
 

 

De Hervorming van het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening.  

Onze Analyse 
 

 

 

De regering nam het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening stevig onder handen. Doel: 

efficiënter plannen en  vergunnen. Overzicht en analyse van de geplande hervormingen. 

 

De regering nam het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening, beter gekend onder zijn roepnaam 

Cobat (Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire), stevig onder handen. Minister-

President Vervoort noemt het zelf een grondige herstructurering met twee grote doelstellingen: 

vereenvoudiging en rationalisering. Wat goede doelstellingen zijn. Procedures zijn vaak (te) 

ingewikkeld en de termijn om een vergunning te bekomen is (te) onzeker.   

De drang naar efficiëntie primeert boven meer ruimte voor informatie en voorafgaand overleg. 
Bewoners en andere betrokkenen willen graag meebeslissen over hun omgeving en de kwaliteit 

ervan.  Meer informatie en voorafgaand overleg vragen iets meer tijd, maar komen op termijn de 

efficiëntie ten goede. Vandaar dat ook architecten en zelfs belangrijke vastgoedspelers er naar 

vragen. Zij kennen graag vooraf de grootste bezwaren om te zien of en hoe ze er rekening mee 

kunnen houden. Al is het maar om  de kans te verkleinen dat alles terug naar de tekentafel moet 

of dat er procedures worden aangespannen. Kortom, al is de motivatie niet voor iedereen gelijk, 

er is  een groeiende vraag  naar een vroegere start van het overleg. Maar deze maatschappelijke 

tendens vinden we dus niet terug in de teksten die op tafel liggen. 

 

De gevraagde wijziging werden al  ‘in eerste lezing’  goedgekeurd.  Nu is het wachten op het 

advies van de Raad van State en pas dan mag het parlement zich er over buigen. BRAL legt de 

geplande hervorming alvast op de rooster. We volgen daarbij de indeling van het wetboek..   

 

 

 

Het hoofdstuk planning 
 

Richtschema’s 

Het richtschema krijgt een plaats in het Wetboek.  Voor de wet waren richtschema’s – net als 

andere ‘masterplannen’ of ‘, ontwikkelingsschema’s’ informele denkoefeningen, zonder  vaste 

inhoud,  procedure of wettelijk karakter. Richtschema’s hadden al wel een half-vaste stek 

gevonden in het planarsenaal, wanneer de regering naar richtschema’s verwees om de 

hefboomgebieden van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan van 2002 te structureren. Zo zijn er 

richtschema’s opgemaakt voor o.a. Turn & Taxis, het Rijksadministratief Centrum, de 

Europawijk, en recent ook voor de Zuidwijk.  

Het ene richtschema is zeker het andere niet, noch wat betreft de inhoud, noch wat betreft de 

manier waarop het tot stand kwam. 

Op basis van onze ervaring met bewonersbetrokkenheid in richtschema’s hebben wij vroeger al 

een reeks aanbevelingen gegeven om er een performant planningsinstrument van te maken. 

 

Het ontwerp vernoemt dus het richtschema, maar geeft er geen definitie van, geen procedure 

voor de totstandkoming, het vermeldt alleen een formele goedkeuringsprocedure. Het resultaat 

is wel dat er op het einde van de rit niet nog eens een bijzonder bestemmingsplan moet worden 

opgemaakt. Logisch, want in principe hoort bij een  richtschema zowel een effectenbeoordeling 

als een openbaar onderzoek.  En de bestemmingsbepalingen worden in het besluit van het 

richtschema opgenomen. 

We lezen dat een richtschema zo nodig van alle plannen kan afwijken, Gewestelijk 

Bestemmingsplan en Gewestelijk Mobiliteitsplan inbegrepen. Ons gedetailleerd bestemmings-



 

 

plan is misschien te rigide om afwijkingen uit te sluiten, maar omdat  de regering kan beslissen 

dat een effectenbeoordeling niet nodig zou zijn, omdat ze kan bepalen welke delen 

richtinggevend zijn en welke delen dwingend en – vooral – omdat er geen garanties is voor een 

participatief en transparant proces, maken we ons zorgen over te gratuite afwijkingen.  
 

Het richtschema moet zeker een soepel instrument blijven. Er zijn veel elementen, zoals de 

ligging, eigendomsstructuur, betrokken partners, de uitdagingen ed, die invloed hebben op de 

manier waarop een richtschema tot stand komt, dus het is logisch dat het telkens maatwerk is. 

Maar er ontbreken enkele algemene principes die bij de opmaak van elk richtschema moeten 

gegarandeerd zijn: een permanent overleg met alle betrokkenen, een participatietraject met een 

eigen budget, vastgelegde basisdoelstellingen met bepaling van de rol van de verschillende 

partners, de verankering van bepaalde tussenstappen met procedures om daaraan zo nodig 

bijsturingen te voorzien, effectenbeoordeling tijdens de uitwerking, deelovereenkomsten met 

derden met bijhorende budgettering. Kortom we missen een draaiboek voor de opmaak van het 

richtschema, voor een procesmatige planning die doorloopt tot in de uitvoering. 

Het ontwerp schrijft maar één publiek moment voor: het openbaar onderzoek net voor de 

formele goedkeuring. Nochtans was het dé grote verdienste van die vroegere richtschema’s dat 

ze voor het eerst werk maakten van een voorafgaand en uitgebreid overleg met alle 

betrokkenen. Zo werd vermeden dat niet alleen burgers maar ook andere administraties en 

diensten pas op het einde van de rit op de hoogte worden gebracht van een belangrijk project. 

We vinden geen formele verankering van dat overleg, het blijft gebaseerd op goodwill. We 

vinden ook geen garantie dat de bewoners vanaf het begin en tijdens het hele planproces als 

volwaardige partner betrokken zijn. 

 

 

Bijzondere Bestemmingsplannen 

Aan de gewestelijke ontwikkelings- en bestemmingsplannen wijzigen geen wezenlijke zaken, 

maar Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP’s) worden voortaan à la carte. Wanneer de 

gemeente beslist dat een BBP nodig is, zal ze zelf kunnen bepalen welk aspect ze daarin wil 

uitwerken. De verplichte basiselementen zijn sterk beperkt tot bestaande feitelijke en 

rechtstoestand en nieuwe bestemmingen met voorschriften. Naargelang de behoeften kunnen 

ze aangevuld worden met specifieke bepalingen over bijvoorbeeld inrichting publieke ruimte, of 

patrimonium bepalingen of huisvesting enz. En wat huisvesting betreft kunnen voortaan ook 

huisvesting categorieën vermeld worden. Er zal dus bijvoorbeeld een minimum % sociale 

huisvesting kunnen opgelegd worden.. De uitvoering van een BBP nieuwe stijl kan ook in de tijd 

gepland worden. Dit alles moet van het BBP een sneller en soepeler instrument maken. Die 

voorstellen zijn zeker positief en de vraag om nauwkeuriger de categorieën van huisvesting te 

kunnen vastleggen leeft al lang. Dus hiermee zijn we alleszins tevreden. 

 

 

Stedenbouwkundige Verordening 

Vandaag kennen we naast de algemene Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, een 

Gewestelijke Zonale Stedenbouwkundige Verordening en Gemeentelijke Stedenbouwkundige 

Verordening. Hier komt een stevige reorganisatie. De Gewestelijke Stedenbouwkundige 
Verordening blijft behouden (al wordt de inhoud ervan binnenkort herzien) en de algemene 

gemeentelijke verordeningen moeten verdwijnen. Gewestelijke Zonale Stedenbouwkundige 
Verordeningen kunnen nog wel, voor een beperkt gedeelte van het grondgebied. Die worden 

opgemaakt door het gewest, zoals voor de Wetstraat gebeurd is, maar het zou ook kunnen voor 

een zone over verschillende gemeenten, zoals bijvoorbeeld voor de Ninoofse Poort. Ook 

gemeenten kunnen een gemeentelijke zonale stedenbouwkundige verordening maken, voor een 

deel van hun grondgebied. En dan krijgen we nog Specifieke gemeentelijke stedenbouwkundige 

verordeningen die voor het hele gemeentelijk grondgebied van toepassing zijn, voor zaken die 

niet in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening staan. 



 

 

Positief is dat er één algemene verordening komt voor het hele gewest en dat de dikwijls oudere 

gemeentelijke voorschriften daarvoor wijken. Maar gemeenten zullen nog zonale en specifieke 

reglementen kunnen opmaken, die per definitie van gemeente tot gemeente verschillend 

kunnen zijn. Dit hoofdstuk is er niet eenvoudiger op geworden. 

 

 

Gewestelijke Ontwikkelingscommissie 

Er bestaan verschillende thematische adviescommissies die de regering adviseren, de 

economische en sociale raad, de koninklijke commissie voor monumenten en landschappen, de 

raad voor het leefmilieu, de gewestelijke mobiliteitscommissie en de adviesraad voor 
huisvesting. Afgevaardigden van die verschillende adviesraden, experten en 

vertegenwoordigers van de gemeenten vormen samen de gewestelijke ontwikkelingscommissie 

GOC.   Deze commissie is het hoogste adviesorgaan voor de regering en heeft ook een 

syntheseopdracht na de grote openbare onderzoeken over de gewestelijke plannen. De GOC blijft 

wel bestaan, maar de regering wil de samenstelling wijzigen, zodat alleen de experten en 

gemeenten overblijven. Daarmee verdwijnt niet alleen de multidisciplinaire karakter van de 

GOC-discussies, maar verdwijnen ook de vertegenwoordigers van de sociale partners en het 

middenveld. Een serieuze versmalling van het debat. 
 
 
 

Het hoofdstuk Vergunningen 
 

stedenbouwkundige vergunningen 

Bij de stedenbouwkundige vergunningen worden een aantal zaken verduidelijkt, om 

interpretatiediscussies te vermijden. Bijvoorbeeld inzake wegenwerken en het kappen van 

bomen.  Ook over de bestemmingswijzigingen van handelszaken komt er meer duidelijkheid. Er 

zal een onderscheid gemaakt tussen voedingszaken, diensten en het verkopen of verhuren van 

goederen die de klant met een voertuig moet vervoeren. Bij handelszaken van minimum 400 m² 

is er voor een bestemmingswijziging tussen die categorieën onderling een vergunning nodig.   

 

Het pijnpunt van de stedenbouwkundige vergunningen zijn de termijnen. Alle steden-

bouwkundige diensten zijn bedolven onder het werk en slagen er niet in om vergunningen af te 

leveren binnen de vooropgestelde termijn. Zowel voor wie zijn woning wil verbouwen als voor 

bedrijven zijn die onvoorspelbare termijnen een zware dobber. 

Er wordt op drie niveaus gewerkt om dit euvel op te lossen.   

- Steeds meer ingrepen zullen een eenvoudiger procedure moeten doorlopen of zelfs vrijgesteld 

worden van vergunning, dat staat nog niet in deze wetswijziging, maar zal via een 

uitvoeringsbesluit geregeld worden. Vrijstelling van vergunning en een eenvoudiger procedure 

betekent echter meteen ook: geen openbaar onderzoek meer! 

- Daarnaast is er een stevige personeelsuitbreiding van de gewestelijke administratie 

stedenbouw om de achterstand van dossiers weg te werken.  

- En tenslotte stelt de regering voor de afhandeling van de aanvraag het systeem van strakke 

termijnen (délais de rigueur) voor. Er wordt een vastgestelde termijn bepaald tussen het 

moment dat het dossier volledig werd verklaard en de uiteindelijke beslissing. Wanneer de 

overheid binnen de vastgestelde termijn geen beslissing heeft genomen over de vergunning, 

wordt de aanvraag automatisch geweigerd. 

De dossiers zullen hiermee wel verdwijnen, maar een bevredigende oplossing is het niet echt. 

Het is immers de aanvrager die gestraft wordt wanneer een dossier niet tijdig kan afgehandeld 

worden. Wil hij toch verder gaan, is het aan hem om beroep aan te tekenen. En zelfs dan is er 

nog geen garantie dat het dossier effectief behandeld wordt. Hetzelfde scenario kan zich 

opnieuw afspelen: automatische weigering bij gebrek aan beslissing binnen de vastgestelde 

termijn. 



 

 

Het omgekeerde, namelijk een automatische goedkeuring wanneer er geen antwoord komt is 

zeker geen oplossing. De raad van state heeft dat trouwens vroeger ook al bevestigd. Maar het 

lijkt nu al wel zo goed als zeker dat aan die délais de rigueur zal geschaafd worden, voor de 

regering haar ontwerp naar het parlement stuurt. 

 

 

Nog meer over vergunningen 

Verkavelingsvergunningen zullen schaars worden en het is het gewest die ze zal afleveren. 

Alleen wanneer bij een verkaveling een weg moet verlengd of aangelegd worden is er nog een 

echte verkavelingsvergunning nodig. Voor de andere verdelingen van een terrein volstaat een 

akte bij de notaris. 

 

 

De beheersvergunning is een nieuwigheid in het wetboek. De bedoeling is om voor gelijkaardige 

werken die zich gedurende een gelimiteerde periode herhalen één vergunning af te leveren. 

Bijvoorbeeld voor het regelmatig snoeien van bomen in een aantal straten, of voor de heraanleg 

van verschillende straten. In de plaats van voor elke fase een vergunning aan te vragen wil de 

regering één globale vergunning invoeren die dan volgens het noodzakelijk ritme kan 

uitgevoerd worden. 

Het is inderdaad een administratieve vereenvoudiging. Er moet voor bewoners en andere 

betrokkenen wel voldoende informatie beschikbaar blijven over de concrete impact van de 

werken per fase. Een beheersvergunning kan immers 10 jaar geldig blijven.  

 

 

De behandelingsprocedure voor de vergunningen wordt meer gestroomlijnd. De verschillende 

administratieve stappen worden overzichtelijker. Dit is belangrijk voor wie een dossier indient 

en dat wil opvolgen. Vanuit het oogpunt van de buurtbewoners is het geen grote ingreep.   

Maar het is een gemiste kans. Zeker voor grote dossiers had hier een vroeg informatie- en 

overlegmoment kunnen ingepland worden. Het formele openbaar onderzoek waarbij de 

opmerkingen geformuleerd worden, komt op het einde van de procedure. Dat is ook logisch, 

want pas dan zijn alle elementen gekend en dit is ook een vereiste van de EU-regelgeving. Maar 

wij dringen er al lang op aan om ook vroeger info en overleg te hebben, omdat dan nog 

wijzigingen mogelijk zijn.  

De Kwaliteitskamer die door de bouwmeester werd geïntroduceerd, voorziet een overleg op 

administratief niveau, wij stellen voor om hieraan het overleg met de betrokken buurt te 

koppelen. 

 

 

 

De Openbare Onderzoeken 
 

De regel wordt dat openbare onderzoeken 30 dagen zullen duren. Korter zal niet meer kunnen, in 

sommige gevallen zoals voor gemeentelijke of gewestelijke plannen en verordeningen kan het 

langer zijn. Positief, ook dat is een vraag die al lang leeft.  

Maar als het openbaar onderzoek meteen ook het eerste (en enige) moment van openbaarheid 

is over een dossier, dan komt het veel te laat. Voor belangrijke dossiers zou het openbaar 

onderzoek en de overlegcommissie geen kennismaking met de inhoud mogen zijn. Het zou het 

einde moeten zijn van een participatietraject met, wanneer het allemaal goed verlopen is, de 

formalisering van een eerder bereikte consensus.  
 
Nieuw is dat bij vergunningsaanvragen het openbaar onderzoek voor het groot publiek en de 

periode voor de adviezen van alle officiële instanties voortaan zullen samenvallen. Voor de 

ontwikkelingsplannen en bestemmingsplannen (zowel de gewestelijke als bijzondere) en voor 



 

 

de stedenbouwkundige verordeningen was die aanpassing een aantal jaar geleden al gebeurd op 

vraag van de raad van state. Nu zou dat ook zo zijn voor stedenbouwkundige vergunningen. 

Wanneer je dus het dossier gaat inkijken tijdens het openbaar onderzoek kan je dus het advies 

van bijvoorbeeld Mobiel Brussel, Leefmilieu Brussel of Bestuur Monumenten en Landschappen 

niet meer terugvinden. Toch wel nuttige info die verdwijnt.  

 

 

 

De Effectenbeoordeling 
 
De Europese regelgeving bepaalt dat sommige projecten en sommige plannen aan een 

effectenbeoordeling onderworpen zijn, voor ze kunnen vergund of goedgekeurd worden. Bij 

plannen gaat het om een effectenrapport, bij projecten (vergunningen) kan het een rapport of 

een studie zijn. De Brusselse wetgever kan niet veel wijzigen aan wat er moet bestudeerd 

worden, omdat het meeste daarvan door Europese wetgeving bepaald wordt. Maar opnieuw  zijn 

er onder de noemer van administratieve vereenvoudigingen belangrijke aanpassingen 

voorgesteld: 

- De regering wil dat het allemaal sneller gaat. Voortaan zullen effectenstudies op 6 maanden 

moeten afgerond zijn.  

- Daarom wordt het openbaar onderzoek voor het bestek van de effectenstudie geschrapt. Grote 

gevolgen voor de bewoners: ze krijgen geen kans meer om voorstellen te doen om bepaalde 

zaken grondiger te bestuderen, om bepaalde alternatieven in de lijst op te nemen, om de 

studieperimeter uit te breiden. De mogelijkheid om iemand naar het begeleidingscomité af te 

vaardigen, als lid of als waarnemer, valt ook weg. En het belangrijkste: de eerste kennismaking 

met het dossier in een vroeg stadium verdwijnt. Dit is de enige kans voor bewoners om op een 

vroeg moment kennis te krijgen van een project. Formeel gezien gaat de overlegcommissie over 

de inhoud van het lastenboek maar omdat goed te kunnen begrijpen maakt ook het 

projectvoorstel zelf deel uit van het dossier. Uiteraard geven bewoners dan ook opmerkingen 

over het voorgestelde project zelf. Het is dan nog relatief vroeg in de procedure en eventuele 

wijzigingen, zoals de in- en uitritten van parkings op een andere plaats voorzien, zijn dan nog 

mogelijk. Niet ter zake, vindt de regering en zij schrapt deze enige formele vorm van vroeg 

overleg.  

- De verplichting om een vergelijking te maken van de verschillende mogelijke alternatieven, 

met hun effecten, staat ook niet meer in de nieuwe tekst. De alternatieven moeten nog wel 

onderzocht worden en de keuze gemotiveerd. Maar die vergelijking is toch wel het sluitstuk van 

een effectenbeoordeling. Je kan je niet voorstellen die ze niet gemaakt worden, dus waarom ze 

niet als  essentieel onderdeel van het dossier houden? 
 
En dan vindt de regering blijkbaar ook dat er vandaag teveel dossiers met een effectenstudie 

zijn. Door een 2 in een 4 te wijzigen wil ze dat aantal verminderen: vandaag zijn 200 

parkeerplaatsen (en meer) een reden om  een effectenstudie te moeten uitvoeren, in de 

toekomst zou dat vanaf 400 parkings zijn. Cijfers en grenswaarden zijn altijd arbitrair, maar  een 

rechtlijnige verhoging is erg simplistisch. De impact op de leefkwaliteit en omgeving van een 

parking in de eerste kroon, of aan de rand is verschillend, het is verschillend wanneer het een 

publieke parking is waar mensen zeer regelmatig in- en uitrijden tegenover een kantoorparking 

die vooral druk verkeer genereert tijdens spitsuren, of tegenover een parking van een 

residentieel gebouw.  

En wat nog straffer is: in de bijlage F die bepaalt wat er moet onderzocht worden als effecten 

staat de mobiliteit niet eens meer vermeld!  

Wanneer dat alleen maar een vergetelheid is, dan is het een erg spijtige lapsus die dringend 

moet recht gezet worden. Maar gezien mobiliteitsstudies inderdaad tijd en geld vragen, kan het 

wel zijn dat deze wijziging intentioneel is, maar voor ons is ze alleszins onaanvaardbaar. 

 



 

 

 

 

 

Conclusie 

 
We lezen een aantal voorstellen waarmee we blij zijn, zoals de duur van het openbaar onderzoek 

die standaard verlengd is tot 30 dagen, zoals de bouwmeester en zijn nota die een vaste plek 

krijgt in de Brusselse stedenbouw en ook de genuanceerde omschrijving van woningen. 

Voortaan zal er ook stedenbouwkundig een onderscheid kunnen gemaakt worden tussen luxe 

woningen en sociale woningen.  

Maar het is ook wel duidelijk dat er heel wat in staat wat voor ons onaanvaardbaar is, zoals het 

schrappen van het openbaar onderzoek bij de start van een effectenstudie, zoals de 

minimalistische benadering van het richtschema, zoals de ongenuanceerde verhoging van het 

aantal parkeerplaatsen dat kan aangelegd worden zonder effectenbeoordeling en ook het 

schrappen van mobiliteit in de te bestuderen thema’s bij een effectenbeoordeling. 

En we vinden het zeker ook een gemiste kans om zowel het breed en vroeg overleg als de 

projectfilosofie wettelijk te verankeren in de stedenwetgeving. 

De hoofdaandacht blijft gaan naar vergunningsprocedures en hun wettelijk kader. Niet naar 

planningsinstrumenten om met alle betrokken en geïnteresseerde partners Brussel te 

ontwikkelen voor haar inwoners en hun stedelijke toekomst. 
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