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Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen 

inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de 

gemeentewegen 

 

Rechtsgrond 

 

Dit besluit is gebaseerd op: 

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20. 

 

Vormvereiste 

 

De volgende vormvereiste is vervuld: 

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 7 april 2020. 
 

Motivering 

 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: 

- Gelet op de dringende noodzakelijkheid; 
- Overwegende dat het COVID-19 virus het moeilijk maakt om alle procedureregels 

uit het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen te volgen; 

- Overwegende dat het COVID-19 virus enerzijds verhindert om openbare 

onderzoeken te organiseren en anderzijds is het voor burgers moeilijk om tijdig een 

administratief beroep in te dienen tegen definitieve beslissingen van de 

gemeenteraad tot aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een 

gemeenteweg die werden genomen in de periode van noodmaatregelen. 

 

Juridisch kader 

 

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: 

- het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. 

 

Initiatiefnemer 

 

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare 

Werken.  

 

 

Na beraadslaging, 

 

 

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
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1° het decreet gemeentewegen: het decreet van 3 mei 2019 houdende de 

gemeentewegen; 

2° de noodmaatregelen: de noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 

houdende de gemeentewegen; 

3° de einddatum van de noodmaatregelen: de datum die door de Vlaamse 

Regering wordt vastgesteld in een afzonderlijk besluit; 

4° de periode van noodmaatregelen: de periode van 16 maart 2020 tot en met 

de einddatum van de noodmaatregelen; 

5° een openbaar onderzoek: een openbaar onderzoek in het kader van de 

procedures uit het decreet gemeentewegen; 

6° een administratief beroep: een administratief beroep in het kader van artikel 

24 van het decreet gemeentewegen. 

 

Art. 2. 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 wordt geschorst vanaf de eerste dag van de 

periode van noodmaatregelen en verdergezet de dag volgend op de einddatum 

van de noodmaatregelen. Bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van 

schorsing worden als ontvankelijk beschouwd.  

 

De organisatie van een nieuw openbaar onderzoek kan slechts 

plaatsvinden na de einddatum van de noodmaatregelen.  

 

Op de website van de gemeente en door aanplakking aan het 

gemeentehuis wordt de informatie in verband met de start- en einddata van 

openbare onderzoeken actueel gehouden. 

 

Art. 3. 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. 

 

Art. 4. De termijn om een grafisch plan tot opheffing van een gemeenteweg vast te 

stellen overeenkomstig artikel 21, §5, van het decreet gemeentewegen wordt 

verlengd met dertig dagen voor grafische plannen waarvan het openbaar onderzoek 

afliep voor de periode van noodmaatregelen en waarbij de gemeenteraad het 

grafisch plan nog niet definitief vaststelde op het moment van de inwerkingtreding 

van dit besluit. 

 

Art. 5. De termijn om een administratief beroep in te stellen overeenkomstig 

artikel 24, §3, eerste lid, van het decreet gemeentewegen wordt geschorst 

tijdens de periode van noodmaatregelen indien de gemeenteraad tijdens de 

periode van noodmaatregelen een definitieve beslissing nam in het kader van 

artikel 17 en 21 van het decreet gemeentewegen. 

 

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. 

 

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 16 maart 2020.  
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Art. 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor de weginfrastructuur en het 

wegenbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.  

 

 

Brussel, ... (datum). 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Jan JAMBON  

 

 

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken 

 

 

 

 

 

 

Lydia PEETERS 

 




