Beroepsprocedure definitieve vaststelling gemeentelijk rooilijnplan

Publicatie Belgisch staatsblad - 3 MEI 2019. — Decreet houdende de gemeentewegen

Afdeling 4. — Beroepsprocedure tegen een gemeentelijk rooilijnplan en tegen de opheffing van een
gemeenteweg
Art. 24. § 1. Tegen het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk
rooilijnplan
overeenkomstig artikel 17, § 5, of tegen het besluit van de gemeenteraad tot opheffing van een
gemeenteweg
overeenkomstig artikel 21, § 5, kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de
Vlaamse Regering.
Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de
beslissing in beroep.
Het beroep leidt tot de annulatie van het bestreden besluit of tot de afwijzing van het beroep op
grond van de onontvankelijkheid of de ongegrondheid ervan.
§ 2. Het beroep, vermeld in paragraaf 1, kan door de volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, of elke vereniging, organisatie of groep met
rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is
bij de beslissing tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan of de opheffing van de
gemeenteweg;
2° het college van burgemeester en schepenen van de aanpalende gemeenten, op voorwaarde dat
het nieuwe, gewijzigde, verplaatste of op te heffen wegdeel paalt aan de gemeentegrens en deel
uitmaakt van een gemeentegrensoverschrijdende verbinding, en voor zover de gemeente in kwestie
tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht;
3° de deputatie en de leidend ambtenaar van het departement of, bij zijn afwezigheid, zijn
gemachtigde, op voorwaarde dat ze tijdig advies hebben verstrekt of ten onrechte niet om advies
werden verzocht.
§ 3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de
Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de dag nadat de beslissing
overeenkomstig artikel 22, tweede en derde lid, werd betekend.
De indiener van het beroep bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en met een
beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan het college van burgemeester en
schepenen.
§ 4. In de gevallen, vermeld in paragraaf 2, 1°, is bij het beroepschrift op straffe van
onontvankelijkheid het bewijs gevoegd dat een dossiervergoeding van 100 euro betaald werd.
§ 5. Het college van burgemeester en schepenen bezorgt het volledige dossier of een afschrift
daarvan onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift aan het departement.

Art. 25. § 1. De Vlaamse Regering neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn van
negentig dagen, die ingaat de dag na de ontvangst van het dossier, vermeld in artikel 24, § 5. Die
termijn is een termijn van orde.
De Vlaamse Regering brengt de indiener van het beroepschrift en de gemeente onmiddellijk op de
hoogte van haar beslissing.
§ 2. Het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het rooilijnplan of het besluit tot
opheffing van de gemeenteweg kan alleen worden vernietigd:
1° wegens strijdigheid met dit decreet, in het bijzonder de doelstellingen en principes, vermeld in
artikel 3 en 4;
2° wegens strijdigheid met het eventuele gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in
artikel 6 van dit decreet;
3° wegens de niet-naleving van een substantiële vormvereiste.
§ 3. Als de Vlaamse Regering het beroep heeft verworpen, wordt het besluit van de gemeenteraad
tot definitieve vaststelling van het rooilijnplan of het besluit tot opheffing van de gemeenteweg bij
uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het besluit heeft uitwerking veertien dagen na
bekendmaking.

Wie kan een beroep indienen?
Enkel volgende belanghebbenden kunnen een beroep indienen:
-

-

-

Elke natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, elke vereniging, organisatie of groep met
rechtspersoonlijkheid die (vermoedelijk) gevolgen ondervindt van of belanghebbende is bij
de beslissing tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan of de opheffing van
de gemeenteweg.
Het college van burgemeester en schepenen van de aangrenzende gemeenten op
voorwaarde dat het nieuwe, gewijzigde, verplaatste of op te heffen wegdeel paalt aan de
gemeentegrens en deel uitmaakt van een gemeentegrensoverschrijdende verbinding, en
mits de betreffende gemeente in het kader van het openbaar onderzoek tijdig een advies
heeft uitgebracht of ten onrechte niet om advies werd verzocht.
De deputatie en/of de leidend ambtenaar van het Vlaams Gewest (departement MOW) of,
bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde. Zij kunnen beroep aantekenen op voorwaarde dat zij
tijdig advies hebben uitgebracht of ten onrechte niet om advies werden verzocht.

Hoe wordt een beroepschrift ingediend?
Het beroepschrift wordt, via een beveiligde zending, aan het departement Mobiliteit en Openbare
Werken van de Vlaamse overheid verzonden binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de dag van
de betekening van de beslissing van de gemeenteraad.
Correspondentieadres:
Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Stafdienst
Koning Albert ll-laan 20 bus 2
1000 Brussel

Wanneer men als natuurlijke persoon of als rechtspersoon, als vereniging, organisatie of groep een
beroepschrift indient, dienen volgende documenten bij de beveiligde zending toegevoegd te worden:
-

-

het bewijs van betaling van de dossiervergoeding: alvorens men een beroepschrift indient,
dient de indiener een dossiervergoeding van 100 euro te betalen op rekeningnummer BE28
3751 1109 7920 met als mededeling 'Beroep decreet Gemeentewegen'.
als de indiener een natuurlijk persoon is, zijn rijksregisternummer, of indien de indiener een
rechtspersoon is, zijn btw-nummer.

De beroepsindiener dient gelijktijdig een afschrift van zijn beroepschrift, via een beveiligde zending,
over te maken aan het college van burgemeester en schepenen van de betreffende gemeente en aan
het betreffende departement Mobiliteit en Openbare Werken.
Hoe gaat het College vervolgens om met een beroepschrift?
Het college van burgemeester en schepenen moet het volledig dossier, of een eensluidend verklaard
afschrift, onmiddellijk na ontvangst van de kennisgeving van het beroep overmaken aan het
departement Mobiliteit en Openbare Werken via het mailadres:
gemeentewegendecreet@vlaanderen.be.

Wanneer valt de beslissing over het beroep?
Het departement Mobiliteit en Openbare Werken streeft ernaar om binnen een termijn van 90
kalenderdagen volgend op de dag van ontvangst van het beroepschrift een beslissing over het
beroep te nemen.
Het departement brengt de indiener van het beroepschrift, de bevoegde overheid en de betreffende
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de beslissing.

