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DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN  
 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 
 
Betreft:  - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de 

einddatum van de noodmaatregelen voor het besluit van de 
Vlaamse Regering van 10 april 2020 houdende de 
noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de 
gemeentewegen 

   
 
 

Samenvatting 
 
In het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 houdende de noodmaatregelen in zake 
het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen werden noodmaatregelen genomen in 
het licht van het COVID-19 virus.  
 
De einddatum van deze noodmaatregelen wordt in dit besluit van de Vlaamse Regering 
vastgesteld op 27 april 2020. 
 

 

1. SITUERING  
 
 

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING 

 
Dit ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering heeft, binnen het beleidsdomein Mobiliteit en 
Openbare Werken, betrekking op de beleidsvelden “weginfrastructuur en beleid”. 
 
Dit ontwerp van besluit bepaalt de einddatum van de noodmaatregelen die werden genomen in het 
kader van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.  
 

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN 

Er is duidelijk sprake van het “met bijzondere redenen omklede geval van de dringende 
noodzakelijkheid” als vermeld in art. 3, §1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State 
zodat geen advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State moet worden ingewonnen.  
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Gelet op het hoogdringend karakter van voorliggend ontwerp van besluit, is met toepassing van 
punt 293 e.v. van de Omzendbrief Wetgevingstechniek VR 2019/4, geen wetgevingstechnisch- en 
taalkundig advies vereist. 
 
Het advies van de inspectie van Financiën werd verkregen op 22 april 2020 en er is geen 
begrotingsakkoord nodig.  
 

2. INHOUD 

A. ALGEMENE TOELICHTING 

 
Met het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 houdende noodmaatregelen inzake het 
decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen werden een aantal procedures en termijnen 
zoals voorzien in het decreet van 3 mei 2019 houdende gemeentewegen (hierna: decreet 
gemeentewegen) geschorst of verlengd. Deze aanpassingen hadden tot doel de gevolgen van de 
coronacrisis die een normaal verloop van de procedures verhinderen op te vangen en te milderen. 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 houdende de noodmaatregelen inzake het 
decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen schrijft voor dat de einddatum van de 
noodmaatregelen in een afzonderlijk besluit moet worden vastgesteld. 
 
Ondertussen zijn gemeentebesturen voldoende georganiseerd om openbare onderzoeken opnieuw 
op te starten. Hierdoor hebben ook burgers opnieuw de mogelijkheid om binnen de in het decreet 
gemeentewegen bepaalde termijn administratief beroep in te stellen tegen beslissingen tot aanleg, 
wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen. 
 
Gelet op het bovenstaande wordt in dit besluit de einddatum van de noodmaatregelen vastgesteld 
op 27 april 2020. 
 

B. TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN 

Artikel 1 bepaalt dat de einddatum van de noodmaatregelen inzake het decreet gemeentewegen 
wordt vastgesteld op 27 april 2020. 
 
Gelet op de sluiting van de gemeentediensten tijdens het weekend en vertrekkende vanuit de 
besluitvorming van de Vlaamse Regering op vrijdag, is het aangewezen om de einddatum van de 
noodmaatregelen vast te leggen op 27 april 2020. De gemeenten hebben op deze manier de tijd om 
de nodige maatregelen te treffen. 
 
Dit betekent dat de termijnen van de geschorste openbare onderzoeken overeenkomstig artikel 2 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 houdende de noodmaatregelen inzake 
het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen opnieuw beginnen lopen op 28 april 2020. 
Dit is namelijk de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen. 
 
Daarnaast beginnen ook de beroepstermijnen die geschorst waren overeenkomstig artikel 3 van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 houdende de noodmaatregelen inzake het 
decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen opnieuw te lopen vanaf 28 april 2020. 
 

Artikel 2 regelt de inwerkingtreding op 24 april 2020. Het is essentieel dat deze regeling ten 
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spoedigste in werking treedt. 
 
Artikel 3 gelast de minister van Mobiliteit en Openbare Werken met de uitvoering van het besluit. 
 

3. BESTUURLIJKE IMPACT 
 

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 

Deze maatregel heeft geen impact op de budgetten van de Vlaamse Overheid.  

B. ESR-TOETS 

Niet van toepassing. 

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

Dit voorstel heeft geen impact op het personeel van de Vlaamse overheid. 

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN 

Dit voorstel heeft geen impact op het personeel van de lokale en provinciale besturen. 
 

4. VERDER TRAJECT 
Nihil. 

 

5. VOORSTEL VAN BESLISSING 
 
De Vlaamse Regering beslist: 

 
1° haar definitieve goedkeuring te hechten aan het bijgaande besluit van de Vlaamse Regering tot 

vaststelling van de einddatum van de noodmaatregelen voor het besluit van de Vlaamse 
Regering houdende noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de 
gemeentewegen; 

2° de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken te gelasten het voormelde besluit van de 
Vlaamse Regering bij hoogdringendheid te laten publiceren in het Belgisch Staatsblad. 

 
 
 

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken 
 
 
 
 
 
 

Lydia PEETERS 
 




