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DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN  
 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 
 
Betreft:  - Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen 

inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen   
 
 

Samenvatting 
 
In het licht van de COVID-19 crisis wordt voorgesteld om bepaalde procedures uit het decreet van 
3 mei 2019 houdende de gemeentewegen (hierna: decreet gemeentewegen) te schorsen en 
sommige termijnen te verlengen. 
 
Het gaat meer bepaald om de openbare onderzoeken, de termijn waarbinnen de gemeenteraad 
de rooilijnplannen of grafische plannen definitief moet vaststellen en de termijn om 
administratief beroep in te stellen tegen een definitieve beslissing van de gemeenteraad over een 
rooilijnplan of een grafisch plan tot opheffing van een gemeenteweg.  
 

 

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” en 
“waterinfrastructuur en beleid”. 
 
Dit ontwerp van besluit bepaalt een aantal noodmaatregelen voor het indijken van het COVID-19 
virus. 
 

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 7 april 2020 en er is geen 
begrotingsakkoord nodig.  
 
Rekening houdend met het voorwerp van deze noodmaatregelen (openbare onderzoeken en 
administratieve beroepen in het kader van het decreet gemeentewegen) is het aangewezen om in 
dit geval 16 maart 2020 als startdatum van de periode van de noodmaatregelen te hanteren. 
Sindsdien had de coronacrisis immers al een grote impact op het functioneren van zowel de 
burgers als de gemeentediensten.  
 
De retroactiviteit wordt verantwoord geacht omdat er in de gegeven omstandigheden voldaan is 
aan de vereiste “wanneer zij onontbeerlijk is voor de verwezenlijking van een doelstelling van 
algemeen belang, zoals de goede werking of de continuïteit van de openbare dienst”. 
 

2. INHOUD 

A. ALGEMENE TOELICHTING 

In het kader van de maatregelen die de Veiligheidsraad van België heeft afgekondigd op donderdag 
12/03/2020 voor het indijken van het COVID-19 virus worden er aansluitende maatregelen genomen. 
 
Met dit besluit worden een aantal procedures en termijnen zoals voorzien in het decreet van 3 mei 
2019 houdende gemeentewegen (hierna: decreet gemeentewegen) geschorst of verlengd. Deze 
aanpassingen hebben tot doel de gevolgen van de coronacrisis die een normaal verloop van de 
procedures verhinderen op te vangen en te milderen. 
 
Zo is het niet aangewezen dat de openbare onderzoeken uit het decreet gemeentewegen verder 
worden uitgevoerd, gelet op de federale restrictieve maatregelen met betrekking tot essentiële 
verplaatsingen en de “social distance” regels.  
 
In een aantal gemeenten wordt de toegankelijkheid van het gemeentehuis beperkt voor niet-
dringende aangelegenheden en is het praktisch niet meer mogelijk om openbare onderzoeken te 
organiseren. In sommige gemeentes kunnen dossiers op afspraak ingekeken worden, maar dit is niet 
haalbaar in alle gemeentes, en bovendien is het ook niet wenselijk dat burgers zich in deze periode 
genoodzaakt voelen om zich naar het gemeentehuis te begeven. Dit geldt des te meer voor oudere 
burgers die binnen de risicocategorieën vallen, en die wellicht meer aangewezen zijn op de inzage 
op het gemeentehuis. 
 
Om de rechten van alle burgers te vrijwaren en om rechtszekerheid te bieden aan 
vergunninghouders is het dan ook noodzakelijk om restricties op te leggen aan de mogelijkheden 
tot het organiseren van een openbaar onderzoek. 
 
In het verlengde hiervan moeten in het decreet gemeentewegen ook een aantal andere procedures 
en termijnen worden geschorst of verlengd wanneer zij eveneens veronderstellen dat burgers zich 
genoodzaakt zouden voelen om zich naar het gemeentehuis te begeven of waarbij zij handelingen 
moeten stellen die ingaan tegen de opgelegde maatregelen van de federale overheid.  
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B. TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN 

Artikel 1 definieert een aantal begrippen. 
 
Artikel 2 regelt de schorsing van de openbare onderzoeken in het kader van het decreet 
gemeentewegen. Het gaat dan zowel om de openbare onderzoeken die verplicht moeten worden 
doorlopen in het kader van artikel 6 (gemeentelijke beleidskaders en actieplannen), artikel 17 
(rooilijnplannen) en artikel 21 (grafische plannen). 
 
Dit artikel doet geen afbreuk aan de voorwaarde dat een openbaar onderzoek moet georganiseerd 
worden. Dit openbaar onderzoek zal nog steeds 30 dagen duren, maar ten gevolge van de 
maatregelen in dit besluit zijn dit niet noodzakelijk 30 opeenvolgende dagen. 
 
Gelet op de redenen die hierboven werden toegelicht is het momenteel moeilijk, zo niet onmogelijk 
om openbare onderzoeken te laten plaatsvinden. 
 
Een openbaar onderzoek dat werd ingesteld in de periode van noodmaatregelen of een openbaar 

onderzoek dat nog niet was afgelopen voor de periode van noodmaatregelen is geschorst vanaf de eerste 
dag van de periode van noodmaatregelen tot de dag volgend op de einddatum van de periode van de 
noodmaatregelen. De resterende termijn loopt na deze einddatum van de noodmaatregelen verder.  
 
De termijn van lopende openbare onderzoeken wordt dus geschorst vanaf de eerste dag van de 
periode van noodmaatregelen. Dit verhindert dat de termijnen van openbare onderzoeken liepen 
op het moment dat er al noodmaatregelen van kracht waren. 
 
Concreet houdt dit in dat een openbaar onderzoek dat bijvoorbeeld gestart werd op 4 maart en 
gelopen heeft tot de eerste dag van de periode van noodmaatregelen reeds 11 dagen heeft gelopen. 
Na de einddatum van de noodmaatregelen dient dit openbaar onderzoek verder gezet te worden 
en dit voor nog 19 dagen. 
 
De organisatie van een nieuw openbaar onderzoek kan slechts plaatsvinden na de einddatum van 

de noodmaatregelen. Openbare onderzoeken die toch werden gestart tijdens de periode van 

noodmaatregelen worden geschorst vanaf de eerste dag. Dit heeft tot gevolg dat zij opnieuw 

beginnen lopen de dag volgend op de einddatum van de periode van noodmaatregelen en dit voor 

de volledige duurtijd van het openbaar onderzoek. 

 
De burger en andere belanghebbenden zijn op de hoogte van het verloop van een bepaald 
openbaar onderzoek doordat gemeenten op de gemeentelijke website en door aanplakking aan het 
gemeentehuis de start- en einddata van de openbare onderzoeken actueel moeten houden. 
 
Artikel 3 bepaalt dat de termijn om een rooilijnplan definitief vast te stellen overeenkomstig artikel 

17, §5, van het decreet gemeentewegen wordt verlengd met dertig dagen voor rooilijnplannen 

waarvan het openbaar onderzoek afliep voor de periode van noodmaatregelen en waarbij de 

gemeenteraad het rooilijnplan nog niet definitief vaststelde op het moment van de 

inwerkingtreding van dit besluit. 

 

Door middel van deze bepaling wordt rekening gehouden met het feit dat sommige diensten op 

gemeenten gesloten zijn en dat ambtenaren van thuis uit werken, vaak zonder in de mogelijkheid te 

zijn om bepaalde toepassingen of applicaties te gebruiken. 
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Deze bepaling is enkel van toepassing op de hierboven vermeldde hypothese waarbij het openbaar 

onderzoek werd afgerond voor de periode van noodmaatregelen en waarbij de gemeenteraad nog 

geen definitieve beslissing nam over het rooilijnplan, omdat in andere gevallen het openbaar 

onderzoek geschorst zal zijn overeenkomstig artikel 2 van dit besluit. Door de schorsing van deze 

openbare onderzoeken, zoals bepaald in artikel 2 van dit besluit, kan de gemeenteraad niet 

overgaan tot definitieve vaststelling van rooilijnplannen of grafische plannen op grond van artikel 

17, §5, respectievelijk artikel 21, §5, van het decreet gemeentewegen. De termijn die aan de 

gemeenten wordt gegeven om een definitieve beslissing te nemen is immers gekoppeld aan het 

einde van het openbaar onderzoek.  

 

Artikel 4 werd naar analogie met artikel 3 opgesteld, maar dan met het oog op grafische plannen 

tot opheffing van een weg. Ook wanneer de openbare onderzoeken van deze plannen afliepen voor 

de periode van noodmaatregelen, maar waar de gemeenteraad deze plannen nog niet definitief 

vaststelde op grond van artikel 21, §5, van het decreet gemeentewegen, heeft de gemeenteraad een 

bijkomende termijn van dertig dagen om de plannen definitief vast te stellen. 

 

Artikel 5 bepaalt dat de termijn om een administratief beroep in te stellen bij de Vlaamse Regering 
op grond van artikel 24 van het decreet gemeentewegen geschorst is tijdens de periode van 
noodmaatregelen indien de gemeenteraad tijdens de periode van noodmaatregelen een definitieve 
beslissing nam in het kader van artikel 17 en artikel 21 van het decreet gemeentewegen. Dit is een 
uitzondering ten gunste van beroepsindieners.  
 
Een administratief beroep dat wordt ingediend tijdens de periode van noodmaatregelen is 

ontvankelijk en wordt door de Vlaamse Regering behandeld overeenkomstig artikel 25 van het 

decreet gemeentewegen. 

 
Deze regel, waarbij de termijn om een administratief beroep in te stellen wordt geschorst indien de 
gemeenteraad een definitieve beslissing nam over een rooilijnplan of een grafisch plan, is logisch in 
het licht van de vereiste dat definitieve beslissingen van de gemeenteraad over rooilijnplannen (art. 
18 decreet gemeentewegen) en grafische plannen (artikel 22 decreet gemeentewegen) niet alleen op 
de gemeentelijke website moeten worden gepubliceerd, maar ook moeten worden aangeplakt bij 
het gemeentehuis. 
 
Doordat de hierboven vermelde definitieve beslissingen ook moeten worden bekendgemaakt door 
aanplakking aan het gemeentehuis, dient de beroepstermijn te worden geschorst. In de huidige 
periode van noodmaatregelen is het immers niet gewenst dat burgers zich genoodzaakt voelen om 
zich in deze periode naar het gemeentehuis te begeven. 
 

Artikel 6 regelt de inwerkingtreding op 16 maart 2020. Het is essentieel dat deze regeling ten 
spoedigste in werking treedt. 
 
Artikel 7 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.  



 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  Pagina 5 van 5 

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 
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 
 




