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Wijziging van de noodbesluiten van 24 en 27 maart 2020 en  
gevolgen van de niet-verlenging van de termijnen en data 

 
 

Minister Demir besliste op 17 april 2020 dat er geen bijkomende termijnverlenging of schorsing van 

inspraakmomenten komt voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke planningsprocessen.  

Daarnaast keurde de Vlaamse Regering op 22 april 2020 een wijzigingsbesluit goed dat de besluiten 

van 24 en 27 maart 2020 verduidelijkt en aanvult. 

 

Zowel het wijzigingsbesluit van 22 april 2020 als de gevolgen van de niet-verlenging worden hieronder 

besproken. 

 

 

INHOUDSTAFEL 

 
1 OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

1.1 Wat met lopende, GESCHORSTE openbare onderzoeken? 
1.2 Welke bekendmakingsverplichtingen moeten worden nageleefd bij het verderzetten van 
een lopend, geschorst openbaar onderzoek? 
1.3 Wat met de organisatie van NIEUWE openbare onderzoeken? 
1.4 Kan een lopend, geschorst openbaar onderzoek volledig opnieuw georganiseerd worden? 
1.5 Wat met informatievergaderingen? 
1.6 Hoe zit het nu met beslissingstermijnen? 
1.7 Wat met termijnen om beroep in te stellen? 
1.8 Is dit conform de federale veiligheidsmaatregelen? 
1.9 Wat met termijnen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen? 
1.10 Wat als de omgevingsvergunning verviel tijdens de maatregelen of dreigt te vervallen? 

 

2 PLANNINGSPROCEDURES 
2.1 Welke inspraakmomenten? 
2.2 Wat met lopende, GESCHORSTE openbare inspraakmomenten? 
2.3 Welke bekendmakingsverplichtingen moeten nageleefd worden bij het verderzetten van 
een lopend, geschorst inspraakmoment? 
2.4 Wat met de organisatie van NIEUWE inspraakmomenten? 
2.5 Kan een lopend, geschorst openbaar onderzoek volledig opnieuw georganiseerd worden? 
2.6 Wat met informatie- en inspraakvergaderingen? 
2.7 Is dit conform de federale veiligheidsmaatregelen? 

 

3 Achtergrond 
 

 

  

https://omgevingsloket.login.kanooh.be/sites/default/files/atoms/files/BVR_Wijziging%20noodmaatregelen.pdf
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1 OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

 

Een gecoördineerde versie van het noodbesluit vergunnen vindt u hier. 

 

 

1.1 Wat met lopende, GESCHORSTE openbare onderzoeken? 

 

Lopende, geschorste openbare onderzoeken kunnen worden verdergezet vanaf zaterdag 25 april 2020.  

 

De gemeente staat in voor de organisatie van het openbaar onderzoek en bepaalt start/einddatum. Zij 

bepaalt in die zin dan ook de datum voor “doorstart” of verderzetting na de schorsing. Dit wordt thans 

via het wijzigingsbesluit verduidelijkt door de formulering “op een datum na 24 april 2020”. (cfr nieuw 

vierde lid van artikel 10 van het besluit van 24 maart 2020) 

 

De gemeente zou het openbaar onderzoek verder kunnen zetten op 25 april, maar kan er ook voor 

opteren om op maandag 27 april of nog iets later de lopende, geschorste openbare onderzoeken verder 

te zetten. 

 

Wel zal ze rekening moeten houden met de termijn waarbinnen de bevoegde overheid een beslissing 

dient te nemen over de vergunningsaanvraag, waardoor de verderzetting binnen afzienbare tijd plaats zal 

moeten vinden. 

 

 

1.2 Welke bekendmakingsverplichtingen moeten worden nageleefd bij het verderzetten van een 

lopend, geschorst openbaar onderzoek? 

 

Het besluit van 24 maart 2020 sprak aanvankelijk alleen over het actueel houden van informatie over 

start- en einddata van de openbare onderzoeken op de gemeentelijke website en in voorkomend geval 

het op de hoogte brengen van een andere overheid.  

 

Het wijzigingsbesluit van 22 april 2020 regelt de andere bekendmakingsvereisten voortaan duidelijk: 

- De gemeenten dienen de einddatum van het verdergezette openbaar onderzoek aan te passen op de 

gele affiches. 

Deze aangepaste affiches blijven minstens aangeplakt tot de laatste dag van het verdergezette 

openbaar onderzoek. 

- een nieuwe publicatie in dag- of weekblad met de data van verderzetting moet niet 

- opnieuw de eigenaars of gebruikers van gebouwen in een straal van 100m of aanpalende eigenaars 

aanschrijven moet niet 

- De gemeente moet in het omgevingsloket of via de eigen toepassing met gebruik van de 

webdiensten de startdatum en termijn van al de te hervatten openbare onderzoeken ingeven. 

Enkel op deze manier worden deze openbare onderzoeken terug gepubliceerd op het 

omgevingsloket!  

https://omgevingsloket.login.kanooh.be/sites/default/files/atoms/files/BVR_corona_verg_gecoordineerd.pdf
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Opgelet: het is technisch niet mogelijk om een openbaar onderzoek van een dag in te geven. Als 

een openbaar onderzoek nog slechts 1 dag moest worden verder gezet, dan is het nodig dat u in 

het loket ingeeft dat dit twee dagen zal duren. 

Opgelet: het zal pas vanaf 23 april 2020 technisch mogelijk zijn om de nieuwe data in het 

omgevingsloket in te geven. 

 

De vergunningsaanvraag werd reeds bekendgemaakt op de wijzen, voorgeschreven door het 

Omgevingsvergunningenbesluit. Omwonenden en andere belanghebbenden waren aldus geïnformeerd 

over de vergunningsaanvraag, en het openbaar onderzoek.  

  

Doordat de gemeenten de affiches op het terrein moeten aanpassen met vermelding van de nieuwe 

einddata van het resterende openbaar onderzoek, zijn zij bijkomend op de hoogte van de juiste 

einddatum. De gemeente kan de aanpassing doorvoeren door ter plaatse te gaan en zelf manueel de data 

te wijzigen, via stift of via overplakking. Ze kan hiervoor uiteraard ook contact opnemen met de aanvrager 

zelf en afspraken hierover maken.  

 

De aangepaste affiche zal wel moeten blijven hangen tot minstens de laatste dag van het verdergezette 

openbaar onderzoek.  

 

Aan de duur van de terinzagelegging (30 dagen) wordt niet geraakt. 

Wel werd voorzien dat bezwaren die tijdens de schorsingsperiode werden ingediend, geldig zijn. 

Omwonenden en belanghebbenden kregen dan ook een bijkomende termijn voor inspraak.  

 

 

1.3 Wat met de organisatie van NIEUWE openbare onderzoeken? 

 

Nieuwe openbare onderzoeken kunnen georganiseerd worden vanaf 25 april 2020.  

 

Let wel, deze openbare onderzoeken moeten wel eerst op een correcte wijze bekendgemaakt worden.  

 

 

1.4 Kan een lopend, geschorst openbaar onderzoek volledig opnieuw georganiseerd worden? 

 

Het is mogelijk dat een openbaar onderzoek al problematisch verliep voor 23 maart, bv. omdat het 

gemeentehuis al een week gesloten was.  

 

In dat geval kan de gemeente beslissen om het openbaar onderzoek volledig te hernemen na 24 april 

2020.  

 

Vanzelfsprekend zal hierbij rekening moeten worden gehouden met de beslissingstermijn in het 

dossier, en de tijd die nodig is om de ontvangen bezwaren te kunnen verwerken.  

 

Daarnaast zou de gemeente ook kunnen beslissen om de administratieve lus (art. 13 OVD) toe te 

passen, om een geschorst openbaar onderzoek in zijn totaliteit te hernemen. In dit geval wordt de 
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beslissingstermijn van rechtswege eenmalig met 60 dagen verlengd. Wel zullen in dat geval de normale 

bekendmakingsvereisten (individuele kennisgeving, aanplakking, …) volledig moeten herhaald worden. 

 

 

1.5 Wat met informatievergaderingen? 

 

Het besluit van 24 maart 2020 bepaalde niets over informatievergaderingen. Daar alle lopende 

openbare onderzoeken geschorst werden, en pas na 24 april 2020 kunnen worden verdergezet, 

werden ook de informatievergaderingen verdaagd, tot wanneer de openbare onderzoeken terug 

opgestart worden.  

 

Het samenbrengen van meerdere personen in een vergaderzaal is echter niet wenselijk of zelfs 

verboden. 

 

Het wijzigingsbesluit van 22 april 2020 voorziet dan ook in de mogelijkheid om tijdelijk alternatieve 

informatievergaderingen te houden, op elektronische wijze.  

 

Zo kan de toelichtingsfase van de vergadering, waarbij de vergunningsaanvrager zijn aanvraag toelicht, via 

het internet verlopen. Hiervoor zijn platformen zoals Facebook live, of YouTube voorhanden. Na afloop 

van de toelichting is deze presentatie nog steeds digitaal toegankelijk.  

 

Wel blijven de andere regels met betrekking tot de informatievergadering onverminderd van toepassing. 

Het gaat dan om de uit te nodigen instanties en besturen, de mogelijkheid tot het stellen van vragen en 

het opmaken van een verslag.  

 

Via het digitaal platform of e-mail kan ook de kans geboden worden om vragen te stellen. In een tweede 

fase, ofwel aansluitend aan de presentatie (als de vragen rechtstreeks kunnen gesteld worden) ofwel een 

paar dagen later (als de vragen enkel per mail kunnen gesteld worden) beantwoordt de 

vergunningsaanvrager de gestelde vragen via het gekozen internetplatform.  

 

Belangrijk hierbij is een zo transparant mogelijke communicatie over de gekozen werkwijze. 

 

 

1.6 Hoe zit het nu met beslissingstermijnen? 

 

1. De beslissingstermijn voor vergunningsaanvragen of beroepen tegen vergunningsbeslissingen, 

ingediend na 24 april 2020, wordt niet verlengd. 

Vergunningsaanvragen of beroepen waaraan een verlenging van de beslissingstermijn werd 

toegekend, blijven die verlenging behouden.  

Vergunningsaanvragen en administratieve beroepen, ingediend vanaf 25 april 2020, worden 

behandeld binnen de normale behandelingstermijn. 

 

Beslissingstermijn gewone procedure eerste aanleg (art. 4 besluit 24 maart 2020)  

Vergunningaanvragen ingediend voor 24/3 en nog niet beslist -> + 60 dagen  

Vergunningaanvragen ingediend tussen 24/3 en 24/4 en nog niet beslist -> + 60 dagen  
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Vergunningsaanvragen ingediend NA 24/4 -> normale behandelingstermijn  

  

Beslissingstermijn vereenvoudigde procedure eerste aanleg (art. 5 besluit 24 maart 2020)  

Vergunningaanvragen ingediend voor 24/3 en nog niet beslist op 24/3 -> + 30 dagen  

Vergunningaanvragen ingediend tussen 24/3 en 24/4 en nog niet beslist -> + 30 dagen  

Vergunningsaanvragen ingediend NA 24/4 -> normale behandelingstermijn  

 

Beslissingstermijn in beroep (art. 6 besluit 24 maart 2020)  

Beroep ingediend voor 24/3 en nog niet beslist -> + 60 dagen  

beroep ingediend tussen 24/3 en 24/4 en nog niet beslist -> + 60 dagen  

Beroep ingediend NA 24/4: normale behandelingstermijn 

 

 

1.7 Wat met termijnen om beroep in te stellen? 

 

Het besluit van 24 maart 2020 verlengde de termijn om een administratief beroep in te stellen met 30 

dagen (van 30 naar 60 dagen). 

 

De verlenging van de beroepstermijn geldt dan ook voor die beslissingen in eerste aanleg waar de 

beroepstermijn startte op of na 23 februari 2020. Immers, alleen de beroepstermijnen die startten op 

23 februari of daarna, liepen nog op 24 maart 2020.  

 

Het wijzigingsbesluit van 22 april 2020 verduidelijkt wel dat de verlenging van de beroepstermijn 

slechts geldt voor die dossiers waar de beslissing over de vergunningsaanvraag in eerste 

administratieve aanleg genomen is uiterlijk op 24 april 2020. 

 

De termijn om beroep in te stellen tegen beslissingen, genomen op of na 25 april 2020, bedraagt terug 

de normale termijn van 30 dagen. 

 

Zowel bij de normale beroepstermijn als bij de verlengde beroepstermijn moet de affiche aangeplakt 

blijven tot het einde van de beroepstermijn. 

 

Hierdoor wordt aangesloten bij de verlenging van de wachttermijn om gebruik te kunnen maken van 

de omgevingsvergunning. De verlengde wachttermijn geldt immers voor omgevingsvergunningen, 

verleend vanaf 24 maart 2020, datum van inwerkingtreding van het besluit van 24 maart 2020, tot en 

met 24 april 2020.  

 

Termijn om administratief beroep in te stellen (art. 7 besluit 24 maart 2020)  

 

Beslissing in eerste aanleg voor of op 24/4: beroepstermijn 60 dagen 

Vergunning verleend voor 24/3: wachttermijn 35 dagen 

Vergunning verleend op of na 24/3 en voor of op 24/3: wachttermijn 65 dagen (te rekenen 

vanaf dag na eerste dag aanplakking) 
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Beslissing in eerste aanleg na 24/4: beroepstermijn 30 dagen en wachttermijn 35 dagen (te rekenen 

vanaf dag na eerste dag aanplakking) 

 

 

1.8 Is dit conform de federale veiligheidsmaatregelen?  

 

Uit het ministerieel besluit van 23 maart 2020 en het ministerieel besluit van 24 maart 2020 blijkt dat 

de diensten van de lokale besturen essentieel zijn.  

 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur meent dat dit geldt voor alle diensten die de gemeente leveren, 

tenzij er specifieke federale of Vlaamse regelgeving bestaat die er anders over oordeelt. Wat betreft 

Omgeving is dit niet het geval.  

 

Dit houdt in dat de diensten in de mate van het mogelijke het systeem van telethuiswerk en de regels 

van social distancing moeten toepassen.  

 

De maatregel in het ministerieel besluit is er echter op gericht zoveel mogelijk overheidsdiensten 

operationeel te houden. Dit betekent onder meer dat lokale besturen binnen hun 

verantwoordelijkheden en taken en met het oog op het bestrijden van de coronacrisis opgeroepen 

worden om hun personeel flexibel in te zetten voor het beheersen van de crisis.  

 

De dienstverlening die lokale besturen niet van op afstand kunnen organiseren, wordt dus niet 

stopgezet, maar gebeurt met de nodige voorzorgsmaatregelen.  

 

Daar de dienstverlening van lokale besturen tot de essentiële dienstverlening behoort, kan behandeling 

van dossiers plaatsvinden, en mogen burgers zich verplaatsen naar het gemeentehuis voor inzage in de 

documenten. 

 

 

Gemeenten kiezen hierbij een veilige manier om dit te organiseren, bijvoorbeeld door enkel te werken op 

afspraak, door de PC waarop inzage wordt geboden, voldoende ver van andere voorzieningen te plaatsen, 

of door te werken met een projector. 

 

 

1.9 Wat met termijnen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?  

 

Ook hier heeft de minister besloten om geen verlenging door te voeren. 

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de RvVb. 

 

 

1.10 Wat als de omgevingsvergunning verviel tijdens de maatregelen of dreigt te vervallen?  

 

Door de restrictieve maatregelen wordt de tijdige start of voltooiing van bouwwerken of exploitaties 

buiten de wil van de vergunninghouder vaak bemoeilijkt, waardoor omgevingsvergunningen dreigen 

te vervallen.  

https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_-_23-maart.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/mb-aanvulling_-_24_maart.pdf
https://www.dbrc.be/update-dbrc-maatregelen
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Het wijzigingsbesluit van 22 april 2020 komt hieraan tegemoet.  

 

De geldigheidsduur van omgevingsvergunningen van onbepaalde duur, vermeld in artikel 99, §1, van het 

Omgevingsvergunningendecreet, die zouden vervallen op een datum van 20 maart 2020 tot en met 31 

december 2020, wordt van rechtswege met 6 maanden verlengd.  

De verlenging van de vervaltermijn geldt niet voor omgevingsvergunningen voor het verkavelen van 

gronden. Maar wel voor omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen, de 

exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting of de omgevingsvergunning voor 

kleinhandelsactiviteiten.  

 

Daar de vervalregeling die geldt voor omgevingsvergunningen ook van toepassing is op meldingsakten, 

kunnen ook deze vervallen en wordt eenzelfde verlenging voorzien.  

De geldigheidsduur van meldingen/meldingsakten van onbepaalde duur die zouden vervallen op een 

datum van 20 maart 2020 tot en met 31 december 2020, wordt van rechtswege met 6 maanden verlengd.  

 

Ook de geldigheidsduur van vergunningen of meldingen van bepaalde duur en vergunningen op proef, 

die werden verleend of waarvan akte werd genomen uiterlijk op 24 april 2020, kan verstrijken, zonder 

dat uitvoering gegeven kon worden aan de vergunde of geakteerde handelingen of exploitatie. 

De geldigheidsduur van deze omgevingsvergunningen of meldingen die zou verstrijken op een datum van 

20 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020, wordt van rechtswege met 3 maanden verlengd.  

 

Er wordt in een kortere toepassingsperiode en een kortere verlenging voorzien, nl. 3 maanden, omdat het 

hier doorgaans handelt om minder ingrijpende projecten, ofwel omwille van hun tijdelijk karakter, ofwel 

omwille van het feit dat het slechts meldingsplichtige handelingen betreft. 

 

Let wel, dit betreft een verlenging van de geldigheidsduur. De voorwaarden, met inbegrip van de 

bijzondere milieuvoorwaarden, die werden verbonden aan de omgevingsvergunning, alsook de 

algemene en sectorale milieuvoorwaarden blijven onverkort van toepassing. 

 

 

2 PLANNINGSPROCEDURES 

 

Een gecoördineerde versie van het noodbesluit planning vindt u hier. 

 

2.1 Welke inspraakmomenten? 

 

Het besluit van 27 maart 2020 bevatte een schorsing van volgende inspraakmomenten: schorsing van 

- raadplegingen van het publiek en openbare onderzoeken bij ruimtelijke uitvoeringsplannen, 

stedenbouwkundige verordeningen en planologische attesten (artikel 10); 

- openbare onderzoeken, terinzageleggingen en raadplegingen van het publiek bij complexe 

projecten (artikel 11), 

- publieke inspraak en openbare onderzoeken bij ruimtelijke beleidsplanning (artikel 12), en 

- openbare onderzoeken en raadplegingen van het publiek in het kader van plan-m.e.r. (artikel 13). 

 

https://omgevingsloket.login.kanooh.be/sites/default/files/atoms/files/BVR_corona_rups_gecoordineerd.pdf
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2.2 Wat met lopende, GESCHORSTE openbare inspraakmomenten? 

 

Het besluit van 27 maart 2020 sprak van een schorsing van inspraakmogelijkheden (raadplegingen van het 

publiek, openbaar onderzoek, publieke inspraak e.d.) en een “verderzetting na 24 april 2020”.  

 

Dit betekent niet dat deze inspraakmomenten automatisch hervatten op 25 april 2020.  

 

De overheid die instaat voor het openbaar onderzoek, de raadpleging van het publiek e.d. bepaalt de 

start- en hieruit voortvloeiende einddatum. Zij bepaalt in die zin dan ook de datum voor “doorstart” 

of verderzetting na de schorsing.  

 

Het wijzigingsbesluit van 22 april 2020 heeft dit dan ook verduidelijkt door de formulering “op een 

datum na 24 april 2020”. (cfr nieuw vijfde lid van artikel 10 t.e.m. 13 van het besluit van 27 maart 2020) 

 

Het is aangewezen niet te lang te wachten met de hervatting van de openbare onderzoeken.  

 

 

2.3 Welke bekendmakingsverplichtingen moeten nageleefd worden bij het verderzetten van een 

lopend, geschorst inspraakmoment? 

 

Het besluit van 27 maart 2020 bepaalde aanvankelijk louter dat de informatie over start- en einddata 

van de inspraakmogelijkheden actueel moest worden gehouden op de website van de bevoegde 

overheden. Meer werd niet vastgelegd. 

 

Het wijzigingsbesluit van 22 april 2020 regelt duidelijk via een wijziging van de artikelen 10 tot en met 

13 dat de bekendmakingen en kennisgevingen, uitgevoerd voor de start van de schorsing niet moeten 

worden hernomen bij de verderzetting van het de inspraakverplichtingen. (cfr nieuw vijfde lid van 

artikel 10 t.e.m. 13 van het besluit van 27 maart 2020) 

 

Enkele voorbeelden: 

- de verderzetting van het openbaar onderzoek over een ontwerp van een ruimtelijk uitvoeringsplan 

moet dus niet opnieuw worden aangekondigd in het Belgisch Staatsblad, moet niet opnieuw 

worden aangeplakt, moet niet worden gepubliceerd in drie dagbladen, … 

- de verderzetting van het openbaar onderzoek over een ontwerp van provinciaal beleidsplan 

ruimte moet niet opnieuw worden aangekondigd in het gemeentelijk infoblad van elke gemeente, 

moet niet opnieuw worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, drie dag- of weekbladen, … 

- de verderzetting van het openbaar onderzoek over een ontwerp van voorkeursbesluit of 

projectbesluit van een complex project moet niet opnieuw worden aangekondigd door een 

publicatie in het Belgisch Staatblad, drie dagbladen of informatiebladen, moet niet opnieuw 

worden aangeplakt, … 

 

De bevoegde overheid had, voor de start van de schorsing, immers reeds de nodige ruchtbaarheid 

gegeven aan haar planinitiatief. Burgers waren op dat moment dan ook geïnformeerd over dit 

initiatief. 
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Hoewel de inspraakmomenten door de civiele noodsituatie dan wel werden geschorst, deze moeten wel 

degelijk hernomen worden voor de resterende duur.  

 

Bovendien werd voorzien dat bezwaren die tijdens de schorsingsperiode worden ingediend, geldig zijn. 

Aan omwonenden en belanghebbenden werd een bijkomende termijn voor inspraak gegeven.  

Betrokken burgers – reeds afdoende geïnformeerd over het planinitiatief - kunnen voor het dossier dat 

hun interesse wegdraagt, actuele informatie terugvinden op de desbetreffende website.  

 

Vanzelfsprekend kan de bevoegde overheid uit eigen beweging de informatie over start- en einddata 

van de inspraakmogelijkheden ruimer aankondigen dan enkel via de website, om op die manier 

belanghebbenden bijkomend te informeren over de gewijzigde data. Dit kan bv. door bijkomende 

vermeldingen op affiches, publicatie in krant of infoblad, … 

 

 

2.4 Wat met de organisatie van NIEUWE inspraakmomenten? 

 

Nieuwe openbare onderzoeken worden georganiseerd op of vanaf 25 april 2020.  

 

Let wel, deze openbare onderzoeken moeten wel eerst op een correcte wijze aangekondigd worden.  

 

2.5 Kan een lopend, geschorst openbaar onderzoek volledig opnieuw georganiseerd worden? 

 

Uiteraard kan de bevoegde overheid er ook voor opteren om een lopend, geschorst openbaar 

onderzoek, volledig te hernemen na 24 april 2020. Dit kan bijvoorbeeld aangewezen zijn omdat het 

openbaar onderzoek al problematisch verliep voor 23 maart (bv. omdat het gemeentehuis al langer 

gesloten was) of omdat het openbaar onderzoek nog maar net was begonnen bij het ingaan van de 

schorsingsperiode. 

 

 

 

2.6 Wat met informatie- en inspraakvergaderingen? 

 

Het besluit van 27 maart 2020 bevatte een schorsing van een aantal inspraakmomenten bij ruimtelijke 

uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, planologische attesten, complexe projecten, 

ruimtelijke beleidsplanning en plan-m.e.r. 

 

In een aantal van deze procedures zijn informatie- en inspraakvergadering voorzien. Te denken valt 

aan het participatiemoment over de startnota bij RUP’s, of een informatie- en inspraakvergadering bij 

beleidsplanning.  

Het besluit van 27 maart 2020 bepaalde niets over dergelijke informatie- en inspraakvergaderingen. 

Daar echter alle lopende inspraakmomenten geschorst werden, en pas na 24 april 2020 kunnen 

worden verdergezet, werden deze informatie- en inspraakvergaderingen verdaagd, tot wanneer de 

inspraakmomenten terug opgestart worden.  
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Het samenbrengen van meerdere personen in een vergaderzaal is echter niet wenselijk of zelfs 

verboden. 

 

Het wijzigingsbesluit van 22 april 2020 voorziet dan ook in de mogelijkheid om tijdelijk alternatieve 

informatie- en inspraakvergaderingen te houden, op elektronische wijze. (cfr nieuw zesde lid van artikel 

10 t.e.m. 13 van het besluit van 27 maart 2020) 

 

Zo kan de toelichtingsfase van de vergadering waarbij het planinitiatief voorgesteld wordt, via het internet 

verlopen. Hiervoor zijn platformen zoals Facebook live, of YouTube voorhanden. Na afloop van de 

toelichting is deze nog steeds digitaal toegankelijk.  

Wel blijven de andere regels met betrekking tot de informatie- en inspraakvergadering onverminderd van 

toepassing. Het gaat dan bv. over de uit te nodigen instanties en besturen, de mogelijkheid tot het stellen 

van vragen, …  

Via het digitaal platform of e-mail kan ook de kans geboden worden om vragen te stellen. In een tweede 

fase, ofwel aansluitend aan de presentatie (als de vragen rechtstreeks kunnen gesteld worden) ofwel een 

paar dagen later (als de vragen enkel per mail kunnen gesteld worden) beantwoordt de initiatiefnemer de 

gestelde vragen via het gekozen internetplatform.  

 

Belangrijk hierbij is een zo transparant mogelijke communicatie over de gekozen werkwijze. 

 

2.7 Is dit conform de federale veiligheidsmaatregelen?  

 

Zie hoger 

 

 

3 Achtergrond 
 

1. Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet 

van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de 

volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning 

2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet 

van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de 

volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-

milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten 

3. Het besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2020 tot wijziging van twee besluiten ter 

uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een 

civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen 

en ruimtelijke plannen 

 

De bestaande toelichting over het eerste besluit vindt u hier. 

 

De bestaande toelichting over het tweede besluit vindt u hier. 

 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1032791&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1032805&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://omgevingsloket.login.kanooh.be/sites/default/files/atoms/files/BVR_Wijziging%20noodmaatregelen.pdf
https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus#vergunningen
https://omgeving.vlaanderen.be/noodbesluit-ruimtelijke-planning-complexe-projecten-plan-mer-en-leegstaande-en-verwaarloosde

