zie infra, figuur 8 ‘verhouding handhaving – administratieve amnestie’ 
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de (morele) verplichting om de nieuw bevoegde overheid bij te staan bij het op orde stellen van 

zaken die in het verleden zijn misgelopen.  

 

 Met de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid beschikt Vlaanderen reeds over een verzelfstandigd 

en gedepolitiseerd orgaan, dat precies in het kader van de pacificatie van het verleden door de 

decreetgever van 2003 werd opgericht en ondertussen een ruime ervaring heeft opgedaan met de 

toepassing van de hierboven beschreven regularisatieregels in het kader van de advisering van 

herstelvorderingen.205 De in deze tekst voorgestelde administratieve amnestie berust immers op de 

transfer van deze “amnestieregels” van het handhavingsluik naar het vergunningenluik. Het is dan 

ook logisch dat het orgaan dat precies werd opgericht om de kwaliteit van de toepassing van deze 

regels te bewaken, dezelfde beweging volgt en de vergunningverlenende overheden gaat 

ondersteunen bij de afwikkeling van de administratieve amnestie. De beslissingen van de te 

hernoemen Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid zijn dan geen adviezen meer over 

herstelvorderingen, maar kaderen in  de afgifte van legaliteitsattesten, waardoor de rechtspositie van 

de illegale situatie (in positief geval) onmiddellijk en definitief wordt geregeld.  

 

Het welslagen van deze operatie is fundamenteel voor de bestuurskracht van Vlaanderen, en in die 

zin een strategisch project van Vlaams belang. Vanuit de economische sector worden de 

onzekerheden in het vergunningenbeleid al jaren met de vinger gewezen als zijnde een rem op 

investeringen.  Het is verder voor iedereen duidelijk dat de gemeenten, naast de overname van 

reguliere taken die in het verleden door of mede door de diensten van het Gewest werden verzekerd, 

niet alleen kunnen instaan voor het wegwerken van een bijzonder omvangrijk historisch passief. Een 

doorgedreven ondersteuning via de (rechtsopvolger van de) Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid 

bij het afwikkelen van de administratieve amnestie, zou,  de gemeente en de provincie kunnen 

behoeden voor overbelasting.. De afhandeling van ‘normale’ aanvragen tot het bekomen van een 

stedenbouwkundige vergunning of een legaliteitsattest mag immers onder geen beding in het 

gedrang worden gebracht.   

 

De tussenkomst van het Gewest in het kader van de administratieve amnestie heeft een uitdovend 

karakter, en houdt noodzakelijk op te bestaan van zodra de einddatum van de administratieve 

amnestie / de vervaldatum van het materieel vermoeden werd bereikt.  

 

5.g.4.c.1.b..  Procedurele aspecten van de aanvraag van een legaliteitsattest 

 

5.g.4.c.1.b.1.verplichte keuze van de aanvrager om zich al dan niet te beroepen op het historisch 

passief als regularisatiegrond  

 

De aanvrager dient zijn aanvraag in bij de daartoe bevoegde vergunningverlenende overheid. Heeft 

zijn aanvraag enkel betrekking op de bevestiging van de legaliteit van bestaande bouwwerken, dan 

leidt zijn aanvraag (bij positief gevolg) enkel tot een legaliteitsattest, desgevallend met voorwaarden 

of met uitsluiting van bepaalde constructies. De aanvrager kan zijn aanvraag tot het bekomen van 

een legaliteitsattest binnen dezelfde procedure combineren met een aanvraag voor een 

stedenbouwkundige vergunning voor nieuw uit te voeren werken. Eén aanvraag leidt dan tot zowel 

een legaliteitsattest voor de bestaande ruimtelijke situatie als een stedenbouwkundige vergunning 

voor nieuw uit te voeren werken.  De correcte uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning 

wordt vervolgens geattesteerd in een navolgend as built-attest. 

 

De aanvrager geeft zelf aan of hij zich al dan niet (geheel of ten dele) wenst te beroepen op de 

administratieve amnestie als legalisatiegrond. Het inroepen van deze bijzondere legalisatiegrond 

heeft echter procedurele gevolgen, meer bepaald de verlenging van de beslissingstermijn in beide 

administratieve aanleggen met 90 dagen en een bindend advies van de Gewestelijke Raad voor 

Legalisatie.  

                                                 
205 Precies omdat beoordeling en doel in essentie hetzelfde blijven, en enkel de rechtsgevolgen veranderen, kan 

de HRH onmiddellijk worden ingeschakeld in zijn nieuwe opdracht zonder wedersamenstelling.  
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De Vlaamse Regering kan voorzien in een bijzondere dossiersamenstelling voor deze aanvragen, 

inzonderheid m.b.t. het bewijs van de datum oprichting van de illegale situatie en het actueel bestaan 

ervan. Daarnaast volgt de dossiersamenstelling deze van een gewone (regularisatie) vergunning, met 

dien verstande dat de aanvraag ook betrekking heeft op van vergunning vrijgestelde of 

meldingsplichtige handelingen, inzoverre aanwezig op het perceel. Een inschrijving als ‘vergund 

geacht’ geldt tot het bewijs van het tegendeel als bewijs voor de datum van oprichting en het bestaan 

van de constructie op het ogenblik van inschrijving.  

 

De reguliere procedureregels voor ontvoogde gemeenten, beschreven in art. 4.7.12 e.v. VCRO, 

m.i.v. de beslissingstermijnen en de verplichting tot aanplakking, zijn van overeenkomstige 

toepassing.  

 

De Vlaamse regering bepaalt de gevallen waarin, in afwijking tot de reguliere regels, geen openbaar 

onderzoek moet worden gehouden of geen milieueffectenrapport moet worden opgemaakt, bv. 

wanneer dit in het verleden reeds gebeurd is en het legaliteitsattest t.a.v. dit onderdeel een louter 

attesterende functie heeft. 

 

5.g.4.c.1.b.2. Bindend advies van de Gewestelijke Raad voor Legalisatie (GRL) 

 

Bij elke aanvraag die geheel of ten dele gegrond wordt op de administratieve amnestie, moet het 

advies van de Gewestelijke Raad voor Legalisatie worden ingewonnen. In zijn advies spreekt de 

Raad zich uit over volgende punten: 

 

a. welke onderdelen van de ruimtelijke situatie binnen het toepassingsgebied van de 

administratieve amnestie vallen, zowel temporeel als inhoudelijk.  

b. de vraag of t.a.v. deze onderdelen een bouwbelasting verschuldigd is 

c. het bedrag van deze bouwbelasting 

 

Het advies is bindend in zoverre het beschikt over voormelde punten. Het moet worden uitgebracht 

binnen een vervaltermijn van 75 dagen, bij gebreke waaraan aan de adviesvereiste mag worden 

voorbij gegaan. Het advies spreekt zich nooit uit over de legaliseerbaarheid van onderdelen van de 

ruimtelijke situatie die buiten het toepassingsgebied van de administratieve amnestie vallen.  

 

Het bindend karakter van het advies verzekert de eenvormige toepassing van de amnestieregeling 

(m.i.v. de berekening van de verschuldigde bouwbelasting) binnen het Vlaams Gewest. Het bindend 

karakter leidt er bovendien toe dat de (moeilijke en gespecialiseerde) inhoudelijke beoordeling in het 

kader van de amnestieregeling niet tevens door de vergunningverlenende overheden moet gebeuren. 

Deze overheden kunnen zich bijgevolg in principe beperken tot de beoordeling van het legaal of 

vergunbaar karakter van de niet onder de administratieve amnestie vallende onderdelen van de 

ruimtelijke situatie volgens de normale regels van het vergunningenbeleid. De conform het advies 

van de GRL legaliseerbare onderdelen gelden daarbij als onaantastbaar uitgangspunt.  

 

De enige omstandigheid waarin de vergunningverlenende overheden toepassing zouden moeten  

wanneer de GRL er niet in zou slagen een tijdig advies uit te brengen. Het spreekt voor zich dat de 

GRL van bij de start van de amnestieoperatie over voldoende middelen moet beschikken om de haar 

toegekende termijn ook effectief te halen. De inzet van deze middelen kan later geheel of ten dele 

worden gerecupereerd met de verwachte opbrengsten van de in sommige gevallen verplicht te 

betalen bouwbelasting. 206 

 

Het advies, verleend in eerste administratieve aanleg, blijft bindend voor de vergunningverlenende 

overheid in tweede administratieve aanleg. Deze laatste overheid (in beginsel de Bestendige 

                                                 
206 Zie supra, 2.7.3. 
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Deputatie, maar t.a.v. klasse 1 – inrichtingen mogelijk ook het Vlaams Gewest na de invoering van 

de Omgevingsvergunning) kan de GRL wel om de heroverweging van zijn advies verzoeken.  

 

  

5.g.4.c.1.b.3Gerechtelijk beroep bij de Raad voor vergunningsbetwistingen 

 

Na de eventuele implementatie van het in deze studie opgenomen voorstel, in samenhang met de 

conceptnota ‘as built’, zal de Raad zich niet langer dienen uit te spreken over de 

valideringsbeslissingen, zijnde bestuurlijke beslissingen houdende validering of de weigering tot 

validering van een as-builtattest, en de registratiebeslissingen, zijnde bestuurlijke beslissingen 

waarbij een constructie als “vergund geacht” wordt opgenomen in het vergunningenregister, of 

waarbij dergelijke opname wordt geweigerd. 

 

Het contentieux van de legaliteitsattesten komt vervolgens in de plaats, met dien verstande dat het 

legaliteitsattest ook de figuur van de regularisatievergunning vervangt en bedoeld contentieux dus 

ook een deel van het huidige ‘vergunningencontentieux’ zal incorporeren.  

 

Doorgaans zullen zowel de vergunningverlenende overheid als de GRL als verweerders bij een 

dergelijk gerechtelijk beroep worden aangemerkt.   

 

5.g.4.c.1.b.4Een reguliere procedure voor de aanvraag van legaliteitsattesten buiten de 

administratieve amnestie. 

 

Het legaliteitsattest is geen uitzonderingsfiguur. In zoverre geen beroep wordt gedaan op de 

administratieve amnestie als legalisatiegrond, gelden de termijnen van stedenbouwkundige 

aanvragen, zonder verlenging met 90 dagen per administratieve aanleg. In deze hypothese bestaat 

noch een verplichting noch de mogelijkheid tot het inwinnen van advies bij de GRL. 

 

Enkel het al dan niet inroepen van de administratieve amnestie als legalisatiegrond door de aanvrager 

geldt als onderscheidende factor. Dit houdt in dat ruimtelijke situaties, die gelet op hun ouderdom en 

ruimtelijke kenmerken tot het historisch passief gerekend kunnen worden, toch binnen de reguliere 

procedure kunnen worden afgehandeld.  

 

Met name wanneer de te legaliseren constructies (ook) volgens de actuele regels van het 

vergunningenbeleid legaliseerbaar zijn, is de normale procedure de beste keuze voor de aanvrager: 

niet alleen zal zijn aanvraag afgehandeld  worden binnen de normale termijnen, de afgifte van het 

legaliteitsattest zal ook nooit verbonden kunnen worden aan de betaling van een bouwbelasting. 

Anderzijds zal binnen de normale procedure nooit toepassing kunnen worden gemaakt van de 

administratieve amnestie als legalisatiegrond, zelfs wanneer de te attesteren ruimtelijke situatie daar 

prima facie voor in aanmerking komt.  

 

 

 

5.h.Verhouding tot handhaving 

 

5.h.1. Afwikkeling van de amnestie buiten handhaving als uitgangspunt 

 

Handhaving is, als sluitstuk van elke regelgeving, gericht op een reëel herstel van de legaliteit. Zelfs 

de maatregel van het betalen van een meerwaarde is gericht op het herstel van de gevolgen van het 

misdrijf, en niet op de legalisering ervan. Deze finaliteit van handhaving staat lijnrecht tegenover de 

amnestiegedachte, die precies tot het doel heeft het verleden te vergeten en te bestendigen.  

  

Het mag dan ook geen verbazing wekken dat de weg via handhaving niet geleid heeft tot een 

rechtszeker statuut voor de onroerende goederen binnen het historisch passief. Dit vergt een 

attesteren van legaliteit als verlengde van de vergunningverlenende taak.  
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In deze studie wordt voorgesteld om de “amnestieregels” uit het handhavingsluik te lichten, en ze in 

te schrijven waar ze eigenlijk thuis horen, met name in een administratieve amnestieregeling als 

onderdeel van het vergunningenluik.  

 

Aldus wordt een win-win-situatie beoogd: het historisch passief kan eindelijk op een geordende en 

een definitieve, rechtszekere wijze worden afgewikkeld, terwijl de consistentie van het 

handhavingsinstrumentarium, bedoeld voor de handhaving van actuele inbreuken, niet langer 

gehypothekeerd wordt door maatregelen en voorschriften die, hoewel uniform gesteld, eigenlijk 

enkel bedoeld zijn om oudere illegale situaties een (onvolkomen) bestaansrecht te garanderen.  

 

5.h.2.Doortastende handhaving als enige garantie voor het éénmalig karakter van de amnestie  

 

Buitenlandse voorbeelden leren dat het afkondigen van een ruimtelijke amnestie niet zonder gevaren 

is. Italië, dat voor het eerst in 1985 een ‘Condono Edilizio’ afkondigde, zag zich ondertussen reeds 

verplicht om deze oefening nog driemaal, met name in 1994, 2004 en 2012 te herhalen, telkens met 

een interval van ongeveer tien jaar. Ruimtelijke amnestie is er een traditie geworden, en een melkkoe 

in tijden van budgettaire krapte. 

 

Ruimtelijke amnestie is evenwel géén duurzame maatregel, en behoort aldus een ‘measure of last 

resort’ te blijven. Het herhalen van ruimtelijke amnestie creëert de indruk van een land dat niet in 

staat is zichzelf te organiseren, en vindt vaak weerklank tot in het buitenland.  Reeds in 2004 

publiceerde ‘The New York Times’ een kritisch artikel met de titel ‘Build Illegally on Italy’s Land 

and Amnesty Will Come’.207 Lang voor de eurocrisis, n.a.v. de amnestie van 2004, verlaagde het 

ratingbureau Standard & Poors de kredietwaardigheid van Italië onder uitdrukkelijke verwijzing naar 

de amnestie als ‘unsustainable measure’.  

 

Bovendien stegen het aantal nieuwe bouwinbreuken telkens exponentieel in het jaar voorafgaand aan 

de ‘Condono Edilizio’, met 80% in 1985, 40 % in 1994 en 30 % in 2003. Hoewel het, in de mate 

waarin de spildatum voor amnestie bepaald wordt op 1 mei 2000, mogelijk is dat dit fenomeen zich 

in Vlaanderen niet in dezelfde grootorde zal manifesteren, is waakzaamheid toch vereist.   

 

Vlaanderen dient zich schrap te zetten voor wat komen gaat.  Als deelstaat met ambitie moet het zich 

de blamage van een herhaalde ruimtelijke amnestie en de vergelijking met bepaalde landen208 

besparen. 

 

Dit kan enkel door de amnestie gepaard te laten gaan met het herstel van de performantie van zowel 

het handhavingsinstrumentarium als het handhavingsapparaat. Het signaal moet worden gegeven dat 

de amnestie éénmalig is, en dat het de overheid menens is met een nontolerantiebeleid t.a.v. actuele 

inbreuken. 

 

De administratieve amnestie zal de bevoegde handhavende overheden bevrijden van het (grootste 

deel van) historisch passief, waardoor belangrijke middelen vrijkomen en zij zich voortaan kunnen 

concentreren op de bestrijding van ‘recente’ inbreuken. Prima facie lijkt een verhoging van 

mankracht dan ook niet nodig. Een reële impact op het terrein zal er echter eerst komen wanneer 

(ook) het handhavingsinstrumentarium wordt ontdaan van de amnestieregeling, die op heden nog 

steeds in het handhavingsluik is opgenomen en hier fungeert als een waar hindernissenparcours.  

 

5.h.3Terugkeer van de logica en het verhogen van slagkracht en efficiëntie 

  

5.h.3.aKeuze van de herstelvorm 

                                                 
207 NYT, 31 augustus 2004 (Eric Sylvers) 
208 Sinds september 2011 kent ook Griekenland zijn ruimtelijke amnestie, als middel om de staatskas te spijzen.   
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Bij de keuze van de herstelvorm is er – gelet op de migratie van de administratieve amnestie naar het 

vergunningenluik – geen enkel reden meer om de natuurlijke rangorde van de onderscheiden 

herstelvormen nog te doorbreken.  

 

Voor alle inbreuken buiten het historisch passief209 kan de normale regel van noodzakelijkheid, 

vervat in artikel 6.1.41 §1, 1ste lid, 1° VCRO, worden toegepast. Deze regel houdt in dat het herstel 

van de plaats in de oorspronkelijke staat wordt gevorderd, tenzij de uitvoering van bouw- of 

aanpassingswerken kennelijk reeds volstaan om de plaatselijke ordening te herstellen. In zoverre de 

illegale toestand, hoewel onvergunbaar, kennelijk schade aan de goede ruimtelijke ordening 

veroorzaakt, is enkel de keuze voor de betaling van een meerwaarde mogelijk. Is de toestand, hoewel 

zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning tot stand gebracht, reguliseerbaar, dan wordt 

geen enkele herstelmaatregel gevorderd.  

 

5.h.3.b. Supprimeren van de adviesverplichtingen van de HRH  

 

Samen met de inhoudelijke regels die zij vandaag toepast bij de toetsing van de keuze van de 

herstelmaatregel, migreert de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid naar het vergunningenluik, om 

daar onder de noemer Gewestelijke Raad voor Legalisatie210 te fungeren als een beroepsinstantie bij 

het afleveren van legaliteitsattesten m.b.t. het historisch passief. 

 

Binnen het handhavingsbeleid is de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid alsdan geen factor meer. 

De handhavende overheden zullen opnieuw de strafrechter of burgerlijke rechter vrij kunnen vatten 

met een herstelvordering. De rechter staat daarbij garant voor een adequate rechtsbescherming van 

de burger. De hoger beschreven ‘regel van noodzakelijkheid’ impliceert bovendien dat niet de 

overheid maar wel het decreet zelf de gepaste herstelvorm voor elke inbreuk aanwijst. Hierdoor 

wordt het desgewenst mogelijk om, zonder het beginsel van scheiding der machten te schenden, aan 

de rechter de bevoegdheid te verlenen om eigenmachtig de gevorderde herstelvorm te wijzigen 

wanneer deze strijdig zou blijken met de decretale regels.  De rechterlijke toetsing wordt alsdan 

totaal en rechtstreeks, waardoor er niet langer behoefte is aan een bijkomende toetsing door een 

orgaan in de schoot van de uitvoerende macht. 

 

5.h.3.c.Overgangsmaatregel: de schorsing van rechtswege van de herstelvordering / de 

herstelmaatregel m.b.t. het historisch passief. 

 

Gelijktijdig met het supprimeren van de adviesverplichtingen van de huidige HRH treedt t.a.v. 

illegale ruimtelijke gevolgen van inbreuken, gepleegd voor 1 mei 2000, van rechtswege een 

schorsing in van de voortgang van de herstelvordering of de tenuitvoerlegging van de 

herstelmaatregel. 

 

Gedurende deze schorsing kan, al naar gelang de stand van de procedure, geen herstelvordering 

worden ingeleid bij het parket, de rechter niet met een ingeleide herstelvordering worden gevat, en 

geen uitspraak worden gedaan over reeds aanhangige herstelvorderingen. Gedurende de schorsing 

blijft het verder onmogelijk om nog uitvoeringsdaden te stellen ter uitvoering van definitieve 

rechterlijke bevelen, zelfs op het vlak van de invordering van dwangsommen. 

 

Het wegvallen van de adviesverplichting van de HRH laat de overtreders dan ook niet 

‘onbeschermd’ achter, wel integendeel. Bovendien blijft de verjaring van de herstelvordering / de 

herstelmaatregel ongeacht de schorsing onverminderd lopen. Deze verjaring wordt eerst geschorst 

nadat, al naar gelang de stand van de procedure, de herstelvorderende overheid, het parket of de 

rechter een legalisatiebevel heeft uitgebracht. 

 

                                                 
209 Inclusief de uitval van dit historisch passief 
210 Dit is uiteraard slechts een werktitel.  
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Het legalisatiebevel wordt gericht aan de overtreder en /of de eigenaar van het onroerend goed, en 

verplicht de adressant tot het aanvragen van een legaliteitsattest binnen een termijn van maximum 12 

maanden211, of, in zoverre het legalisatiebevel uitgaat van de rechter, binnen een door hem te bevelen 

termijn met een maximum van 12 maanden. Tegen dit bevel is een schorsend administratief beroep 

mogelijk bij de GRL, in te stellen binnen een termijn van 30 dagen. Deze mogelijkheid geldt echter 

niet wanneer het legalisatiebevel door de rechter, en dus onder rechterlijke controle, werd gegeven.  

 

De GRL beslist vervolgens  binnen een termijn van xxxx tot: 

 verwerping van het beroep 

 inwilliging van het beroep wanneer: 

o  er geen legalisatiemogelijkheden bestaan op grond van de administratieve amnestie 

o er, abstractie makend van de regels van het vermoeden van vergunning, reeds sprake 

is van een legale situatie 

o de adressant  noch eigenaar noch overtreder is 

  

 

Bij verwerping van het beroep, begint de door het beroep geschorste termijn tot het indienen van een 

legaliteitsattest opnieuw te lopen. Bij inwilliging van het beroep vervalt de verplichting tot het 

indienen van een aanvraag tot het bekomen van een legaliteitsattest, en wordt de schorsing van zowel 

de voortgang van de handhavingsprocedure als de verjaring opgeheven.  

 

De eerste grond tot inwilliging (geen legalisatiemogelijkheden) is daarbij verbonden aan de 

bekommernis om de overtreder niet onnodig te dwingen een aanvraag tot het bekomen van een 

legalisatieattest in te dienen, wanneer nu reeds (manifest) vast staat dat een dergelijke aanvraag zal 

worden geweigerd. Vermits de GRL via het bindend advies als enige oordeelt over de mogelijke 

toepassing van de administratieve amnestie als legalisatiegrond, is deze raad het best geplaatst om 

hierover te beslissen.  

 

Tegen de beslissingen van de GRL staat een schorsings- en annulatieberoep open bij de Raad voor 

vergunningenbetwistingen. 

 

Het niet-tijdig indienen van een aanvraag tot het bekomen van een legaliteitsattest, leidt, naast de 

opheffing van de schorsing en dus de herneming van de handhavingsprocedure, tot de 

onmogelijkheid voor de adressant of zijn rechtsopvolgers om zich nog langer op de administratieve 

amnestie als legalisatiegrond te beroepen. Ook de bescherming, geboden door de figuur van het 

vermoeden van vergunning, vervalt dan. Uiteraard kan betrokkene zich wel nog beroepen op een 

gebeurlijk (reëel, d.i. zonder toepassing van het vermoeden van vergunning) legaal karakter van de 

constructie, of gebruik maken van legalisatiemogelijkheden volgens de regels van het normale 

vergunningenbeleid. 

 

Bij een tijdig ingediende aanvraag  blijft de schorsing bestaan tot aan de beslissing in laatste 

administratieve aanleg. De tussenkomst van een dergelijke beslissing heeft de opheffing van de 

schorsing tot gevolg.  

 

Wordt een legaliteitsattest afgegeven, dan zal, na betaling van de eventueel opgelegde 

bouwbelasting, de herstelvordering of de opgelegde rechterlijke herstelmaatregel zonder voorwerp 

worden, uiteraard rekening houdend met de door het legaliteitsattest opgelegde voorwaarden of in 

het legaliteitsattest uitgesloten onderdelen van de ruimtelijke situatie.  

 

Wordt het legaliteitsattest geweigerd, dan kan de herstelvordering worden ingeleid en / of door de 

rechter worden beoordeeld. Zoals hoger vermeld, is de rechter bij het bepalen van de herstelvorm 

                                                 
211 Eventueel kan worden overwogen om, in een eerste fase, de handhavende overheid toe te laten een termijn 

op te leggen die langer is dan 12 maanden (met bv. een maximum van 36 maanden), teneinde te vermijden dat 

een groot aantal legaliteitsattesten op quasi het zelfde ogenblik worden ingediend.  
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niet langer gebonden door de keuze van de overheid, maar oordeelt hij op grond van de decretale 

toewijzingsregels. 

 

Bestaat er reeds een rechterlijke herstelmaatregel, dan kan deze na de weigering van het 

legaliteitsattest worden uitgevoerd. Naar verwachting zal het, precies omdat de volledige  

amnestieregeling naar het vergunningenbeleid migreert en daardoor ook uitwerking kan hebben op 

definitieve rechterlijke beslissingen212,   echter maar om een beperkt aantal zaken gaan.  

 

 

5.h.3.d.Het proces-verbaal van vaststelling van uitvoering en het certificaat van uitvoering van de 

minnelijke schikking als grond voor het bekomen van een legaliteitsattest 

 

Art. 6.1.58 VCRO voorziet in de mogelijkheid om ten aanzien van niet-geregulariseerde en 

wederrechtelijk opgerichte of in stand gehouden onderdelen van een goed een stedenbouwkundige 

vergunning te bekomen voor stabiliteitswerken, ‘voor zover de overtreder voldaan heeft aan alle 

verplichtingen die zijn opgelegd in een minnelijke schikking, of in een vonnis of arrest waarin de 

uitvoering van bouw- of aanpassingswerken of de betaling van een meerwaardevergoeding bevolen 

wordt.’ 

  

Hierdoor verkrijgen dergelijke goederen een  semi - legaal statuut, dat, gelet op de onzekerheden die 

het nog steeds incorporeert, het rechtsverkeer in zekere mate blijft verstoren, en ingaat tegen het 

opzet van deze studie om de proliferatie van ‘minderwaardige’ rechtstatuten binnen het 

beleidsdomein van de ruimtelijke ordening tegen te gaan.   Om deze reden wordt voorgesteld dat het 

proces-verbaal van uitvoering van de rechterlijke herstelmaatregel, bedoeld in art. 6.1.45 VCRO, en 

de declaratieve akte / het proces-verbaal van vaststelling  van uitvoering van de minnelijke 

schikking, voortaan zal gelden als algemene legalisatiegrond bij het verlenen van legaliteitsattesten, 

en dit los van de hierboven beschreven administratieve amnestie.  

 

 

5.h.3.e.. Herstel van het gemeenrechtelijk verjaringsregime 

 

Op de (burgerlijke) verjaring van de herstelvordering was tot voor de introductie van de VCRO de 

gemeenterechtelijke regeling van artikel 2262bis, 2de lid B.W. van toepassing. Deze regeling gaat uit 

van een dubbele termijn: een langere termijn van 20 jaar na de feiten en een kortere termijn van 5 

jaar na de ontdekking van de schade. De overschrijding van één van deze twee termijnen leidt tot 

verjaring, behoudens de toepassing van art. 26 Vt Sv. 

 

Ingevolge de overgangsregeling, zoals bepaald door art. 7.7.4 VCRO, is deze regeling de facto nog 

steeds in werking: eerst op 1 september 2014 worden de eerste effecten van de nieuwe regeling 

merkbaar. 

 

De nieuwe regeling bepaalt, al naar gelang de ligging, enkelvoudige termijnen van vijf  en tien jaar, 

telkens met een vast vertrekpunt. Binnen de nieuwe regeling gelden bijgevolg termijnen die, 

afhankelijk van de ligging, ofwel gelijk zijn aan de gemeenrechtelijke termijn van vijf jaar, ofwel 

zelfs dubbel zo lang zijn.  

 

Het verschil zit in het variabel vertrekpunt van de gemeenrechtelijke termijn. Precies dit variabel 

karakter is echter de grote kracht van de gemeenrechtelijke regeling. Vanaf de ontdekking loopt een 

verjaringstermijn van vijf jaar in alle gebieden. Wordt de inbreuk echter verborgen gehouden, dan zal 

de verjaring eerst definitief zijn ingetreden na twintig jaar. 

 

De gemeenrechtelijke termijn responsabiliseert de overheid om binnen de vijf jaar na de ontdekking 

de nodige stappen te zetten, zoniet treedt verjaring in. De nieuwe regeling zet daarentegen 

                                                 
212 Zie supra,  
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overtreders aan om de gevolgen van de door hen gepleegde inbreuken gedurende minimaal vijf jaar 

verborgen te houden, om dan op grond van de ingetreden verjaring bescherming tegen de publieke 

herstelvordering te claimen. 

 

Het buitenland kent notoire voorbeelden van de uitwassen waartoe een dergelijke regeling kan 

leiden. In het Verenigd Koninkrijk hebben de zaken Fidler213 en Beesley214, waar telkens een 

doelbewuste politiek van maskering werd gevoerd, tot een wijziging van de regelgeving geleid.  

 

Bovendien verjaren zowel de private herstelvordering van de benadeelde derde, als de publieke 

herstelvordering, gegrond op artikel 16.6.6 en 16.6.7 van het Decreet algemene bepalingen 

milieubeleid (DABM)  volgens het gemeenrechtelijk regime. Het zelfde geldt voor de 

herstelvordering, gebaseerd op de verschillende decreten in het beleidsdomein Onroerend Erfgoed, 

en  het (toekomstige) Decreet Onroerend Erfgoed. De bijzondere verjaringsregeling van de VCRO 

staat bijgevolg de integratie, onder meer vereist in het kader van het project ‘Omgevingsvergunning’, 

op ernstige wijze in de weg. 

 

Voorgesteld wordt om de verjaring van de herstelvordering opnieuw onder de gemeenrechtelijke 

regeling te doen vallen door het afschaffen van de bijzondere regeling. Vermits de spildatum van 1 

september 2014 nog niet bereikt is, vereist de herinvoering van de gemeenrechtelijke regeling 

vooralsnog geen nieuwe ingewikkelde overgangsregeling.  

 

5.h.3.e.. de aanvulling met een bestuurlijk luik 

 

De verwachte opstoot van inbreuken na de afkondiging van de amnestie veronderstelt een lik op stuk 

– beleid. De reactiesnelheid van de overheid is hierbij cruciaal, dit niet enkel op preventief maar 

evenzeer op curatief vlak.  

 

De doorlooptijd van een gerechtelijke procedure is, middels het uitputten van de mogelijke 

beroepsmiddelen, vaak om en bij de tien jaar. Op dat ogenblik zal de burger reeds lang de conclusie 

getrokken hebben dat het met de aangekondigde nultolerantie nogal meevalt, en reikhalzend 

uitkijken naar de volgende amnestiebeweging naarmate de groep van illegale toestanden opnieuw 

exponentieel toeneemt. 

 

Parallel met deze studie werd een breder onderzoek gevoerd naar de mogelijkheid tot de aanvulling 

van de bestaande regeling met een bestuurlijk luik, minstens op het vlak van de herstelmaatregelen.  

De resultaten van dit onderzoek kunnen worden meegenomen bij het op poten zetten van een hybride 

systeem, dat waar nodig de snelheid van bestuurlijke handhaving afwisselt met de bedachtzaamheid 

van gerechtelijke handhaving.  

 

 

6. Eindresultaat:  een gepacificeerd Vlaanderen in 3 D 

 

Vanuit de vaststelling dat het probleem van de duizenden illegale onroerende goederen in 

Vlaanderen de handhaving al lang boven het hoofd is gegroeid, wordt geopteerd voor 

administratieve amnestie als éénmalige ‘measure of last resort’. De amnestie moet verzoening 

brengen, het draagvlak herstellen en een basis leggen voor de uitbouw van een degelijke en 

rechtszekere ruimtelijke toekomst. In die zin is de optie  voor  het legaliteitsattest als cruciaal 

instrument binnen de amnestieoperatie een bewuste, toekomstgerichte keuze. Het legaliteitsattest is 

een figuur die ook buiten de amnestieoperatie een bestaansreden heeft, en deze operatie lang zal 

overleven. Het is een moderne figuur, die in tijden waarin belangrijke werken vrijgesteld zijn van 

vergunning of slechts onderworpen zijn aan een meldingsplicht, rechtszekerheid kan bieden aan de 

eigenaar van het onroerend goed en diens rechtsopvolger. 

                                                 
213 High Court of Justice, 3 februari 2010  
214 Supreme Court, 6 april 2011. 
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Op termijn zal legaal ruimtelijk Vlaanderen in kaart gebracht worden via een lappendeken van 

legaliteitsattesten en as – built-attesten.   Deze informatie zal zowel de vergunningverlenende, de 

planologische als de handhavende overheden helpen bij het uitvoeren van hun taken. Het 

rechtsverkeer zal voortaan gekenmerkt worden door duidelijkheid.  

 

Maar er is meer. Deze informatie is uniek, en kan ook worden aangewend voor andere 

doelstellingen. De oprichting van een ‘Vlaams kadaster’ is er daar slechts één van.
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Figuur 1: regeling decreet van 4 juni 2003 
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Figuur 2: regeling decreet van 4 juni 2003 na partiële vernietiging 
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Figuur 3: regeling VCRO 
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Figuur 4: ontworpen regeling 

 
Figuur 5: het as built-attest 
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Figuur 6: het legaliteitsattest 
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Figuur 7: procedure legaliteitsattest 
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Figuur 8: verhouding handhaving – administratieve amnestie 
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Bijlage 1: conceptnota as built - attest 
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Conceptnota as-built  
 

 
1. Situering  
 
Volgens art. 4.2.7. eerste lid van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) is een as-
builtattest ‘een attest waarin wordt verklaard dat handelingen betreffende een constructie of een 
gebouwencomplex niet of slechts marginaal afwijken van de plannen die het voorwerp uitmaken 
van de stedenbouwkundige vergunning of de melding.’  
 
Art. 4.2.7 tweede lid geeft een rudimentaire omschrijving van de mogelijke marginale afwijkingen. 
Het gaat meer bepaald om verwaarloosbare afwijkingen binnen de vigerende stedenbouwkundige 
voorschriften, die niet op kennelijke wijze afbreuk doen aan de in de vergunde of gemelde plannen 
vooropgestelde indicaties op het vlak van maatverhoudingen en vlakverdelingen, karakter 
(materiaalkeuze, textuur, kleur en licht) en gebruik.  
 
Een dergelijk attest ressorteert rechtsgevolgen na validatie door het College van Burgemeester en 
Schepenen, in de vorm van een onweerlegbaar vermoeden dat handelingen vanaf de aanvang van 
de uitvoering van de werkzaamheden op een planconforme wijze zijn verricht. (art. 4.2.9 §4 VCRO). 
 
De validering is dan ook een bestuurshandeling, die kan worden bestreden voor de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen, binnen de 45 dagen na de betekening of de datum van opname in het 
vergunningenregister. Het inroepen van het vermoeden is eerst mogelijk na een wachttermijn van 
31 dagen, of desgevallend na de afwikkeling van het binnen deze termijn ingestelde 
annulatieberoep.  
 
In het kader van de validering wordt nagegaan of het attest behoorlijk onderbouwd is. In 
twijfelgevallen kan deze behoorlijkheidscontrole worden gecombineerd met een waarheidscheck, 
waarbij nagegaan wordt of de aangehaalde elementen wel overeenstemmen met de realiteit (Parl. 
St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 109).  
 
Het decreet laat het aan de Vlaamse Regering over om de nadere materiële, methodologische en 
procedurele regelen te bepalen, in het bijzonder:  
 
1° de vormen en termijnen voor de aanvraag, de afgifte en de validering van een as-builtattest 
2° de wijze van beoordeling van het marginaal karakter van de afwijkingen 
3° de erkenningsvoorwaarden en – procedure ten aanzien van de attesterende instanties en 
personen 
4° de gevallen waarin en de wijze waarop de erkenning van een attesterende instantie of persoon 
kan worden ingetrokken 
5° de maatregelen van interne en externe kwaliteitszorg waaraan attesterende instanties en 
personen onderworpen zijn.  
 
Daarnaast verleent art. 4.2.13 §2 VCRO aan de Vlaamse Regering de bevoegdheid om te bepalen in 
welke gevallen en op welke wijze het CBS of zijn gemachtigde gevraagd kan worden om lopende de 
werkzaamheden een advies uit te brengen over het al dan niet marginaal karakter van afwijkingen 
van de vergunde of gemelde plannen. De in het advies uitgedrukte richtlijnen zijn verbindend voor 
de attesterende instantie en voor het college van burgemeester en schepenen.  
 
Ingevolge het uitblijven van de nodige uitvoeringsbesluiten, bleef de regeling rond het as-
builtattest tot op vandaag inoperatief.  
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De doelstellingen van het as-builtattest als figuur blijven in de parlementaire voorbereiding 
grotendeels onuitgesproken. In essentie voorziet het as-builtattest in 1) een controle op de 
planconforme uitvoering van de vergunde of gemelde werken en 2) een alternatieve 
regularisatiemogelijkheid voor ‘marginale’ afwijkingen. De hieraan verbonden nuttige gevolgen 
situeren zich zowel op het vlak van preventie van bouwmisdrijven en het verhogen van 
rechtszekerheid van bouwers en (potentiële) kopers.  
 
 
2. Probleemstelling  
 
 
2.1. Aanzienlijke bijkomende werklast voor de gemeenten.  
 
Het as built-attest ressorteert maar rechtsgevolgen na validering. Deze validering is geconcipieerd 
als een bestuurshandeling van het College van Burgemeester en Schepenen. Dit impliceert dat de 
beslissing tot validatie moet worden gemotiveerd en bekendgemaakt, en dat een annulatieberoep 
kan worden ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De bekendmaking aan derden 
geschiedt via de opname in het vergunningenregister, maar mogelijk zal onder invloed van recente 
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof215 binnen afzienbare tijd geopteerd moeten worden voor 
een systeem van aanplakking. Ingeval van annulatieberoep zal het CBS zijn beslissing moeten 
verdedigen voor de Raad.  
  
Tegenover elke stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot handelingen aan bouwwerken, 
komt m.a.w. (op termijn) een nieuwe administratieve beslissing te staan, behalve wanneer de 
Vlaamse Regering een afwijking zou hebben bepaald op de aanvraagverplichting. (art. 4.2.12 §2). 
Gelet op het beperkte beoordelingskader en de rol van de attesterende instantie, kan enerzijds wel 
worden aangenomen dat het nemen van deze nieuwe beslissing minder tijd zal vergen dan het 
nemen van de vergunningsbeslissing, maar anderzijds zullen de gemeenten dienen in te staan voor 
de validering van attesten m.b.t. elke stedenbouwkundige vergunning m.b.t. handelingen aan 
bouwwerken, ook wanneer zij door een andere vergunningverlenende overheid werd verleend. 
Bovendien gaat het niet enkel om recente vergunningen, maar ook om vergunningen die reeds lang 
geleden zijn afgegeven en uitgevoerd, in een eerste fase op vrij initiatief van de eigenaar, 
overdrager of overnemer van de constructie, en vervolgens ook verplichtend n.a.v. een verkoop. 
 
De werklast voor de gemeenten zal daarnaast nog gevoelig toenemen wanneer de Vlaamse 
Regering conform art. 4.2.13 §2 in de mogelijkheid zou voorzien om ‘lopende de werkzaamheden’ 
advies te vragen aan het CBS over het marginaal karakter van voorgenomen afwijkingen t.a.v. de 
vergunde plannen. De in dit advies uitgedrukte richtlijnen zijn vervolgens verbindend voor de 
attesterende instantie en voor het CBS. Vooral de architecten zijn hiervoor - om de (begrijpelijke) 
redenen die hieronder worden aangegeven – vragende partij. De facto zorgt dit systeem echter 
voor een opeenvolging van drie stedenbouwkundige beslissingen in functie van hetzelfde 
bouwproject:  
a) de beslissing tot het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning  
b) het formuleren van een advies m.b.t. voorgenomen of reeds gerealiseerde marginale afwijkingen 
en  
c) de beslissing tot validering (waarbij ook andere marginale afwijkingen aan bod kunnen komen 
dan deze waarover advies werd gevraagd).  
 
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt overigens dat de bevoegde minister zich er terdege van 
bewust was dat de regeling rond het as-builtattest voor een (aanzienlijke) ‘bijkomende werklast’ 

                                                 
215 Men raadplege Grondwettelijk Hof, 25 januari 2012, rolnr. 5129, overweging B.5.6. 
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voor de gemeenten zou zorgen, maar dat hij van oordeel was dat de voordelen van deze figuur 
hiertegen zouden opwegen.216 Zonder het nut van het normdoel van de figuur van het as-builtattest 
in twijfel te willen trekken, kan toch de vraag worden gesteld of dezelfde, eventueel licht 
afgeslankte figuur, niet even goed of zelfs beter zou kunnen functioneren met een veel 
eenvoudigere procedure, waarin het aantal bijkomende bestuurshandelingen tot een minimum 
wordt beperkt.  
 
2.2. Bijkomende werklast voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen 
 
Als bestuurshandeling staat annulatieberoep tegen een validatiebeslissing open voor de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen. Ondanks het feit dat deze Raad tot op heden gespaard is gebleven van 
dit specifieke contentieux, kampt zij nu reeds met een aanzienlijke achterstand. Deze zal mogelijk 
nog toenemen wanneer de regeling rond het as-builtattest in ongewijzigde vorm zou worden 
geïmplementeerd. 
 
 
2.3. Het nut van het begrip ‘marginale afwijking’ in verhouding tot de begrippen ‘van vergunning 
vrijgestelde handeling’ en ‘meldingsplichtige handeling’.  
  
Met de besluiten van 16 juli 2010 ‘tot bepaling van handelingen waarvoor geen 
stedenbouwkundige vergunning nodig is’ en ‘betreffende de meldingsplichtige handelingen ter 
uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening’, heeft de Vlaamse Regering die handelingen 
geïdentificeerd die, hoewel zij conform art. 4.2.1 principieel vergunningsplichtig zijn, toch zonder 
een opportuniteitstoets van de stedenbouwkundige overheid in de zin van art. 4.3.1 §1, 1ste lid, 1° 
b) kunnen worden uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat de burger onafhankelijk van enige 
overheidsbeslissing binnen de context van de VCRO het recht heeft deze handelingen uit te voeren 
in de mate waarin zij beantwoorden aan de in de onderscheiden besluiten gestelde voorwaarden.  
  
Het uitvoeren van een als ‘marginale afwijking’ gedefinieerde handeling is daarentegen nog steeds 
afhankelijk van een (al dan niet a posteriori) beoordeling van de bevoegde overheid, die prima facie 
kan bogen op een zekere appreciatiebevoegdheid m.b.t. het marginaal karakter van de afwijking.  
 
Hoewel de VCRO niet uitdrukkelijk in een cumulmogelijkheid voorziet, is het conceptueel niet 
verklaarbaar waarom een specifieke wijziging van reeds bestaande (hoofdzakelijk vergunde) 
bouwwerken niet en eenzelfde wijziging van een vergund maar nog niet gerealiseerd bouwwerk 
(uiteraard met respect van de in de vergunning besloten voorwaarden) wel onderworpen zou zijn 
aan een (bijkomende) bestuurshandeling. Vanuit het perspectief van de goede ruimtelijke ordening 
zijn de gevolgen van beide wijzigingen immers identiek.  
 
Dit leidt tot de conclusie dat met ‘marginale afwijkingen’ (minstens) ook andere (en meer 
verregaande) handelingen worden bedoeld dan de handelingen, opgenomen in de besluiten van 16 
juli 2010. Deze handelingen, die de vergunningsplichtige marginale handelingen kunnen worden 
genoemd, zijn verder onder te verdelen in twee grote groepen, met name  
a) de louter technische afwijkingen die bij de uitvoering van elk bouwproject voorkomen (het 
fameuze ‘metsershaar’), en  
b) de meer ingrijpende en doelbewust doorgevoerde afwijkingen.  
 
Het nut van de ‘marginale afwijkingen’ als onderscheidend begrip zou er dan in kunnen bestaan dat 
voor deze specifieke categorie van handelingen een minder zware vergunnings / regularisatie-
procedure van toepassing zou zijn dan voor andere aanvragen m.b.t. vergunningsplichtige 

                                                 
216 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/6, 27. 
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handelingen. Toch kunnen ernstige vragen gesteld worden bij de gebruikte techniek, verweven met 
de figuur van het as-builtattest: 
 

1. Het ‘metsershaar’, d.i. de foutenmarge van enkele ‘ruimtelijke’ centimeters (hoogte – 
lengte – breedte – inplanting – volume)217, die in de praktijk nagenoeg bij elk project 
voorkomt, is een reëel probleem, dat lange tijd verborgen bleef door een feitelijk gedogen 
van de handhavende overheden, maar n.a.v. de introductie van een as-builtattest 
noodzakelijk aan de oppervlakte komt. Het ontbreken van een tolerantiemarge binnen de 
huidige regelgeving maakt immers dat (quasi) geen enkel bouwwerk een exacte kopie van 
de vergunde plannen is, of nog, dat elk bouwwerk strikt gezien een bouwmisdrijf uitmaakt. 
Deze laatste vaststelling duidt op een systeemfout, waarbij het theoretisch kader 
onvoldoende is afgestemd op de werkelijkheid van een bouwwerf, waar men nu eenmaal 
geen 100 % identiteit met de vergunde plannen kan garanderen. Dit is uiteraard een 
generiek probleem, dat bij voorkeur op een generieke wijze wordt opgelost, via het 
opnemen in de regelgeving van algemene technische tolerantiemarges bij de uitvoering van 
een bouwproject. In de mate waarin de huidige figuur van het as-builtattest geen 
afwijkingen kan toestaan aan stedenbouwkundige voorschriften of 
verkavelingsvoorschriften, biedt zij slechts een fragmentarische oplossing. Bouwprojecten 
worden immers vaak vergund binnen de uiterste marges van de vigerende voorschriften. 
Elke technische overschrijding van deze marges is dan ‘onoplosbaar’.  

2. De figuur van het as-builtattest vormt in essentie een alternatief regularisatiespoor, 
waarmee begane wetsinbreuken kunnen worden rechtgezet. Deze techniek is niet geschikt 
als algemene oplossing voor het inbouwen van meer flexibiliteit tijdens het bouwproces, nu 
zij de bouwheer en de professionelen die hem bijstaan dwingt in de onwettigheid te treden 
/ een bouwmisdrijf te plegen, terwijl regularisatie van de afwijking t.a.v. het bouwplan – 
zelfs in de hypothese van art. 4.2.13 §2 - afhankelijk blijft van een bestuurshandeling en dus 
onzeker is. Beter ware het om voor ‘vergunningsplichtige marginale afwijkingen’ t.a.v. 
vergunde bouwplannen een eenvoudige en snelle procedure te voorzien voor het bekomen 
van een partiële wijziging van de eerder verkregen stedenbouwkundige vergunning.  

 
2.4. De aansprakelijkheid van de architect 
 
Conform art. 4 van de Wet van 20 februari 1939 ‘op de bescherming van den titel en van het beroep 
van architect’ dient de bouwheer bij de uitvoering van vergunnings(- of meldings)plichtige werken 
een beroep te doen op een architect voor het opstellen van de plannen en de controle over de 
werken. De architect mag een opdracht voor het opmaken van een uitvoeringsontwerp niet 
aanvaarden zonder tegelijkertijd belast te zijn met de controle op de uitvoering van de werken, 
behoudens wanneer hij de verzekering heeft dat een andere architect met de controle belast is 
(art. 21 Reglement van beroepsplichten, vastgesteld bij K.B. 18/04/1985). Zowel de architect die het 
plan heeft opgesteld als (voorzover verschillend) de architect die belast is met de controle over de 
werken moeten de stedenbouwkundige aanvraag ondertekenen (art. 16 BVR 28 mei 2004 
betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning). 
 
De architect waakt daarbij over het naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen die van 
toepassing zijn op de hem toevertrouwde opdracht (art. 17 Reglement van beroepsplichten). 
Vanuit deze taakstelling is de architect een prominente bondgenoot van de Vlaamse overheid bij de 
uitvoering van haar bevoegdheid inzake ruimtelijke ordening. Tegelijkertijd is duidelijk dat, 
behoudens het bewijs van een strafuitsluitingsgrond zoals onoverwinnelijke dwaling, de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid van de architect betrokken zal zijn van zodra een bouwinbreuk 
wordt vastgesteld op de werf waarop hij toezicht houdt. 

                                                 
217 bij metselwerk vaak bepaald op een halve steen of 10 cm.  
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De combinatie van zijn opdracht met de techniek van het huidige as-builtattest plaatst de architect 
in een quasi onmogelijke positie. Zoals hoger reeds werd aangegeven, heeft de bouwheer slechts 
toegang tot de in deze figuur besloten soepele mogelijkheid om een vergunning te bekomen voor 
vergunningsplichtige marginale afwijkingen t.a.v. het bouwplan in de mate waarin voorafgaandelijk 
een bouwmisdrijf wordt gepleegd, wat haaks staat op de wettelijke opdracht van de architect.  
 
Het loutere feit dat een latere valideringsbeslissing retroactieve werking heeft in die zin dat de 
constructie of het gebouwencomplex alsdan onweerlegbaar geacht wordt vanaf de aanvang van de 
uitvoering van de werkzaamheden op een planconforme wijze te zijn verricht (art. 4.2.9. §4), doet 
hieraan geen afbreuk. Ondertussen kunnen de gestelde handelingen immers aanleiding hebben 
gegeven tot een gerechtelijke procedure (cf. Grondwettelijk Hof 27 januari 2011, nrs 4764, 4765, 
4766 en 4799, overweging B.15.4.3.) en lag een inbreuk op de deontologische plichten van de 
architect voor.  
 
Bovendien heeft de architect geen enkele garantie dat het attest, in de mate het al door hem kan 
worden afgeleverd, ook effectief gevalideerd zal worden. Het ligt bijgevolg in de lijn der 
verwachtingen dat de architecten maximaal gebruik zullen maken van de mogelijkheid om bij het 
CBS advies in te winnen (art. 4.2.13, §2), uiteraard in zoverre de Vlaamse Regering deze 
mogelijkheid effectief zou openstellen. Ook een dergelijk advies beschermt de architect (en zijn 
cliënt) overigens niet totaal, vermits de latere valideringsbeslissing nog door derden kan worden 
vernietigd via een annulatieberoep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, of door de gewone 
rechter in toepassing van art. 159 G.W. buiten toepassing kan worden gelaten. Anders dan wanneer 
werken werd uitgevoerd conform een later onwettig gebleken stedenbouwkundige vergunning, zal 
dan moeten worden vastgesteld dat wetens en willens een bouwmisdrijf werd gepleegd, met alle 
gevolgen van dien. 
 
Bijkomend kan nog worden opgemerkt dat het toevertrouwen van de bevoegdheid om attesten af 
te leveren aan een andere persoon of instantie dan de controlerende architect, geen soelaas zal 
bieden, wel in tegendeel. De bouwheer zal dan immers geneigd zijn om de raadgevingen en 
richtlijnen van de attesterende persoon op te volgen, en andersluidende instructies van de 
architect te negeren. De autoriteit van de controlerende architect, die op heden reeds erg verzwakt 
is, zal hierdoor tot nul worden herleid, terwijl de omvang van zijn straf- en burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid gelijk blijft, minstens niet evenredig afneemt. 
 
Omgekeerd is het niet ondenkbeeldig dat de controlerende architect, in de mate waarin hij 
aangeduid wordt als attesterende persoon, onder zware economische druk zal komen te staan om 
attesten af te leveren, zelfs met miskenning van feitelijkheden. Het past bijgevolg om de positie van 
de architect t.a.v. de andere protagonisten van het bouwproces ook op Vlaams niveau te 
ondersteunen.  
 
2.5. Een bijkomende administratieve kost voor de bouwheer 
 
De laatste jaren werden tal van verplichte controles aan de bouwheer opgelegd, vaak via private 
instanties met telkens een belangrijke administratieve kost tot gevolg zonder rechtstreeks 
toegevoegde waarde voor de bouwheer. De invoering van het as-builtattest in zijn huidige vorm zal 
de administratieve kosten, verbonden aan het bouwproces, nog aanzienlijk verhogen, overigens op 
een ogenblik dat tal van fiscale voordelen werden geschrapt, er sprake is van een economische 
crisis, en de bouwsector schreeuwt om zuurstof.  
 
Daarbij komt nog dat het as-builtattest, los van zijn regulariserend karakter, in essentie niet meer is 
dan de schriftelijke bevestiging van een eindresultaat, dat de controlerende architect conform de 
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hem toevertrouwde opdracht sowieso diende te bereiken. Wanneer de attestering aan een andere 
persoon of instantie dan de architect zou worden toevertrouwd, wordt de bouwheer bijgevolg 
gedwongen om te betalen voor de controle op de deugdelijkheid van de controle waarvoor hij 
reeds betaalt.  
 
 
2.6. De problematische verhouding tussen het as-builtattest bij verkoop en het vermoeden van 
vergunning 
 
Voor constructies, respectievelijk opgericht voor de inwerkingtreding van de Stedenbouwwet of 
voor de eerste inwerkingtreding van het gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, geldt onder 
bepaalde voorwaarden een vermoeden van vergunning. 
 
Dit houdt in dat oudere constructies onder bepaalde voorwaarden geheel of ten dele een vergunde 
status kunnen hebben, hoewel er geen of zelfs afwijkende vergunde bouwplannen voorhanden zijn. 
De techniek van het as-builtattest, gedefinieerd als een attest waarin wordt verklaard dat 
handelingen betreffende een constructie of een gebouwencomplex niet of slechts marginaal 
afwijken van de plannen die het voorwerp uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning of 
melding, is hiermee niet compatibel.  
 
Bovendien veronderstelt het beantwoorden van de vraag of een bepaalde constructie geheel of ten 
dele (cf. art. 4.2.14 §3 VCRO) gedekt is door een vermoeden, zeker in die gevallen waarin een 
dergelijk vermoeden nog niet werd opgenomen in het vergunningenregister218, een diepgaand 
historisch feitenonderzoek én een screening van overheidsarchieven en (voorzover bestaande) het 
gerechtelijk dossier. In de mate waarin de aan te duiden private instantie hiertoe al zou kunnen 
overgaan, zal een dergelijk onderzoek zeer aanzienlijke kosten met zich meebrengen, terwijl de 
betrouwbaarheid van de resultaten wellicht problematisch zal blijken. 
 
In de mate waarin binnen het tijdspad van de huidige regeling een as-builtattest verplicht zal 
worden gesteld naar aanleiding van een loutere verkoop, en het as-builtattest dus wordt 
losgekoppeld van de concrete uitvoering van (recent) vergunde plannen, zal de figuur wellicht 
onuitvoerbaar blijken.  
 
 
3. Proeve tot oplossing  
 
3.1. Generieke oplossingen voor generieke problemen 
 
3.1.a. De decretale bevestiging van de mogelijkheid tot combinatie van vergunde plannen met van 
vergunning vrijgestelde of meldingsplichtige handelingen 
 
Het komt vaak voor dat, nadat de stedenbouwkundige vergunning is verkregen en het bouwproces 
werd aangevat, kleinere aanpassingen zich blijken op te dringen als gevolg van het inplannen van 
technieken in het gebouw, onvoorziene omstandigheden of gewijzigde inzichten van de bouwheer.  
 
In de praktijk wordt reeds aangenomen dat de vergunde plannen kunnen worden ‘gecombineerd’ 
met van vergunning vrijgestelde of meldingsplichtige werken, wat voor aanzienlijke flexibiliteit 
zorgt. Het vergunde bouwwerk wordt, hoewel nog niet (volledig) gerealiseerd, als uitgangspositie 

                                                 
218 Waarbij kan worden opgemerkt dat ook bij de opname van een dergelijk vermoeden in het 

vergunningenregis-ter het probleem van de afwezigheid van vergunde plannen als referentiepunt nog steeds 

blijft bestaan.  
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genomen om na te gaan of de voorgenomen wijzigingen aan dit gebouw, vergunnings- of 
meldingsplichtig zouden zijn. 
 
Aangezien de overheid de uitvoering van dergelijke werken niet kan beletten wanneer het gebouw 
reeds gerealiseerd zou zijn zoals vergund, lijkt het inderdaad absurd om te eisen dat het gebouw 
eerst zoals voorzien wordt opgericht om vervolgens te worden aangepast. 
 
De mogelijkheid tot aanvulling en aanpassing van de vergunde bouwplannen met van vergunning 
vrijgestelde of meldingsplichtige werken is evenwel nog niet uitdrukkelijk in de regelgeving 
opgenomen. Aangezien dit (ondermeer) de afgifte van een as-builtattest zou kunnen bemoeilijken, 
wordt ervoor geopteerd om de combinatiemogelijkheid decretaal te verankeren. 
 
Bedoelde combinatie is uiteraard enkel mogelijk in de mate waarin voldaan is aan de in de 
besluiten van 16 juli 2010 ‘tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige 
vergunning nodig is’ en ‘betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening’ gestelde voorwaarden. Bovendien kan zij nooit tot gevolg 
hebben dat in de vergunning opgenomen voorwaarden in de zin van art. 4.2.19 VCRO niet worden 
nageleefd. De toelating tot het optrekken (en dus het bestaansrecht) van het gebouw op zich is en 
blijft immers verbonden met de naleving van deze voorwaarden.  
 
De uitbreiding of aanpassing van de vergunde werken op grond van deze combinatiemogelijkheid 
kan de ruimtelijke impact van het vergunde project wijzigen. Het is (ook nu reeds) de plicht van de 
vergunningverlenende overheid om hiermee rekening te houden, en zo nodig de uitvoering van 
bepaalde niet-vergunningsplichtige, van vergunning vrijgestelde of meldingsplichtige handelingen 
via een uitdrukkelijke voorwaarde te verbieden wanneer hierdoor de inpasbaarheid van het project 
in plaatselijke ruimtelijke ordening in het gedrang zou komen.  
 
 
3.1.b. De systeemfout opgelost: de decretale erkenning van het fenomeen van het metsershaar en 
het bepalen van de tolerantiemarges t.a.v. vergunde plannen en voorschriften. 
 
De technische realiteit van een bouwwerf maakt dat kleine afwijkingen t.a.v. de in de vergunde 
bouwplannen opgegeven maten bij elk bouwproject voorkomen. Nochtans vereist de huidige 
regelgeving een strikte naleving van de vergunde plannen en toepasselijke voorschriften, wat 
irreëel is. Deze ‘systeemfout’ wordt sinds de stedenbouwwet van 1962 ondervangen met een 
feitelijk gedogen van beperkte afwijkingen, maar komt thans aan de oppervlakte door de figuur van 
het as-builtattest.  
 
In het decreet wordt ingeschreven dat de Vlaamse Regering technische tolerantiemarges t.a.v. 
stedenbouwkundige voorschriften, verkavelingsvoorschriften en vergunde plannen kan bepalen. Dit 
leidt tot een coherent systeem, dient de rechtszekerheid en neutraliseert een belangrijk bezwaar 
voor de introductie van de figuur van het as-builtattest. 
 
Precies omdat het technisch onmogelijk is om alle afmetingen / maten tot op de centimeter na te 
leven, bestaat er geen gevaar dat de alsdus vastgelegde marges steeds integraal zullen worden 
ingevuld. De bouwheer / aannemer / architect die bij de realisatie van het bouwwerk een dergelijke 
politiek zou nastreven, speelt met vuur, aangezien binnen de handhaving uiteraard geen marge op 
de toegelaten marge meer zal worden gehanteerd. 
 
Zoals de stedenbouwkundige vergunning zelf, kunnen ook de tolerantiemarges per evidentie nooit 
afbreuk doen aan burgerlijke rechten. Deze marges kunnen onder geen beding worden ingeroepen 
om bv. de inname van 2 cm van het eigendom van de buurman te vergoelijken.  
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3.1.c. De introductie van een soepele en korte aanvraagprocedure voor marginale wijzigingen van 
verleende vergunningen 
 
Hoger werd er op gewezen dat de techniek om via een as-builtattest marginale afwijkingen t.a.v. 
het vergunde plan te regulariseren, belangrijke onzekerheden inhoudt voor de deelnemers aan het 
bouwproces, en hen dwingt minstens initieel in de onwettigheid te treden. 
 
Het lijkt daarom beter om te voorzien in een verkorte aanvraagprocedure, die toelaat marginale 
wijzigingen aan reeds vergunde plannen op een eenvoudige wijze en binnen een zeer korte termijn 
te vergunnen. Gedacht kan worden aan een systeem waar de overheid die de vergunning verleende 
met een dergelijk aanvraag (met beperkte dossiersamenstelling) kan worden gevat, zonder 
openbaar onderzoek, zonder externe adviezen en zonder dat er enige administratieve beroepstrap 
mogelijk is en met onmiddellijke uitvoerbaarheid na de tussenkomst van de beslissing, 
onverminderd de plicht tot aanplakking. Aangezien het slechts zal gaan om marginale wijzigingen, 
blijven de rechten van belanghebbenden afdoende gewaarborgd.  
 
Dat de huidige regeling enkel voorziet in een aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, maar 
niet in een specifieke aanvraag tot (marginale) wijziging van een verleende stedenbouwkundige 
vergunning, mag overigens opmerkelijk worden genoemd. Bij milieuvergunningen bestaat de 
vereenvoudigde procedure voor kleine veranderingen immers wel. 
 
 
3.2. Het as-builtattest herleid tot zijn essentie 
 
3.2.a. Het as-builtattest als optelsom 
 
Het as-builtattest wordt afgeleverd door een private persoon of instantie, terwijl de uitoefening van 
een discretionaire beoordelingsbevoegdheid principieel toekomt aan het bestuur. Het is daarom 
aangewezen om de draagwijdte van deze figuur te beperken tot een louter technische beoordeling 
van de legaliteit van het naar aanleiding van het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning 
gerealiseerde bouwproject. De legaliteit wordt door de private instantie of persoon beoordeeld 
volgens de ‘optelsom’ van de stedenbouwkundige vergunning / melding, de decretale 
tolerantiemarges, de door de besluiten van 16 juli 2010 ‘tot bepaling van handelingen waarvoor 
geen stedenbouwkundige vergunning nodig is’ en ‘betreffende de meldingsplichtige handelingen ter 
uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening’ geboden mogelijkheden, en gebeurlijk 
tussengekomen vergunningen voor marginale wijzigingen.  
 
3.2.b. Het schrappen van de validatiebeslissing en annulatieberoep 
 
Het as-builtattest als loutere bevestiging van de legaliteit van de uitgevoerde werken, kan worden 
afgeleverd door de controlerende instantie zonder dat er nog nood bestaat aan een 
valideringsbeslissing. Het is immers de loutere oplossing van een technisch vraagstuk, zonder 
vergunningverlenende of regulariserende aspecten. In die zin heeft het vernieuwde as-builtattest 
eenzelfde karakter als een keuringsattest van bv. de elektrische, gas- of sanitaire installatie.  
 
Het schrappen van de valideringsbeslissing impliceert meteen dat het thans nog voorziene 
annulatieberoep bij de Raad voor Vergunningbetwistingen overbodig wordt, en eveneens kan 
worden geschrapt. Hierdoor wordt tevens vermeden dat de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof 
(Grondwettelijk Hof, 25 januari 2012, rolnr. 5129, overweging B.5.6; zie supra, punt 2.1) de 
decreetgever zal dwingen om ook t.a.v. as-builtattesten te voorzien in publiciteit via aanplakking.  
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3.2.c. Het beperken van het toepassingsgebied en voorwerp 
 
Gelet op de hoger (punt 2.6) aangehaalde problematische verhouding tussen de figuur van het as-
builtattest en de figuur van het vermoeden van vergunning, wordt er voor geopteerd om de afgifte 
van een as-builtattest te verbinden aan de uitvoering van vergunningsplichtige of meldingsplichtige 
werken, waarvoor vergunde / gemelde bouwplannen beschikbaar zijn.  
 
Tegelijkertijd kan – zeker wanneer geopteerd zou worden voor de controlerende architect als 
attesterende persoon – worden overwogen om het toepassingsgebied verder te beperken tot die 
bouwprojecten waarvoor de medewerking van een architect vereist is, en om het moment van 
afgifte van het as-builtattest te bepalen op de winddichte uitvoering van de gebouwen. 
 
De in de wet van 1939 besloten verplichting voor de bouwheer om een beroep te doen op een 
architect voor de controle over de werken strekt zich immers maar uit tot deze fase, reden waarom 
in de architectuurovereenkomst de door de architect te leveren prestaties vaak tot de winddichte 
uitvoering van de ruwbouw worden beperkt.  
 
Na het afsluiten van deze fase worden er in principe geen constructieve werken meer uitgevoerd 
die essentieel zijn voor het vergunde project of een totaal andere wending kunnen geven aan de 
bouwfysische eigenschappen van de constructie. Ook de vervalregeling van stedenbouwkundige 
vergunningen eindigt overigens na deze fase (art. 4.6.2 §1, 1ste lid, 3° VCRO). Ook al zouden na deze 
fase nog inbreuken worden gepleegd, dan zijn deze wellicht door een eventuele koper ter goeder 
trouw met beperkte kosten terug recht te zetten, zodat diens rechtszekerheid – nog los van een 
eventuele vordering tot schadevergoeding versus de verkoper – afdoende gewaarborgd blijft. 
Hierbij dient in rekening te worden gebracht dat het as-builtattest per definitie slechts een 
momentopname is, en nooit kan garanderen dat later inbreuken worden gepleegd. Voor de koper 
fungeert het as-builtattest, samen met de vergunning en de daarbij horende plannen, wel als een 
belangrijk aanknopingspunt van de legale status van het aan te kopen gebouw, te meer omdat het 
as-builtattest ook zal aangeven waarom bepaalde afwijkingen t.a.v. de bouwplannen toch legaal 
kunnen worden geacht, gelet op het reglementair kader zoals het op dat ogenblik van toepassing 
was. (zie punt 3.2.a) 
 
 
3.3 De controlerende architect als attesterende instantie 
 
 
3.3.a. Een voor de hand liggende keuze 
 
Vanuit de hoger (punt 2.4) beschreven taakstelling van de (controlerende) architect, lijkt de keuze 
voor deze laatste als ‘attesterende persoon’ voor de hand te liggen. De controlerende architect 
dient immers reeds te waken over het naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen 
tijdens het bouwproces. In essentie vormt het as-builtattest dan ook de schriftelijke bevestiging van 
de architect dat zijn richtlijnen tijdens het bouwproces werden nageleefd. 
 
De (nationale) wetgever van 20 februari 1939 stelde een groot vertrouwen in de architect, in die 
mate dat hem een (door de strafwet gehandhaafde) monopoliepositie werd verleend. Er is geen 
enkele reden om dit vertrouwen op gewestelijk niveau op te zeggen of te nuanceren, door de 
controle van de architect te ‘doubleren’ met een controle door een andere private persoon of 
instantie. Dit zou immers in de feiten (mede) neerkomen op een controle op de controle van de 
architect, en de positie van deze laatste t.a.v. de andere bij het bouwproces betrokken actoren 
verder ondergraven.  
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Bovendien kan niet worden betwist dat de synergiewinsten, die manifest aanwezig zijn wanneer de 
controlerende architect de taak krijgt het as-builtattest af te leveren, niet voorhanden zullen zijn 
wanneer geopteerd wordt voor een andere persoon of instantie. Dit zal zich ongetwijfeld vertalen 
in een hogere kostprijs, te betalen door de bouwheer. 
 
 
3.3.b. De Vlaamse (re)valorisatie van de positie van de architect bij de controle op de uitvoering van 
bouwwerken 
 
Controle over de werken door de architect veronderstelt de erkenning van diens leidende rol in het 
bouwproces. Vaststelling is dat het instrument dat de federale wet hiertoe aanreikt, met name de 
bestraffing met een geldboete, reeds lang niet meer volstaat om deze leidende rol te verzekeren. 
 
De controlerende architect die moet vaststellen dat zijn instructies door de bouwheer en / of de 
aannemer in de wind worden geslagen, kan zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid maar vrijwaren 
door te verzaken aan zijn opdracht, en hiervan aangifte te doen bij de Orde en de overheid die de 
vergunning verleende (Art. 21 Reglement van beroepsplichten). Al te vaak moet echter worden 
vastgesteld dat de werken nadien gewoon worden voortgezet, terwijl verbalisering en vervolging 
geen prioriteit blijken van politie en parket. Dit alles heeft tot gevolg dat de controlerende architect 
vandaag de grootste moeite heeft om zijn door het algemeen belang opgedragen taak met de 
nodige onafhankelijkheid en het nodige leiderschap te vervullen.  
 
Hoger (punt 2.4) werd de architect vanuit zijn specifieke opdracht reeds een prominente 
bondgenoot genoemd van de Vlaamse overheid bij de uitvoering van haar bevoegdheid inzake 
ruimtelijke ordening. De rol van de architect bij de uitvoering van Vlaams beleid zal uiteraard nog 
toenemen wanneer hem op Vlaams niveau de bevoegdheid wordt verleend om as-builtattesten op 
te stellen. 
 
Naar aanleiding van het gebeurlijk verlenen van een dergelijke bevoegdheid, lijkt het dan ook 
aangewezen dat de Vlaamse decreetgever de rol van de controlerende architect gaat versterken 
met eigen instrumenten. Concreet kan overwogen worden om in de VCRO het voorschrift op te 
nemen dat de uitvoering van bepaalde vergunningsplichtige en meldingsplichtige handelingen maar 
mogelijk is mits toezicht van een controlerende architect, en dit in lijn met de Wet van 20 februari 
1939. De miskenning van dit voorschrift kan worden gekoppeld aan de mogelijkheid om bij 
administratief bevel de werken te staken, zelfs zonder dat in een (t.a.v. de Wet van 20 februari 
1939 alternatieve) bestraffing moet worden voorzien. De sanctie is dan gelijkaardig aan de sanctie 
bij miskenning van de verplichting om een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de 
vergunning en het bijhorende dossier tijdens de volledige duur van de werken op de werf ter 
beschikking te houden (art. 4.7.19 §4; art. 6.1.47, 1ste lid VCRO). Ook hier is er geen sprake van een 
(door de VCRO bepaalde) strafbaarstelling, terwijl wel een administratief stakingsbevel als sanctie 
kan worden opgelegd. 
 
Inzoverre de Vlaamse Decreetgever hierdoor al afbreuk zou doen aan bevoegdheden die de federale 
wetgever zou toekomen, kan een dergelijke regeling alleszins verantwoord worden op grond van 
art. 10 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen. Dit artikel laat immers toe dat 
decreten bevatten in aangelegenheden waarvoor de decreetgever niet bevoegd is, onder 
voorwaarde dat de regeling noodzakelijk is voor de uitoefening van de bevoegdheden van het 
gewest, dat de aangelegenheid zich leent tot een gedifferentieerde regeling en dat de weerslag van 
de betrokken bepalingen op die aangelegenheid slechts marginaal is. Aan al deze voorwaarden lijkt 
– binnen de contouren zoals vooropgesteld door deze conceptnota – manifest voldaan.  
 
3.3.c. Integratiemogelijkheid van as-builtattest en meldingsplicht 
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In de mate waarin bijkomende meldingsplichtige handelingen worden uitgevoerd onder controle 
van een architect naar aanleiding van vergunde of reeds eerder gemelde handelingen, kan worden 
overwogen om de melding van deze bijkomende handeling te integreren in het door deze architect 
af te leveren as-builtattest. Dit heeft als voordeel dat dubbele administratieve verplichtingen 
worden vermeden, en de principiële wachttermijn van 20 dagen na melding niet zal gelden.  
 
Deze afwijking van de voorafgaande meldingsplicht kan worden verantwoord door het feit dat de 
meldingsplicht kadert in de gemeentelijke politiebevoegdheid (Parl. St. Vlaams Parlement 2008-
2009, 2011/1, 96), terwijl de gemeente door de tussenkomst van de vergunning of de eerdere 
melding reeds op de hoogte is gebracht van een bouwactiviteit op het bewuste perceel. Bovendien 
staat het feit dat de werken worden uitgevoerd onder leiding van een controlerende architect 
garant voor een uitvoering met minimale impact op de openbare rust, veiligheid, gezondheid c.q. 
zindelijkheid. (cf. artikel 135 §2 N. Gem. W.).  
 
3.3.d. Facultatieve en informele adviesvraag  
 
Het as-builtattest, zoals beschreven door deze conceptnota, komt neer op een technische 
‘optelsom’ van de stedenbouwkundige vergunning / melding, de decretale tolerantiemarges, de 
door de besluiten van 16 juli 2010 ‘tot bepaling van handelingen waarvoor geen 
stedenbouwkundige vergunning nodig is’ en ‘betreffende de meldingsplichtige handelingen ter 
uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening’ geboden mogelijkheden, en gebeurlijk 
tussengekomen vergunningen voor marginale wijzigingen.  
 
Vanuit zijn specifieke expertise en kennis van de reglementering inzake ruimtelijke ordening, moet 
de controlerende architect in staat worden geacht om de legale grenzen binnen voormeld geheel te 
detecteren. Vragen die eventueel toch zouden rijzen, kunnen in principe worden opgelost via 
informeel overleg met de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente waarin de werf gelegen is.  
 
3.3.e. Attestering door de controlerende architect: kwaliteitsgaranties 
 
3.3.e.1. bekwaamheid en onafhankelijkheid 
 
3.3.e.1.a. Kerntaak van de architect 
 
Krachtens artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 ‘op de bescherming van de titel en van het 
beroep van archictect’ moet een beroep worden gedaan op de medewerking van een architect voor 
het opmaken van de plannen én de controle op de uitvoering van vergunningsplichtige werken. 
 
Krachtens artikel 21 van het Reglement van beroepsplichten der architecten op 16 december 1983 
door de Nationale Raad van de Orde der architecten vastgelegd en goedgekeurd bij koninklijk 
besluit van 18 april 1985, mag de architect de opdracht voor het opmaken van een 
uitvoeringsontwerp niet aanvaarden zonder tegelijkertijd te zijn belast met de controle op de 
uitvoering der werken, tenzij hij de verzekering heeft dat een andere architect hiermee wordt 
belast. 
 
De controle op de uitvoering van de werken impliceert een regelmatig bezoek van de architect aan 
de werf teneinde na te gaan of de werken effectief conform de plannen worden uitgevoerd en, 
gelet op zijn vakkennis, op te treden wanneer problemen bij de uitvoering rijzen en deze 
desgevallend op te lossen. Het verzuim een feitelijke controle uit te oefenen impliceert in hoofde 
van de controlerende architect een schending van de plichtenleer inzake de controle. (Cass. 27 
oktober 2006, www.cass.be, rolnr. D060001N) 

http://www.cass.be/
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De feitelijke controle op de uitvoering van de werken conform de vergunde plannen behoort 
bijgevolg tot de kerntaken van elke (controlerende) architect. In essentie vormt het (positief) as 
built – attest de schriftelijke bevestiging van het met goed gevolg volbrengen van de opdracht die 
de wet de architect heeft toevertrouwd. Deze opdracht strekt tot bescherming van het algemeen 
belang en raakt in die zin de openbare orde (Art. 4 Reglement van beroepsplichten van de Orde van 
Architecten).  
 
De link tussen de wettelijke taak van de architect en het as built-attest is  m.a.w. rechtstreeks, wat 
voor geen enkele andere beroepsgroep het geval is, minstens niet in dezelfde mate. 
 
Als specialist terzake kan bezwaarlijk worden getwijfeld aan de bekwaamheid van de architect om 
te fungeren als attesterende instantie. Veelzeggend is bovendien dat de nationale (en thans 
federale) wetgever het vertrouwen dat  hij meer dan 70 jaar geleden in de architect stelde, nog 
steeds behoudt.  
 
3.3.e.1.b. Beperkte toegang tot het beroep 
 
Aan de toegang tot het beroep van architect worden de wet van 20 februari 1939 bepaalde 
diplomavereisten verbonden. Bovendien geldt een verplichte stage van twee tot drie jaar, (Art. 1 en 
8 Stagereglement van 5 februari 1965 door de Nationale Raad van de Orde der Architecten 
vastgesteld) en mag het beroep van architect  maar worden uitgeoefend in zoverre men is 
ingeschreven op één van de tabellen van de Orde of op een lijst van stagairs. (art. 4 Wet van 26 juni 
1963 tot instelling van een Orde van architecten)  
 
Art. 4 van het reglement van beroepsplichten van de Orde van Architecten vereist bovendien dat 
‘de architect de nodige onafhankelijkheid moet hebben om zijn beroep uit te oefenen 
overeenkomstig de opdracht die van openbare orde is en de regels van de plichtenleer.’  Een te 
grote afhankelijkheid van een projectontwikkelaar of aannemer is hiermee onbestaanbaar. (Cass. 1 
december 1994, www.cass.be, rolnr. D940022F) 
 
Voormelde beperkingen en plichten beogen het professionalisme en de onafhankelijkheid van de 
personen en rechtspersonen die gerechtigd zijn de titel van architect te voeren te garanderen,  en 
de kwaliteit en de objectiviteit van de door hen geleverde diensten te waarborgen. Het 
deontologisch kader dat daartoe is uitgewerkt is bijzonder omvangrijk en uniek binnen de 
bouwsector.    
 
3.3.e.2. sancties bij fraude 
 
3.3.e.2.a. situering 
 
De figuur van het as built-attest maakt afwijkingen van de vergunde plannen zichtbaar. In de mate 
waarin dergelijke afwijkingen niet toelaatbaar zijn binnen het reglementair kader, is sprake van een 
bouwmisdrijf dat mogelijk ook aan de toezichthoudende architect verwijtbaar is. 
 
 Deelneming aan een bouwmisdrijf wordt gesanctioneerd met zware correctionele straffen 
(gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar en/of een geldboete van 26 euro tot 400.000 EURO (x 5,5)). 
Voor professionelen zoals de architect geldt bovendien een verhoogd minimum van 15 dagen 
gevangenisstraf en / of een geldboete van 2.000 EURO (x 5,5)).  Naast de straf wordt een 
herstelmaatregel opgelegd aan de veroordeelde, ongeacht of deze al dan niet eigenaar is van het 
kwestieus onroerend goed. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de architect in de verleiding komt 

http://www.cass.be/
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om via de afgifte van een frauduleus as built-attest (zijn eigen betrokkenheid bij) het bouwmisdrijf  
te maskeren.  
 
Deze laatste vaststelling zou een verantwoording kunnen vormen voor het organiseren van een 
controle op de bestaande controle van de architect via een derde attesterende partij. Hoger werd 
er echter reeds op gewezen dat een dergelijke dubbele controle de reeds aanzienlijke bouwkost 
nog verder zou verhogen. 
 
De risico’s verbonden aan de afgifte van een frauduleus attest zijn bovendien dermate groot dat er 
een groot ontradend effect van uit zou moeten gaan. Bedoelde risico’s situeren zich zowel op 
strafrechtelijk, burgerrechtelijk als tuchtrechtelijk vlak.  
 
3.3.e.2.b. Bewijs van deelname aan het gepleegde bouwmisdrijf 
 
De afgifte van een frauduleus as built-attest geldt vooreerst als een krachtige indicatie van de 
betrokkenheid van de architect bij het gepleegde bouwmisdrijf. In kwetsbaar gebied kan deze 
afgifte bovendien aanzien worden als medeplichtigheid bij het misdrijf van instandhouding, met de 
verlenging van de verjaring tot gevolg.  
 
De kans dat de architect, vervolgd wegens deelname aan een bouwmisdrijf, door de rechter zal 
worden vrijgesproken neemt dan ook gevoelig af wanneer blijkt dat de architect gepoogd heeft het 
bouwmisdrijf te maskeren via de afgifte van een as built-attest. Gelet op de manifeste 
strafwaardigheid van dit gedrag, zal  de kans op vervolging na ontdekking van de fraude bovendien 
toenemen.  
 
3.3.e.2.c. Schriftvervalsing 
 
Reeds in een arrest van 27 september  1988  (Arr. Cass. 1988-1989, 105) oordeelde het Hof van 
Cassatie dat het opzettelijk weglaten van feitelijke gegevens op het bouwplan van een 
stedenbouwkundige aanvraag neerkomt op schriftvervalsing wanneer het plan hierdoor de juiste 
toestand ter plaatse niet weergeeft.219 
 
Het leidt dan ook geen enkele twijfel dat ook de afgifte van een frauduleus as built-attest zal 
worden beschouwd als schriftvervalsing in de zin van art. 193 e.v. Sw.. Dit betekent dat fraude met 
as built-attesten rechtstreeks strafbaar zal zijn, ongeacht of kan worden aangetoond dat de 
architect heeft deelgenomen aan het voorafgaande bouwmisdrijf en ongeacht of de decreetgever 
voorzien heeft in een specifieke strafbaarstelling. 220  
 
Overeenkomstig art. 196-197 Sw. maken schriftvervalsing en het gebruik van valse stukken een 
misdaad uit, bestraft met opsluiting van vijf tot tien jaar. Bij correctionalisatie wegens aanneming 
van verzachtende omstandigheden kan de rechter de beklaagden veroordelen tot gevangenisstraf 
van ten minste één jaar en een geldboete van 26 tot 1000 EURO (x 5,5).  
 
3.3.e.2.d.  Aansprakelijkheid ingeval van schade, opgelopen door de koper. 
 

                                                 
219 Ook het met bedrieglijk opzet opnemen van verkeerde gegevens i.v.m. de juiste ligging, vorm en 

afmetingen van het te bebouwen perceel en de wijze waarop het op te richten gebouw zal worden ingeplant kan 

als schriftvervalsing worden gekwalificeerd: zie Cass. 19 februari 1968, Arr. Cass. 1968, 814; Cass. 28 maart 

1972, Pas. 1972, I, 703. 
220 De decreetgever kan overigens overwegen om een specifieke strafbaarstelling in de VCRO op te nemen.  
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Een frauduleus as built – attest kan een koper verschalken m.b.t. het legitiem karakter van het 
onroerend goed. In de mate waarin de koper hierdoor schade oploopt (zoals kosten voor 
verbouwingen, winst- en genotsderving, niet recupeerbare koopsom of andere kosten na 
vernietiging van de titel conform art. 6.3.1 VCRO), kan hij deze (mede) verhalen op de architect.  
 
Het spreekt voor zich dat deze schade zeer aanzienlijk kan zijn. Ingevolge art. 50 Sw. en / of  de 
equivalentieleer zal de architect solidair (of minstens in solidum) moeten instaan voor de 
vergoeding van de volledige schade.  Het afleveren van een frauduleus attest impliceert m.a.w. een 
aanzienlijk financieel risico. 
 
3.3.e.2.e. Tucht 
 
Conform art. 17 ‘Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten door de Nationale Raad 
van de Orde der architecten vastgesteld’  waakt de architect over het naleven van de wettelijke en 
reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de hem toevertrouwde opdracht.  
 
Het frauduleus afleveren van een as built-attest impliceert een schending van deze deontologische 
plicht, welke aanleiding kan geven tot een tuchtstraf (art. 12 van voornoemd reglement)   
  
Overeenkomstig art. 417 Ger. W. (met algemene strekking) staat de tuchtvordering los van de 
strafvordering en van de burgerlijke vordering.  Het gebeurlijk instellen van de strafvordering 
verhindert dan ook niet de uitoefening van de tuchtvordering (en vice versa).  
 
Conform art. 21 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van de Orde van Architecten kunnen 
volgende tuchtstraffen worden uitgesproken: waarschuwing, afkeuring, berisping, schorsing en 
schrapping. De tuchtstraffen worden opgelegd door de raad van Orde, met beroepsmogelijkheid bij 
de raad van beroep en tenslotte cassatieberoep bij het Hof van Cassatie.   
 
Blijkens de hoeveelheid gepubliceerde rechtspraak, worden er regelmatig tuchtstraffen opgelegd. 
Desalniettemin wordt de slagkracht van de Orde soms in vraag gesteld.  
 
Nu de tuchtstraffen slechts een onderdeel uitmaken van een breder sanctiepallet, is een eerder 
beperkte toepassing van deze straffen, in de mate hiervan al sprake is, niet onoverkomelijk. 
Bovendien bepaalt art. 23 van genoemde wet dat het bureau van de raad de klachten ingediend 
tegen de personen die onder hem ressorteren onderzoekt, en hen zo nodig verwijst naar de raad. 
Het Agentschap Inspectie RWO zou het aantal onderzoeken bijgevolg kunnen opdrijven door 
consequent klacht in te dienen bij elke vaststelling van bedrieglijk handelen bij de afgifte van as 
built-attesten. 
 
3.4. Het legaliteitsattest als afzonderlijke figuur bij verkoop 
 
3.4.a. De techniek van attestering door private instanties is uitsluitend geschikt voor de vergelijking 
van vergunde plannen met recent gebouwde constructies.  
 
Het as built-attest vormt een rechtstreeks antwoord op de afgifte van een stedenbouwkundige 
vergunning. Het bestatigt de regelmatige uitvoering van deze vergunning als een technische 
optelsom van de vergunde plannen, de reglementaire mogelijkheden en de feitelijke uitvoering. Als 
loutere rekenoefening, ontdaan van elk beleidsaspect of appreciatie van bewijselementen, kan 
deze vorm van attestering worden overgelaten aan de controlerende architect of, zo nodig, een 
andere particuliere instantie. 
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De attestering van bestaande gebouwen vereist een andere, meer integrale benadering. De 
behoefte tot afgifte van dergelijke attesten wordt hier ‘getriggerd’ door een aan ruimtelijke 
ordening externe oorzaak, zoals een eigenaarswissel, en het verband met de concrete uitvoering 
van een welbepaalde stedenbouwkundige vergunning is niet, minstens niet altijd, aanwezig. 
 
Vaak gaat het over oudere gebouwen, waarvan het juridisch statuut een kluwen is van 
stedenbouwkundige vergunningen, het materieel vermoeden van vergunning, van vergunning 
vrijgestelde en / of meldingsplichtige werken  en illegale  (te regulariseren) onderdelen.  In de mate 
waarin hoofdzakelijk beroep wordt gedaan op het vermoeden van vergunning, zullen er 
noodzakelijk geen vergunde plannen beschikbaar zijn.  
 
Het ontwarren van dit kluwen veronderstelt een doorgedreven feitelijk en rechtshistorisch 
onderzoek, waarbij de ouderdom van de werken, het reglementair kader zoals dat bestond tijdens 
de uitvoering van de werken en de aanwezigheid van bewijzen en ‘tegenbewijzen’ in overheids- en 
andere archieven, moeten worden beoordeeld. Onvolledig onderzoek of foutieve conclusies 
genereren onvermijdelijk een blootstelling aan belangrijke schadeclaims. Naast de te verwachten 
kostprijs voor het voeren van dergelijke diepgaande administratieve onderzoeken, ligt het in de lijn 
der verwachting dat private instanties, in de mate waarin ze al bereid worden gevonden om zich 
aan dergelijke risico’s bloot te stellen,  hiervoor een substantiële vergoeding zullen eisen.  
 
In zoverre bepaalde onderdelen van de constructie noch door een stedenbouwkundige vergunning 
/ vrijstelling  van vergunning / melding noch door het vermoeden van vergunning zijn gedekt,  is 
bovendien een bestuurshandeling, met name een beslissing tot regularisatie, vereist. 
Bestuurshandelingen kunnen niet worden gesteld door een private instantie. Om deze reden 
voorziet de huidige regeling van het as built-attest in een verplichte validering door het college van 
burgemeester en schepenen. (art. 4.2.9 -4.2.10 VCRO) Precies om te vermijden dat tegenover elke 
nieuw afgegeven stedenbouwkundige vergunning steeds een nieuwe overheidsbeslissing moet 
worden gesteld, wordt in deze nota voorgesteld om het as built-attest te beperken tot een 
technisch vraagstuk. 
 
3.4.b. Het problematisch karakter van de registratiebeslissing ‘geacht vergund’. 
 
Het vermoeden van vergunning is een materieel recht, dat in essentie maar met zekerheid vaststaat 
wanneer  de rechter definitief in die zin heeft beslist.  Dit leidt tot belangrijke onzekerheden, die de 
decreetgever ertoe hebben aangezet het bestaan van dit recht via een ‘registratiebeslissing’ van de 
overheid te bevestigen.  
 
Concreet kan in het gemeentelijk vergunningenregister de vermelding ‘vergund geacht’ worden 
opgenomen wanneer blijkt dat daartoe aan alle voorwaarden is voldaan.221 Sinds de 
inwerkingtreding van de VCRO is deze registratiebeslissing ‘rechtenscheppend’222, in die zin  dat de 
overheid geen tegenbewijs meer kan leveren wanneer de het vermoeden meer dan een jaar in 
vergunningenregister is opgenomen.223 
 
Toch blijven – inzonderheid voor potentiële kopers – belangrijke risico’s bestaan: 
 

- Degene die zich op het vermoeden wenst te beroepen, dient nog steeds te bewijzen 
dat de toepassingsvoorwaarden daartoe zijn voldaan, zelfs wanneer het vermoeden 
reeds meer dan een jaar in het vergunningenregister is opgenomen. Concreet houdt 

                                                 
221 Art. 5.1.3 VCRO; art. 7.6.2 §15de en 6de lid VCRO. 
222 Parl. St. Vlaams Parlement, 2008-2009, 2011/1, 110. 
223 Art. 4.2.14 §2, 2de lid VCRO. 
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dit in dat betrokkene moet bewijzen dat het gebouw al naar gelang werd opgericht 
voor 22 april 1962 dan wel voor de eerste inwerkingtreding van het gewestplan. De 
rechter beoordeelt soeverein of dit bewijs al dan niet werd geleverd. De 
registratiebeslissing geldt daarbij hooguit als een bewijselement. 

- het label ‘vergund geacht’ verwijst naar een toestand zoals ze (decennia geleden) 
bestond ten tijde van de eerste inwerkingtreding van het gewestplan.  Handelingen, 
verricht na deze datum, worden niet door het vermoeden gedekt (art. 4.2.14 §3). De 
vermelding in het vergunningenregister als ‘vergund geacht’ garandeert dan ook 
helemaal niet dat de huidige toestand legaal is. 

- de registratiebeslissing is momentopname. Dit geldt uiteraard evenzeer voor het as 
built-attest zoals ontwikkeld in deze nota, met dit verschil evenwel dat de koper in dit 
laatste geval beschikt over vergunde plannen waarmee hij de aan te kopen feitelijke 
toestand kan vergelijken.  

 
Vaststelling is bijgevolg dat de registratiebeslissing bedoeld in art. 5.1.3 VCRO onvoldoende 
(rechts)zekerheid verschaft voor de koper omtrent het legaal karakter van het aan te kopen 
onroerend goed. Het bestaan van het materieel recht, de omvang ervan en de verhouding t.a.v. de 
huidige situatie blijven  onzeker. Veeleer dan de koper rechtszekerheid te bieden, verhoogt de 
registratiebeslissing in zijn huidige vorm de kans op verschalking van de koper.  
 
3.4.c. de noodzaak van een afzonderlijke figuur naast het as built-attest: het legaliteitsattest 
 
Het as built – attest zoals geconcipieerd door deze nota werd ontdaan van elk 
opportuniteitsoordeel, teneinde attestering door private instanties toe te laten. In het andere geval 
zou de overheid immers elke in de toekomst afgegeven vergunning (of melding) moeten laten 
volgen door een nieuwe overheidsbeslissing. 
 
Het as built-attest is een logisch consolidatiepunt na de uitvoering van vergunde of gemelde 
werken. Het incorporeert een belangrijke preventieve werking, en biedt rechtszekerheid aan de 
bouwheer in de mate waarin het bevestigt dat bepaalde afwijkingen t.a.v. de vergunde of gemelde 
plannen binnen het toepasselijke reglementair kader legaal konden worden uitgevoerd. Ook dit 
kader is immers  voortdurend in beweging.  
 
Het beoogde resultaat van een consolidatiepunt is in deze context steeds de bevestiging van (de 
mate van) legaliteit. In die zin is het doel van een as built-attest gelijklopend met het doel van een 
attest bij verkoop. De te beoordelen elementen zijn bij beide attesten echter fundamenteel 
verschillend. Slechts uiterst zelden zal een attest bij verkoop neerkomen op een as built-attest zoals 
bedoeld door deze nota. Bovendien zullen de gevolgen van de onderscheiden attesten verschillen, 
in de mate waarin het attest bij verkoop het vermoeden van vergunning consolideert en kleinere 
afwijkingen zou kunnen regulariseren.     
 
Structurele verschillen in de te beoordelen feiten en de aan de attesten te verbinden 
rechtsgevolgen nopen tot een fundamenteel verschillende procedure. Voorgesteld wordt om naast 
het as built – attest een tweede attest te plaatsen, dat de legaliteit van  bestaande gebouwen 
bevestigt in een beslissingsproces dat rekening houdt met het materieel vermoeden van 
vergunning,  de tussengekomen stedenbouwkundige vergunningen, de inwerking van een evolutief 
reglementair kader sinds de uitvoering van de werken en de regulariseerbaarheid van kleinere 
afwijkingen. 
 
Dit tweede attest zou als werktitel het ‘legaliteitsattest’ kunnen dragen, en wellicht enkel door de 
overheid kunnen worden afgegeven in de mate waarin het a) deelneemt aan het 
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vergunningenbeleid en b) een definitieve beoordeling impliceert of kan impliceren van de op het 
ogenblik van  attestering beschikbare fragmentarische gegevens.  
 
Het spreekt voor zich dat de ontwikkeling van dit attest het voorwerp zal moeten uitmaken van een 
tweede conceptnota, waarin de procedurele voorwaarden en het onderscheid met bestaande 
figuren zoals de regularisatievergunning moet worden uitgeklaard. Niets belet evenwel dat het 
(nieuwe) as built – attest ondertussen reeds geoperationaliseerd wordt.  
 
Gelet op het centrale belang van het vermoeden van vergunning voor de status van oudere 
gebouwen, kan deze nota worden ingepast in of onderbouwd worden met de studie die thans 
lopende is rond dit vermoeden bij het Agentschap Inspectie RWO.   Alleszins lijkt de introductie van 
een legaliteitsattest de hoger beschreven onvolkomen ‘registratiebeslissing’ overbodig te maken.   
 
3.5 De kostprijs van het instrumentarium 
 
De keuze voor de controlerende architect als attesterende instantie maakt het afleveren van een 
as-builtattest tot een normaal onderdeel van de architectuurovereenkomst, waarop de principes 
van de vrije markt van toepassing zijn.  In die zin is het moeilijk nu reeds een inschatting te maken 
van de kostprijs voor de particulier.  
 
Wellicht zal zich een praktijk vormen waarbij de kostprijs van deze specifieke prestatie zal variëren 
al naargelang de plannen zonder meer worden uitgevoerd, dan wel op aangeven van de bouwheer 
tijdens het bouwproces worden aangevuld of gewijzigd conform de hierboven geschetste legale 
mogelijkheden. In het eerste geval blijft de (extra) prestatie van de controlerende architect beperkt 
tot het waarmerken op de reeds voor handen zijnde plannen dat de werken conform werden 
uitgevoerd.  In de andere gevallen zal de architect de bestaande plannen aan de feitelijke situatie 
moeten aanpassen, waar uiteraard een faire vergoeding tegenover dient te staan.  Finaal bepalen 
de beslissingen van de bouwheer tijdens het bouwproces de mate waarin de architect ingevolge de 
introductie van het nieuwe as built – attest tot extra prestaties verplicht zal zijn.  
 
De rechtstreekse administratieve last voor de overheid blijft binnen het nieuwe concept beperkt tot 
het registreren van het as built-attest in het vergunningenregister. Dit betekent een aanzienlijke 
vermindering t.a.v. de huidige decretale regeling. Een validatie door het CBS is niet langer nodig. 
Annulatieberoepen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen zijn niet langer mogelijk, zodat a) de 
belasting van dit administratief rechtscollege niet nog toeneemt en b) de gemeenten niet 
genoodzaakt worden om in dergelijke procedures verweer te voeren. 
 
Ook de in punt 3.3.c bedoelde integratiemogelijkheid tussen as built-attest en meldingsplicht zal, in 
zoverre zij wordt ingevoerd, nog een beperkte vermindering van de administratieve last met zich 
brengen.  
 
Het bilan lijkt dus onverkort positief, zelfs wanneer, zoals aanbevolen door punt 3.1.c., een soepele 
en korte aanvraagprocedure voor marginale wijzigingen van verleende vergunningen zou worden 
ingevoerd. Het aantal gevallen waarin na de afgifte van de uitvoeren stedenbouwkundige 
vergunning nog de aanvraag van een bijkomende vergunning noodzakelijk blijkt, zal –  in 
tegenstelling tot het huidige systeem van validatiebeslissingen –  immers nooit een 1 op 1 relatie 
zijn.  Bovendien zal de aanvraagprocedure voor een dergelijke bijkomende vergunning per definitie 
minder zwaar wegen dan de aanvraag van een ‘gewone’ stedenbouwkundige vergunning.  
 
 
4. Koppeling met EPB  
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4.1. Inleidende vaststellingen 
 

Het regeerakkoord vermeldt: 
“We onderzoeken hoe we het as-builtattest en het EPB-attest tot één instrument kunnen 
terugbrengen”  
 
Allereerst moet het onderscheid tussen het EPC en EPB nog eens benadrukt worden. Het eerste 
betreft een certificaat dat naar aanleiding van verkoop of verhuur moet afgegeven worden. EPB 
daarentegen gebeurt naar aanleiding van de bouw of verbouw. 
 
Belangrijk is ook de finaliteit in het kader van de EPB-verslaggeving: de kennis van wat effectief 
uitgevoerd is en niet wat er vergund is in functie van het meten van de energieprestatie. Het is 
met andere woorden mogelijk een EPB-attest af te geven voor een volledig onvergund gebouw of 
voor een gebouw dat fundamenteel afwijkt van het vergunde ontwerp. 
 
Op zoek naar een mogelijke koppeling zijn de volgende invalhoeken relevant. 

- Wie doet de verslaggeving? Wie attesteert? 
- Raakvlakken in het proces? 
- Kostprijs 
- Controle? Sanctie? 
 

4.2. Wie doet de verslaggeving? Wie attesteert? 
 
Voor de afgifte van EPB-attesten moet de verslaggever ingenieur, bio-ingenieur of architect van 
opleiding zijn. In de praktijk blijkt dat slechts 20% van de verslaggevers ook effectief architect zijn. 
Uit het overleg met de architecten blijkt dat dit te verklaren is door het feit dat het opstellen van 
EPB-attesten een zeer specifieke technische aangelegenheid is, die de nodige kennis en routine 
vergt (bijvoorbeeld kennis van de specifieke software). 
 
Uitgaande van het feit dat we in punt 3 van deze conceptnota hebben gewezen op de wenselijkheid 
om de architect te belasten met het opstellen van  het as-builtattest, ligt het moeilijk om op dit 
punt de koppeling te maken. De architecten zelf zijn geen vragende partij om de EPB-attesten af te 
geven omwille van de techniciteit en ook de praktijk wijst dit uit (slechts 20% van de EPB-attesten 
wordt opgesteld door een architect). 
 
Als iedereen die een EPB-attest kan opstellen, ook een as-builtattest zou mogen opstellen, dan is 
hiervoor specifieke kennis vereist. Het as-builtattest, zoals beschreven door deze conceptnota, 
komt immers neer op een technische ‘optelsom’ van de stedenbouwkundige vergunning / melding, 
de decretale tolerantiemarges, de door de besluiten van 16 juli 2010 ‘tot bepaling van handelingen 
waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is’ en ‘betreffende de meldingsplichtige 
handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening’ geboden mogelijkheden, en 
gebeurlijk tussengekomen vergunningen voor marginale wijzigingen.  
 
 
4.3. Raakvlakken in het proces? 
 
De EPB-verslaggever is aan zet vanaf de aanvraag van de werken tot de ingebruikname van het 
gebouw. 
Er zijn 3 stappen: 

1. Er wordt door bouwheer en/of architect een verklaring (stijlformule) in het 
aanvraagformulier stedenbouwkundige vergunning ondertekend 
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2. De verslaggever dient een startverklaring in en bezorgt ook een voorafberekening bij het 
Vlaams Energieagentschap (VEA) (recente wijziging van de reglementering). De 
verslaggever moet een ‘as-builtplan’ bijhouden. Dit is echter een louter bouwtechnisch plan 
(vaak bouwplan + eigen aanduidingen) en zegt niets over het vergund statuut van de 
constructie.  

3. De verslaggever doet een definitieve berekening ten laatste 6 maanden na ingebruikname 
(elektronische EPB-aangifte). De verslaggever is niet verplicht om op het terrein te 
controleren. Hij rapporteert wat uitgevoerd is.  
 

De architect is aan zet vanaf het ontwerp tot de uitvoering van de werken. 
1. Ontwerp - advisering 
2. Ondertekening aanvraagformulier stedenbouwkundige vergunning 
3. Opvolgen – toezicht werf (aansprakelijkheid) 

 
4.4. Kostprijs 
 
Voor de EPB-verslaggeving speelt de vrije markt. Uit een enquête van het VEA blijkt dat de kostprijs 
van de EPB-verplichtingen gemiddeld 700 euro is. 
 
De kostprijs van een as-builtattest is moeilijk te begroten en sterk afhankelijk van de situatie. Indien 
we uitgaan van de piste die in punt 3 van deze conceptnota wordt behandeld (as-builtattest enkel 
bij nieuwbouw en verbouwingen maar niet bij verkoop van oudere gebouwen), dan komen we aan 
een kostprijs van 300 à 400 euro. Gaan we naar een verplicht as-builtattest bij oudere gebouwen, 
dan loopt de kostprijs vlug op omwille van de uit te voeren juridische opzoekingen. Kostprijzen van 
3000 tot 5000 euro worden in dat geval genoemd. Dit is (samen met nog andere redenen 
behandeld in punt 3) de reden waarom we voorstellen om het as-builtattest niet in te voeren bij 
verkoop. 
 
Uit de vergaderingen met architecten en met het VEA bleek dat niet verwacht wordt dat een 
samenvoeging van as-buitattest en EPB-attest tot een daling van de kostprijs zou leiden.  
Integendeel: de kans is reëel dat het aantal personen die beide attesten kunnen afleveren kleiner 
zal zijn (omwille van de grotere benodigde deskundigheid) zodat schaarste op de markt 
vermoedelijk voor hogere prijzen zou zorgen. 
 
4.5. Handhaving 
 
Bij EPB gelden administratieve geldboetes voor bouwheer en verslaggever (een 3000tal dossiers tot 
nu toe). Deze boetes werken bevrijdend en ze worden (vermoedelijk om deze reden) redelijk 
spontaan betaald. Er is beroep mogelijk bij de Raad van State. 
 
Bij kennelijke onbekwaamheid is er een schorsingsmogelijkheid van de verslaggever. 
 
In de VCRO gelden enkel strafrechtelijke sancties. Aan het as-builtattest zelf zijn geen 
strafrechtelijke sancties verbonden.  
 
Een koppeling is dus ook uit het oogpunt van handhaving niet evident. 
 
4.6. Conclusie inzake koppeling met EPB-attest 
 
Een koppeling tussen EPB-attest en as-builtattest is bijgevolg niet evident omwille van de hierboven 
vermelde redenen: 

- Andere benodigde deskundigheid 
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- Mogelijks hogere kostprijs 
- Ander handhavingssysteem. 

 
Mogelijke piste zou kunnen zijn een facultatieve koppeling uit te werken, in die gevallen (minder 
dan 20%) waarbij de architect van de bouw zelf ook optreedt als verslaggever, wat vanuit EPB op dit 
ogenblik reeds kan. Deze architect kan dan zowel de definitieve digitale aangifte van de EPB-
berekening doorgeven en tegelijk het as-builtattest afleveren.  
Een tweede piste is beide systemen afzonderlijk te laten bestaan, maar door de digitalisering van 
de bouwaanvraag zal er in de toekomst worden gewerkt met één digitaal bouwdossier, waar onder 
andere het EPB deel van uitmaakt. Het as-builtattest kan ook in dit digitaal uitwisselingsplatform 
geïntegreerd worden. Op die wijze wordt naar de burger toe een integratie bewerkstelligd, zonder 
dat beide attesten juridisch en regelgevend aan elkaar gekoppeld worden. 
 
5. Mogelijkheden tot koppeling aan de digitale bouwaanvraag.  
 
Het project “digitale bouwaanvraag” heeft zich tot nu toe in eerste instantie gefocust op de digitale 
afhandeling en opvolging van aanvragen om stedenbouwkundige vergunning. Het is dus wel 
mogelijk om een as-builtattest bij nieuwbouw in het systeem te integreren. Het integreren van een 
attest bij verkoop  is daarentegen in de huidige stand van het project alles behalve evident. 
 
Het project gaat uit van een soepel aanpasbaar informaticasysteem, waar een attest bij nieuwbouw 
gemakkelijk in te integreren valt. 
 
De velden “start der werken” en “winddicht zijn der werken” zijn trouwens al in de flow 
opgenomen, met het oog op uitwisseling van gegevens met het VEA. Deze velden kunnen we ook 
gebruiken als triggers voor de verplichtingen inzake as-built. 
 
Het team “digitale bouwaanvraag” heeft het as-builtattest nog niet uitgewerkt in het huidig 
systeem, omdat hun bekend was dat de huidige decretale regeling ter discussie stond. Er is dus 
geen verloren werk gedaan. 
 
Als een as-builtattest enkel kan verleend worden door de architect die belast is met de opvolging 
van de werken, dan is dat heel eenvoudig voor de digitalisering. Die architect zit namelijk al in het 
informaticasysteem. Als daarentegen ook externen as-builtattesten kunnen verlenen, dan moet het 
systeem fundamenteel uitgebreid worden met een databank van wie allemaal mag attesteren en 
dergelijke meer.  
 
Conclusie  is  dan ook dat de conform deze nota aangepaste figuur eenvoudiger te implementeren 
zal zijn dan de huidige VCRO-regeling. 
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