VR 2020 2403 DOC.0276/1

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Besluit van de Vlaamse Regering 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
- Definitieve goedkeuring

Samenvatting
Op 18 maart 2020 nam het Vlaams Parlement het decreet over maatregelen in geval van een civiele
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid aan. Op 20 maart 2020 werd dit reeds door
de Vlaamse Regering bekrachtigd.
Met dit decreet neemt het Vlaams Parlement maatregelen om de verdere verspreiding van het
Coronavirus in te dammen, en om de veiligheid en de volksgezondheid te garanderen en geeft ze
delegatie aan de Vlaamse Regering om hetzelfde te doen.
Op 20 maart stelde de Vlaamse Regering bij besluit de noodsituatie met betrekking tot de
volksgezondheid vast, deze start op 20 maart 2020 en loopt tot 17 juli 2020 en is eventueel
verlengbaar met 120 dagen.
Met voorliggend besluit geeft de Vlaamse Regering gevolg aan de machtiging om nadere regels uit
te werken inzake voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de
tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen, in voorliggend besluit wat
betreft bepaalde reglementering met betrekking tot de omgevingsvergunning .
Door de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) is immers wel degelijk sprake van dergelijke
noodsituatie.

1 SITUERING
Zoals aangegeven in de aanhef van het ontwerpbesluit is er 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.
Gelet op het hoogdringend karakter van voorliggende ontwerp van besluit, is met toepassing van
punt 293 e.v. van de Omzendbrief Wetgevingstechniek VR 2019/4, geen wetgevingstechnisch- en
taalkundig advies vereist.
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De hoogdringendheid van de decretale regeling, en de nodige uitwerking van de voorziene delegaties,
betreft de uitbraak van het Coronavirus (Covid-19), dat inmiddels uitgegroeid is tot een pandemie,
een waarvan dagelijks besmettingen bijkomen en patiënten overlijden, ook in België. Zie ook de
aanhef van voorliggend besluit.

2 INHOUD
A. ALGEMEEN
Op 18 maart 2020 nam het Vlaams Parlement het decreet over maatregelen in geval van een civiele
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid aan. Op 20 maart 2020 werd dit reeds door de
Vlaamse Regering bekrachtigd.1
Met dit decreet neemt het Vlaams Parlement maatregelen om de verdere verspreiding van het
Coronavirus in te dammen, en om de veiligheid en de volksgezondheid te garanderen en geeft ze
delegatie aan de Vlaamse Regering om hetzelfde te doen.
Dit decreet voorziet enerzijds in een afwijking op de omgevingsvergunningsplicht: een
omgevingsvergunning of omgevingsmelding is niet vereist voor constructies, functiewijzigingen of
exploitaties die tot doel hebben geneesmiddelen en medisch materiaal te maken, de
ziekenhuiscapaciteit en de capaciteit van andere zorgvoorzieningen, verzorgingsinrichtingen of
onderzoeksinstellingen te verhogen of te verbeteren om de gevolgen van de civiele noodsituatie met
betrekking tot de volksgezondheid te voorkomen of te kunnen opvangen. Anderzijds geeft het decreet
een machtiging aan de Vlaamse Regering om nadere regels uit te werken inzake de opschorting, het
stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of
administratieve verplichtingen.
Op 20 maart stelde de Vlaamse Regering bij besluit de noodsituatie met betrekking tot de
volksgezondheid vast, deze start op 20 maart 2020 en loopt tot 17 juli 2020 en is eventueel
verlengbaar met 120 dagen. Met deze beslissing werd de afwijking op de omgevingsvergunningsplicht
zoals hierboven vermeld van kracht en kan uitvoering gegeven worden aan de machtiging die de
Vlaamse Regering kreeg om nadere regels uit te werken met betrekking tot procedurele en
administratieve verplichtingen.
Door de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) is er sprake van een civiele noodsituatie met
betrekking tot de volksgezondheid. Ondertussen werden immers reeds verschillende maatregelen
uitgevaardigd met betrekking tot social distance regels, opschorting van lessen, annulatie van alle
recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.), bevordering en versterking van telewerken.
Met voorliggend besluit geeft de Vlaamse Regering gevolg aan de machtiging om nadere regels uit te
werken voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke
aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen, in voorliggend besluit wat betreft
bepaalde reglementering met betrekking tot de omgevingsvergunning .
De termijnsverlengingen en extra flexibiliteit die gegeven worden in dit besluit hebben tot doel de
gevolgen van de Coronacrisis die een normaal verloop van de procedures verhinderen, waarbij de
rechtsbescherming van belanghebbenden of derden beperkt wordt door de restrictieve maatregelen
uitgevaardigd door de federale regering (o.m. met betrekking tot essentiële verplaatsingen en social
distance regels ) of in geval van het uitvallen van de administratie door ziekte, op te vangen en te
milderen.
1

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1381309
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Voorliggend besluit is noodzakelijk om volgende redenen:
- om burgers en belanghebbenden de nodige rechtsbescherming en rechtszekerheid te geven
bij beslissingen van omgevingsvergunningsaanvragen,
- om te vermijden dat – door onvoorziene omstandigheden – geen beslissing zou genomen
worden of niet tijdig advies verleend worden binnen de decretale vervaltermijnen, wat
automatisch zou leiden tot een (stilzwijgende) weigeringsbeslissing of tot het verwerpen van
een beroep,
- om een voortgang van procedures maximaal mogelijk te maken teneinde te vermijden dat de
overheid na het verstrijken van de civiele noodsituatie geconfronteerd wordt met een
abnormaal grote hoeveelheid in te halen dossiers.
De verlengingen van de beslissingstermijnen die in dit besluit voorzien zijn, doen geen afbreuk aan de
mogelijkheden van termijnverlenging die op vandaag reeds voorzien zijn in de regelgeving, bv. bij
toepassing van de administratieve lus, op verzoek van de aanvrager, of wanneer de gemeenteraad over
een bepaald dossier een beslissing moet nemen. Indien nodig kan ook van die mogelijkheden toepassing
gemaakt worden, en wordt de termijnverlenging die daaruit voortvloeit gecumuleerd met de
termijnverlengingen die voorzien zijn in dit besluit.
Uiteraard hoeven deze termijnen niet uitgeput te worden.
De schema’s die in bijlage aan deze nota worden toegevoegd geven een overzicht van de wijzigingen
in termijnen en procedurele aanpassingen.

B. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING
HOOFDSTUK 1. Definities en toepassingsgebied
Artikel 1
Dit artikel legt de gehanteerde definities vast.
Artikel 2
Dit artikel somt de betrokken regelgeving op waarop de in dit besluit uitgewerkte regeling van
toepassing is.
Het is niet nodig het besluit op te nemen dat de Vlaamse en provinciale lijsten vastlegt. Dat laatste
besluit bevat immers geen termijnen of procedurele of administratieve verplichtingen, maar speelt
enkel op het vlak van de bevoegdheidsbepaling.
Artikel 3
Dit artikel regelt het toepassingsgebied van dit besluit en op welke aanvragen en beroepen de
aangepaste regeling van toepassing is.
Dit toepassingsgebied wil de aanvragen afbakenen waarbij zowel in eerste als laatste aanleg een
normaal verloop van de procedure (mogelijks) verhinderd wordt of waarbij de rechtsbescherming
van derden beperkt wordt door de restrictieve maatregelen ten gevolge van de coronacrisis.
Het betreft:
- aanvragen of administratieve beroepen die reeds werden ingediend in het omgevingsloket
voor het in werking treden van dit besluit en waarvan de procedure lopende is;
- nieuwe aanvragen of administratieve beroepen die ingediend worden na het inwerking
treden van het besluit tot en met 24 april 2020.
Deze datum van 24 april 2020, die ook verderop in het besluit als referentiedatum wordt toegepast
in het kader van de regeling met betrekking tot de openbare onderzoeken in artikel 10 , is gekozen
vanuit volgende overwegingen :
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-

de huidige federale maatregelen met betrekking tot essentiële verplaatsingen en “social
distance” regels die zijn uitgevaardigd en (op moment van goedkeuring van het besluit) gelden
tot 5 april 2020.
de paasvakantie aansluitend die loopt van 5 april tot en met 19 april 2020.
het bieden van flexibiliteit aan de vergunningverlenende besturen om openbare onderzoeken
volwaardig te kunnen voeren (zie ook artikel 10).
de nodige tijd voorzien om ook de na-ijleffecten bij een eventueel opheffen van de federale
maatregelen op te vangen.

Gezien het onzeker is of de maatregelen met betrekking tot essentiële verplaatsingen en “social
distance” nog verder in de tijd worden verlengd voorziet het besluit een delegatie aan de minister
om de datum van 24 april 2020 te verlengen. Bij een eventuele verlenging is het nodig dit besluit
tijdig te nemen en de vergunningverlenende overheden goed te informeren. In elk geval kan de
einddatum van deze regeling de einddatum van de civiele noodsituatie (met inbegrip van een
eventuele verlenging van deze laatste) niet overschrijden.
Het artikel verduidelijkt verder dat de bepalingen van dit besluit niet van toepassing zijn op
vergunningsaanvragen en administratieve beroepen die na een vernietiging van een eerdere beslissing
opnieuw moeten beslist worden na de einddatum van 24 april 2020 (of eventueel de verlengde
einddatum).
De bepalingen van dit besluit gelden ook voor aanvragen tot ambtshalve bijstelling van de
omgevingsvergunning zoals bedoeld in hoofdstuk 6, afdeling 1 en 2, en artikel 85 en 86, van het
Omgevingsvergunningsdecreet. voorzover de aanvragen vallen onder het toepassingsgebied met name
aanvragen die reeds werden ingediend voor het in werking treden van dit besluit en waarvan de
procedure lopende is en nieuwe aanvragen die ingediend worden na het inwerking treden van het
besluit tot en met 24 april 2020.
HOOFDSTUK 2. Termijnsverlengingen
Artikel 4
Artikel 4 regelt een verlenging van de beslissingstermijn in eerste aanleg voor de gewone procedure
(met openbaar onderzoek), voor lopende en nieuwe dossiers die onder het toepassingsgebied vallen
van artikel 3 van dit besluit. Dossiers waar de overheid reeds een einduitspraak (al dan niet
stilzwijgend) heeft gedaan over de aanvraag voor het inwerkingtreden van dit besluit, vallen
logischerwijs niet onder de toepassing van dit artikel.
Er wordt voorzien de termijn met 60 dagen te verlengen om redenen dat deze aanvragen gevat zijn
door een openbaar onderzoek (zie verder toelichting artikel 10).
Artikel 5
Artikel 5 regelt een verlenging van de beslissingstermijn in eerste aanleg voor de vereenvoudigde
procedure (zonder openbaar onderzoek), voor lopende en nieuwe dossiers die onder het
toepassingsgebied vallen van artikel 3 van dit besluit. Dossiers waar de overheid reeds een
einduitspraak (al dan niet stilzwijgend) heeft gedaan over de aanvraag voor het inwerkingtreden van
dit besluit, vallen logischerwijs niet onder de toepassing van dit artikel.
Er wordt voorzien om de termijn met 30 dagen te verlengen. Uiteraard hoeft deze termijn niet
uitgeput te worden.
Artikel 6
Artikel 6 regelt een verlenging van de beslissingstermijn in laatste aanleg voor lopende en nieuwe
dossiers die onder het toepassingsgebied vallen van artikel 3 van dit besluit. Deze termijnverlenging
wordt voorzien omdat de bevoegde overheid in beroepsprocedures het eventuele openbaar
onderzoek moet hernemen (zie verder toelichting artikel 10) en desgevallend een hoorzitting houden.
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Daarenboven dient in vele gevallen de POVC of GOVC samen te komen. Dossiers waar de overheid
reeds een einduitspraak (al dan niet stilzwijgend) heeft gedaan over de aanvraag voor het
inwerkingtreden van dit besluit, vallen logischerwijs niet onder de toepassing van dit artikel.
Er wordt voorzien om de termijn met 60 dagen te verlengen. Uiteraard hoeft deze termijn niet
uitgeput te worden.
Vervolledigend wordt opgemerkt dat met het verlengen van de termijn zoals voorzien in artikel 4, 5
en 6 geen afbreuk wordt gedaan aan de regeling vermeld in artikel 70 van het omgevingsdecreet met
betrekking tot het hernieuwen van de omgevingsvergunning van bepaalde duur. Deze regeling blijft
onverkort gelden ook binnen de verlengde beslistermijnen.
Artikel 7
Artikel 7 regelt de termijn waarbinnen beroep kan ingesteld worden tegen een beslissing voor dossiers
die vallen onder het toepassingsgebied. Concreet betreft het de beroepstermijn voor:
beroepen tegen beslissingen (in 1ste aanleg) die genomen worden vanaf de datum van
inwerkingtreding van dit besluit tot en met 24 april 2020;
beroepen tegen beslissingen (in 1ste aanleg) die genomen werden vóór de inwerkingtreding
van dit besluit, waarbij de gebruikelijke beroepstermijn van 30 dagen nog niet is afgelopen
bij de inwerkingtreding van dit besluit.
Het verlengen van de beroepstermijn met 30 dagen is noodzakelijk om de rechten van
belanghebbende te vrijwaren gelet op de restrictieve maatregelen die uitgevaardigd werden door de
federale regering met betrekking tot essentiële verplaatsingen en “social distance” regels. In sommige
gemeentes kunnen evenwel beslissingen op afspraak ingekeken worden, maar dit is niet in alle
gemeentes het geval en haalbaar, en bovendien is het ook niet wenselijk dat burgers zich in deze
periode genoodzaakt voelen om beslissingen in te kijken op het gemeentehuis. 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.
De totale beroepstermijn bedraagt dan 60 dagen.
Artikel 8
Artikel 8 regelt een verlenging van de termijn waarbij gebruik kan gemaakt worden van de
omgevingsvergunning. Gezien de termijn om beroep in te stellen verlengd wordt, is het ook nodig de
termijn waarna gebruik kan gemaakt worden van de vergunning te verlengen met eveneens 30 dagen.
De totale termijn bedraagt dan 65 dagen.
Artikel 9
Zoals ook eerder werd aangeven is het onduidelijk hoelang deze corona-crisis zal aanhouden en
hoelang de federale restrictieve maatregelen met betrekking tot essentiële verplaatsingen en “social
distance” regels nog zullen aanhouden en mogelijks nog verstrengd zullen worden. Daarnaast is het
onzeker of door ziekte de administratieve afhandeling en ondersteuning in gemeenten, provincies
en Vlaamse overheid kan gewaarborgd blijven. Om die reden voorziet het besluit een delegatie aan
de minister om de termijnen nog verder op te rekken indien dat noodzakelijk zou blijken. Een dergelijk
ingrijpen moet tijdig gebeuren en voldoende bekend worden gemaakt.
HOOFDSTUK 3. Procedurele aanpassingen
Artikel 10
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de voorwaarde dat er (in vele dossiers) een openbaar onderzoek
georganiseerd moet worden. Bovendien zal dit onderzoek nog steeds (minstens) 30 dagen duren, zij
het niet noodzakelijk 30 opeenvolgende dagen.
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Het organiseren van een volwaardig openbaar onderzoek van 30 dagen is omwille van de federale
restrictieve maatregelen met betrekking tot essentiële verplaatsingen en “social distance” regels zeer
moeilijk, zoniet onmogelijk. In sommige gemeentes kunnen dossiers op afspraak ingekeken worden,
maar dit is niet in alle gemeentes haalbaar, en bovendien is het ook niet wenselijk dat burgers zich
in deze periode genoodzaakt voelen om vergunningsaanvragen in te kijken op het gemeentehuis. 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. De rechtszekerheid van vergunningen die tot
stand komen na een openbaar onderzoek gevoerd tijdens een periode waarbij de restrictieve federale
maatregelen gelden, komen mogelijks onder druk en is dit een reden tot aanvechtingen.
Om de rechten van alle burgers te vrijwaren en ook 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 en deze te koppelen aan de einddatum vermeld in
artikel 3 eerste lid 2° van dit besluit:
- reeds opgestarte openbare onderzoeken die nog niet zijn beëindigd zijn op datum van
inwerkingtreding van dit BVR worden geschorst vanaf de in werkingtreding van dit besluit
en kunnen verder gezet worden na het verstrijken van de einddatum 24 april 2020. Concreet
houdt dit in dat een openbaar onderzoek dat bijvoorbeeld gestart werd op 1 maart en gelopen
heeft tot inwerkingtreding van dit besluit (23 maart 2020) reeds 22 dagen heeft gelopen terug
dient verder gezet te worden na 24 april 2020 en dit voor nog minimum 8 dagen. Uiteraard
kan een gemeente ervoor opteren om het openbaar onderzoek nog iets langer te laten lopen.
Gelet op deze uitzonderlijke regeling van deze bepaling en in functie van het maximaal
vrijwaren van de rechten van de burger tijdens deze uitzonderlijke crisisperiode worden
bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing als ontvankelijk beschouwd.
Zoals aangegeven is op deze manier een openbaar onderzoek van (minstens) 30 dagen
gegarandeerd.
- nieuwe openbare onderzoeken kunnen pas opgestart worden na 24 april 2020.
Vervolledigend wordt opgemerkt dat deze openbare onderzoeken uiteraard moeten plaatsvinden
binnen de dwingende beslissingstermijnen die evenwel verlengd worden. De regeling in artikel 10
heeft geen extra termijnsverlenging van de beslissingsprocedures tot gevolg, maar voorziet louter in
een restrictieve regeling naar het organiseren van het openbaar onderzoek. Het voeren van een
volwaardig openbaar onderzoek is immers belangrijk in functie van de rechtszekerheid van
afgeleverde omgevingsvergunningen.
De burger is op de hoogte van het verloop van een bepaald openbaar onderzoek door de voorziene
bekendmakingsregeling. De gemeentelijke website moet immers de start- en einddata van de
openbare onderzoeken actueel houden. Ook de data op de gele affiches die op het terrein werden
aangeplakt moeten desgevallend worden aangepast.
Indien een openbaar onderzoek georganiseerd moet worden op vraag van de deputatie, de Vlaamse
Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar, zal de gemeente het bevoegd bestuur op de hoogte
houden van de start- en einddata van de openbare onderzoeken.
Gezien het onzeker is of de maatregelen met betrekking tot essentiële verplaatsingen en “social
distance” nog verder in de tijd worden verlengd voorziet het besluit een delegatie aan de minister
om de datum van 24 april 2020 te verlengen. Bij een eventuele verlenging is het nodig dit besluit
tijdig te nemen en de vergunningverlenende overheden goed te informeren. In elk geval kan de
einddatum van deze regeling de einddatum van de civiele noodsituatie (met inbegrip van een
eventuele verlenging van deze laatste) niet overschrijden.
Artikel 11
Het omgevingsvergunningsdecreet en het omgevingsvergunningsbesluit voorzien dat de
vergunningsaanvrager in de gewone vergunningsprocedure eerste aanleg kan vragen om gehoord te
worden door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie. In beroep kan zowel de
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vergunningsaanvrager als de beroepsindiener vragen om gehoord te worden door de bevoegde
overheid of de bevoegde omgevingsvergunningscommissie. Dit is omwille van de federale restrictieve
maatregelen met betrekking tot essentiële verplaatsingen en “social distance” niet aangewezen.
Daarom wordt voorzien dat tijdens de civiele noodsituatie het bevoegde bestuur of de voorzitter van
de omgevingsvergunningscommissie kan beslissen hoorzittingen schriftelijk, via teleconferentie of via
videoconferentie te houden.
Ook als niemand vraagt om gehoord te worden, moeten de omgevingsvergunningscommissies
vergaderen. De advisering door POVC/GOVC is (in sommige dossiers) een procedureel verplichte stap.
Dit artikel laat toe de commissievergadering op een veilige wijze te houden, zoals hiervoor
uiteengezet.
Artikel 12
Het zou kunnen dat een adviesinstantie door personeelstekort niet tijdig adviezen kan verstrekken.
Een uitblijvend advies wordt tijdens de duur van de maatregelen niet langer automatisch geacht
stilzwijgend gunstig te zijn. Met laattijdige adviezen kan de bevoegde overheid dus wel degelijk
rekening houden. Wel kan als het advies uitblijft, aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. Hierbij
is het aangewezen dat de bevoegde overheid en de adviesinstantie elkaar hierbij zoveel mogelijk
raadplegen.
Is de capaciteit van een adviesinstantie ontoereikend, en passeren hierdoor dossiers waarin
normalerwijze een negatief advies in werd uitgebracht, moet de instantie de mogelijkheid hebben
haar bezwaren op het project mee te kunnen delen. Vandaar dat wordt voorzien dat bij het uitblijven
of laattijdig verstrekken van een advies omwille van de civiele noodsituatie, de adviesinstantie haar
mogelijkheid om beroep in te stellen, niet verliest.
Artikel 13
Artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende nadere regels voor
de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage regelt meer
bepaald de advisering van de adviesinstanties aan het team Mer van het Departement Omgeving over
het ontwerp van project-MER in het kader van de vergunningsprocedure.
Het zou kunnen maar dat een adviesinstantie door personeelstekort niet of niet tijdig advies kan
verstrekken.
Hier wordt bepaald dat een uitblijvend advies niet automatisch geacht wordt stilzwijgend gunstig te
zijn. Wel kan als het advies uitblijft, aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. Het is aangewezen
dat het team Mer en de adviesinstantie elkaar hierbij zoveel mogelijk raadplegen.
HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN
Artikel 14 (inwerkingtredingsbepaling)
De verlenging van proceduretermijnen en de tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve
verplichtingen in het kader van bovenvermelde regelgeving moeten zo spoedig mogelijk toegepast
kunnen worden in het licht van de uitbraak van het Coronavirus (Covid-19), dat inmiddels uitgegroeid
is tot een pandemie, een waarvan dagelijks besmettingen bijkomen en patiënten overlijden, ook in
België.
Artikel 15 (uitvoeringsbepaling)
Deze bepaling behoeft geen toelichting.
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3. BESTUURLIJKE IMPACT
A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID
Het ontwerp van besluit heeft geen impact op de begroting van de Vlaamse overheid.
Het advies van de inspectie van financiën werd uitgebracht op 23 maart 2020 en is gunstig .
De inspectie van financiën geeft een gunstig advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse
regering 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.
De inspectie van financiën besluit dat aangezien dit ontwerp van besluit van de Vlaamse regering de
ontvangsten en uitgaven van de Vlaamse overheid niet beïnvloedt, is in toepassing van artikel 31, §2,
2° van het besluit van de Vlaamse regering van 17 mei 2019 ter uitvoering van de Vlaamse Codex
Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 het akkoord van de Vlaamse minister van begroting niet
vereist.

B. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID
Door de civiele noodsituatie in het kader van de volksgezondheid, meer bepaald de uitbraak van het
Coronavirus, wordt de werking van de Vlaamse Overheid en de lokale overheden grondig verstoord.
De uitgevaardigde veiligheidsmaatregelen kunnen tot gevolg hebben dat bepaalde verplichtingen niet
uitgevoerd of termijnen niet gehaald kunnen worden.
Voorliggend besluit tracht daar zo goed mogelijk rekening mee te houden en de impact zo veel als
mogelijk te beperken.

C. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN
Voorliggend besluit tracht een oplossing te bieden voor een aantal knelpunten die rijzen naar
aanleiding van de uitbraak va het Coronavirus en poogt (een deel van) de gevolgen van de uitbraak
van het Coronavirus te beperken.
Dit besluit heeft aldus een impact op de lokale besturen. Niet handelen zou echter leiden tot veel
grotere impact op de lokale en provinciale besturen. (het niet halen van vervaltermijnen, het begaan
van procedurele fouten, het niet kunnen uitvoeren van verplichte opdrachten…)

4. VERDER TRAJECT
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
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5. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1°
haar goedkeuring te geven aan het bijgaande ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering 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°
de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme te gelasten
het voormelde besluit van de Vlaamse Regering 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 te laten publiceren in het Belgisch Staatsblad.
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Zuhal DEMIR
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Bijlagen : schema’s procedures
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