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Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 

2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat betreft nadere regels als het 

omgevingsloket en het uitwisselingsplatform wegens technische storingen 

onbeschikbaar zijn 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 

14/1, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2015 en gewijzigd bij het decreet van 

3 februari 2017;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van 

het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;  

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 mei 2017; 

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, 

§1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid; 

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid als volgt wordt gemotiveerd; 

Overwegende dat vanaf 23 februari 2017 de regelgeving inzake de omgevingsvergunning 

in werking is getreden;  

Overwegende dat tijdelijk de mogelijkheid bestond om aanvragen, meldingen, verzoeken 

of initiatieven te behandelen op grond van de bepalingen die geldig waren op 22 februari 

2017, onder de voorwaarden, vermeld in artikel 397 van het decreet van 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning;  

Overwegende dat de bepalingen die geldig waren op 22 februari 2017, slechts toegepast 

konden worden met als uiterste datum 1 juni 2017;  

Overwegende dat zich sinds 23 februari 2017 een aantal toepassingsproblemen heeft 

voorgedaan met het te gebruiken omgevingsloket, waaraan telkens het nodige gevolg is 

gegeven; 

Overwegende echter dat niet valt uit te sluiten dat er zich vanaf 1 juni 2017 problemen 

zouden kunnen voordoen, omdat vanaf dat ogenblik de regelgeving inzake de 

omgevingsvergunning in heel Vlaanderen van toepassing is, ook al wordt het nodige 

gedaan om een sluitend systeem uit te bouwen;  

Overwegende dat het dan ook dringend noodzakelijk is om op 1 juni 2017 te beschikken 

over een regeling die oplossingen biedt om, bij storingen in het omgevingsloket of in het 

uitwisselingsplatform, op een rechtsgeldige wijze een vergunningsaanvraag in te dienen;  
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Overwegende dat daarnaast ook dringend een regeling moet worden uitgewerkt om op 

rechtsgeldige wijze ingediende vergunningsaanvragen te kunnen behandelen, zoals het 

mogelijk maken van advisering en organisatie van het openbaar onderzoek, ondanks 

eventuele technische storingen;  

 

Overwegende dat er een regeling uitgewerkt moet worden voor zowel technische 

storingen van korte duur als langdurige technische storingen, onder andere door de 

mogelijkheid te voorzien dat advies- en beslissingstermijnen kunnen worden opgeschort  

dan wel dat tijdelijk (gedeeltelijk) analoog gewerkt wordt, dit om te vermijden dat een 

groot aantal vergunningsaanvragen geen hetzij een zeer summiere advisering zouden 

kennen, en zelfs stilzwijgend zou worden geweigerd wegens het overschrijden van de 

beslissingstermijnen;  

 

Overwegende dat bij gebrek aan dergelijke regeling op 1 juni 2017 de nadelige gevolgen 

niet te overzien zijn: vertragingen voor bouwheer, architect en aannemer, wegens het 

niet (tijdig) kunnen indienen van de aanvraag of wegens stilzwijgende weigeringen, 

onvoldoende garantie op inspraak door de burger dan wel advisering met kennis van 

zaken door de betrokken instanties, mogelijke schadeclaims omwille van opgelopen 

vertraging, toevloed aan gerechtelijke betwistingen tussen de verschillende actoren in 

het bouwproces en de vergunningverlenende overheden, nefaste gevolgen voor de 

economie in het algemeen en de bouwsector in het bijzonder enzovoort;   

 

Overwegende dat ook een advies bij spoedeisendheid binnen een termijn van vijf 

werkdagen geen soelaas kan bieden, omdat de datum van inwerkingtreding van het 

ontwerp van besluit reeds op 1 juni 2017 ligt; dat er vanuit de lokale besturen signalen 

komen dat zij een toevloed aan aanvraagdossiers verwachten vanaf 1 juni 2017; dat 

gebleken is dat bepaalde technische storingen zich vooral voordoen bij een overbelasting 

van de beschikbare systemen;  

 

Overwegende dat het niet alleen dringend noodzakelijk is om op 1 juni 2017 te 

beschikken over een regeling in geval van technische storingen, maar dat op die datum 

ook de betrokken instanties alsook de betrokken burgers (vergunningsaanvragers, 

architecten, milieucoördinatoren, …) op de hoogte moeten zijn van deze regeling, en dat 

er dan ook zeer snel gecommuniceerd moet worden, zeker als er zich op 1 juni 2017 

storingen zouden voordoen;  

 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;  

 

Na beraadslaging,  

 

 

BESLUIT:  

 

 

Artikel 1. Aan titel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 

tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, 

het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017, wordt 

een hoofdstuk 4, dat bestaat uit de artikelen 162/1 tot en met 162/5, toegevoegd, dat 

luidt als volgt:  

 

“Hoofdstuk 4. Regeling bij technische storingen 

 

Afdeling 1. Algemene bepalingen 

 

Art. 162/1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder algemene technische storing: een door 

het departement vastgestelde storing van het omgevingsloket, vermeld in artikel 147, 

derde lid, of het uitwisselingsplatform, vermeld in artikel 147, eerste lid, waardoor dat 
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loket of dat uitwisselingsplatform niet of onvoldoende beschikbaar is gedurende meer 

dan vier uur van de dag. 

 

 De dag of de dagen van de algemene technische storing wordt of worden geacht 

aan te vangen om middernacht voorafgaand aan het begin van de algemene technische 

storing en wordt of worden geacht te eindigen om middernacht na het einde van de 

algemene technische storing. 

 

Art. 162/2. Het departement houdt een lijst bij van de dagen waarop zich een algemene 

technische storing voordoet.  

 

Het departement publiceert onmiddellijk en uiterlijk de eerste werkdag nadat de 

storing zich voordoet de geactualiseerde lijst op zijn website en stelt de lijst ter 

beschikking op eenvoudig verzoek. 

 

Afdeling 2. Technische storingen van korte duur 

 

Art. 162/3. In geval van een algemene technische storing tijdens een termijn van 

veertien dagen voor het begin van de volgende termijnen, worden die termijnen van 

twaalf respectievelijk zesendertig maanden verminderd met het aantal dagen van de 

algemene technische storing: 

1° de termijn van twaalf maanden, vermeld in artikel 70, §1, tweede lid, van het decreet 

van 25 april 2014; 

2° de termijn van zesendertig maanden, vermeld in artikel 390, §1, eerste lid, 1°, van 

het decreet van 25 april 2014. 

 

 Als in de veertien dagen voor het indienen van een verplicht digitaal in te dienen 

aanvraag, verzoek of melding zich gedurende een of meer al dan niet opeenvolgende 

dagen een algemene technische storing heeft voorgedaan en de indieningsdatum 

relevant is voor de bepaling van de toepasselijke regelgeving, wordt de aanvraag, het 

verzoek of de melding voor die regelgeving geacht te zijn ingediend op de dag die 

berekend is door van de dag van indiening het aantal dagen van de algemene technische 

storing af te trekken. 

 

Art. 162/4. Als zich tijdens het behandelen van een aanvraag, een verzoek, een melding 

of een beroep gedurende een of meer dagen een algemene technische storing heeft 

voorgedaan, worden alle advies- en beslissingstermijnen, vermeld in het decreet van 25 

april 2014 en dit besluit, opgeschort op de dag of de dagen van de algemene technische 

storing. 

 

De termijn van het openbaar onderzoek wordt ook opgeschort op de dag of de 

dagen van de algemene technische storing. 

 

De termijn voor het indienen van beroepen wordt niet opgeschort. 

 

Afdeling 3. Langdurige technische storingen 

 

Art. 162/5. Als het departement vaststelt of op basis van technische indicaties verwacht 

dat een algemene technische storing minimaal veertien dagen de digitale indiening of 

behandeling van aanvragen, verzoeken, meldingen of beroepen in het gedrang brengt of 

zal brengen, brengt het de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, en 

de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, daarvan op de 

hoogte.  

 

De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, en de Vlaamse 

minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, worden gemachtigd om, na 

daarvan op de hoogte te zijn gebracht, tijdelijk de analoge indiening of indiening per 
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digitale drager en analoge behandeling toe te laten of te verplichten. De voormelde 

ministers kunnen daarbij een onderscheid maken tussen de soorten aanvragen, 

verzoeken of ambtshalve initiatieven of meldingen, vermeld in artikel 14/1, tweede lid, 

van het decreet van 25 april 2014, de verschillende vergunningsplichten, vermeld in 

artikel 5 van het voormelde decreet, en het feit of het een aanvraag, een verzoek of een 

melding betreft. De voormelde ministers bepalen in één of meerdere beslissingen het 

begin en het einde van de langdurige technische storing. 

 

Het bevoegd bestuur bepaalt in het geval van een tijdelijk toegelaten of verplichte 

analoge indiening of behandeling het aantal benodigde exemplaren van de aanvraag, het 

verzoek of de melding. 

 

De beslissingstermijnen van de met toepassing van dit artikel met een analoge 

zending ingediende aanvragen, verzoeken of meldingen worden met veertien dagen 

verlengd.”. 

 

 

Art.2. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2017.  

 

 

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, en de Vlaamse 

minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, zijn, ieder wat hem of haar 

betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 

 

 

Brussel, 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering 

 

 

 

 

 

 

 

Geert BOURGEOIS 

 

 

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 

 

 

 

 

 

 

 

Joke SCHAUVLIEGE 

 


