RAAD VAN STATE
afdeling Wetgeving
advies 63.900/1/V
van 28 augustus 2018
over
een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering „tot wijziging
van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 tot
bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest, wat
betreft het planologisch attest voor historisch gegroeide
tuincentra‟
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Op 12 juli 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vlaamse
minister van Omgeving, Natuur en Landbouw verzocht binnen een termijn van dertig dagen, van
rechtswege verlengd tot 28 augustus 2018,(*) een advies te verstrekken over een ontwerp van
besluit van de Vlaamse Regering „tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest, wat betreft het
planologisch attest voor historisch gegroeide tuincentra‟.
Het ontwerp is door de eerste vakantiekamer onderzocht op 21 augustus 2018. De
kamer was samengesteld uit Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter, Carlo ADAMS en
Wilfried VAN VAERENBERGH, staatsraden, Jan VELAERS, assessor, en Greet VERBERCKMOES,
griffier.
Het verslag is uitgebracht door Pierrot T‟KINDT, auditeur.
Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 28 augustus 2018.
*

Deze verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, in fine, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973, waarin wordt bepaald dat deze termijn van rechtswege verlengd wordt met
vijftien dagen wanneer hij begint te lopen tussen 15 juli en 31 juli of wanneer hij verstrijkt tussen 15 juli en
15 augustus.
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1.
Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek
van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of
aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.
*

STREKKING EN RECHTSGROND VAN HET ONTWERP
2.
Het om advies voorgelegde ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering strekt
ertoe een aantal wijzigingen aan te brengen in het besluit van de Vlaamse Regering van
29 maart 2013 „tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest‟. Met die
wijzigingen wordt hoofdzakelijk beoogd om dat besluit af te stemmen op de wijzigingen die bij
artikel 77 van het decreet van 8 december 2017 „houdende wijziging van diverse bepalingen
inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving‟ zijn aangebracht in artikel 4.4.24 van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO), waarmee de mogelijkheid om een
planologisch attest te verkrijgen onder bepaalde voorwaarden is verruimd tot tuincentra waarvan
de functie niet vergund of vergund geacht is.
3.1.
Voor artikel 1 van het ontwerp, dat de wijzigingen bevat van artikel 2 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013, waarin nadere regels zijn opgenomen voor
de opbouw van het dossier betreffende de aanvraag waarmee om de afgifte van een planologisch
attest wordt verzocht, wordt rechtsgrond geboden door artikel 4.4.25, § 1, tweede lid, VCRO.
3.2.
De wijzigingen bij artikel 2 van het ontwerp, met betrekking tot de regeling van de
ontvankelijkheid van de aanvraag van een planologisch attest in artikel 4 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 29 maart 2013, vinden rechtsgrond in de inleidende zin van artikel 4.4.29,
eerste lid, VCRO.

ONDERZOEK VAN DE TEKST
Aanhef
4.
Rekening houdend met hetgeen hiervoor is opgemerkt, dient de verwijzing naar de
rechtsgrond biedende bepalingen, in het eerste lid van de aanhef van het ontwerp, te worden
aangepast.

Artikel 2
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5.
Teneinde beter aan te sluiten bij de tekst van de inleidende zin van artikel 4.4.24,
tweede lid, VCRO, verdient het aanbeveling om in de bij artikel 2, 1°, van het ontwerp
ontworpen bepaling te schrijven “…, waarvan de functie niet vergund of vergund geacht is”.
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6.
In de bij artikel 2, 4°, van het ontwerp ontworpen bepaling dient kennelijk te
worden geschreven “de wijziging van de hoofdfunctie land- en tuinbouw in detailhandel heeft
niet uiterlijk op 1 mei 2000 plaatsgevonden”.

Artikel 3
7.
Artikel 3 van het ontwerp bepaalt dat het te nemen besluit in werking treedt op de
dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Die bepaling wordt het best
aangevuld met een bepaling waarin wordt gesteld dat het besluit van toepassing is op aanvragen
van een planologisch attest ingediend vanaf 30 december 2017.1

DE VOORZITTER

Greet VERBERCKMOES

Marnix VAN DAMME

Artikel 228 van het decreet van 8 december 2017 bepaalt dat artikel 77 ervan, waarbij artikel 4.4.24 VCRO werd
gewijzigd, van toepassing is op aanvragen tot planologisch attest die worden ingediend vanaf de datum van
inwerkingtreding ervan (30 december 2017).
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