8.

REGISTER M.B.T. PLANBATEN, PLANSCHADE,
BESTEMMINGS-WIJZIGINGSCOMPENSATIE EN
COMPENSATIE INGEVOLGE
BESCHERMINGSVOORSCHRIFTEN
Artikel 2.2.2, §1, eerste lid, 7°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verplicht in
voorkomend geval de opname van een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop
een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een
planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1 van deze Codex, een planbatenheffing, vermeld
in artikel 2.6.4 van deze Codex, of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het
decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.
“Deze regeling is puur planologisch van aard: zij betreft enkel de aanwijzing van percelen
waarop een bestemmingswijziging of een overdruk wordt aangebracht die in beginsel kan
leiden tot een planbatenheffing of één van de genoemde vergoedingen. Bij de planopmaak
moet geen onderzoek worden verricht naar de eigendomsstructuur betreffende deze percelen,
naar de aanwezigheid van mogelijke vrijstellingen van planbatenheffing, naar het voorhanden
zijn van uitzonderingsgronden inzake genoemde vergoedingen etc… Zulks zou het planproces
uitermate vertragen en bezwaren. (MvT, Parl. St., Vl. Parl., 2008-09, nr. 2011/1, p. 40)”.

i. Planschade
Artikel 2.6.1. van de codex stelt: “§2. Planschadevergoeding wordt toegekend wanneer, op
basis van een in werking getreden ruimtelijk uitvoeringsplan, een perceel niet meer in
aanmerking komt voor een vergunning om te bouwen, vermeld in artikel 4.2.1, 1°, of te
verkavelen, terwijl het de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat definitieve plan wel
in aanmerking kwam voor een vergunning om te bouwen of te verkavelen” en “§3. Voor de
toepassing van planschadevergoeding moet bovendien aan volgende criteria samen worden
voldaan op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het definitieve plan: 1°het perceel
moet gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg overeenkomstig artikel 4.3.5, §1; 2°het
perceel moet stedenbouwkundig en bouwtechnisch voor bebouwing in aanmerking komen;
3°het perceel moet gelegen zijn binnen een bebouwbare zone zoals bepaald in een plan van
aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan; 4°enkel de eerste 50 meter vanaf de rooilijn komt in
aanmerking voor planschade.”
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In bepaalde gevallen is geen planschadevergoeding verschuldigd, opgesomd in artikel 2.6.1,
§4.
Volgende percelen kunnen in aanmerking komen voor een planschadevergoeding:
-

zie tabellen volgende pagina’s
zie bijlage 2 plan register plancompensatie
ii.

Planbaten

Artikel 2.6.4 van de codex geeft de bestemmingswijzigingen aan die aanleiding kunnen geven
tot een planbatenheffing: “Een planbatenheffing is verschuldigd wanneer een in werking
getreden ruimtelijk uitvoeringsplan of bijzonder plan van aanleg op een perceel één of meer van
de hiernavolgende bestemmingswijzigingen doorvoert”. In bepaalde gevallen is geen
planbatenheffing verschuldigd, opgesomd in artikel 2.6.5 en artikel 2.6.6.
Volgende percelen kunnen in aanmerking komen voor een planbatenheffing:
-

zie tabellen volgende pagina’s
zie bijlage 2 plan register plancompensatie
iii. Bestemmingswijzigingscompensatie en compensatie ingevolge
beschermingsvoorschriften

In art. 6.2.1. van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid staat
het volgende vermeld: “een bestemmingswijzigingscompensatie is een gewestelijke,
perceelsgebonden, financiële en subsidiaire compensatie voor de kapitaalschade ten gevolge
van […] een gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat een zone die
onder de categorie van gebiedsaanduiding "landbouw" valt, omzet naar een zone die onder de
categorie van gebiedsaanduiding "reservaat en natuur", "bos" of "overig groen" valt.”
In art. 6.3.1. van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid staat
het volgende vermeld: “een compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften is een
gewestelijke, perceelsgebonden, financiële en subsidiaire compensatie voor de kapitaalschade
ten gevolge van gewestelijke, provinciale of gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen,
plannen van aanleg […], dewelke op een agrarisch gebied of op een zone die onder de
categorie van gebiedsaanduiding "landbouw" valt, meer beperkingen op het vlak van de
economische aanwending van de grond opleggen dan redelijkerwijs geduld moet worden in het
algemeen belang en ter vrijwaring van de op de vooravond van de beperkingen bestaande
basismilieukwaliteit […], en door de naleving van de voorschriften van de Vlaamse regelgeving
omtrent milieu en natuur. Indien de kapitaalschade voortvloeit uit een ruimtelijk uitvoeringsplan
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of een plan van aanleg, is aan het criterium, vermeld in het eerste lid, slechts voldaan, en wordt
de compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften slechts toegekend, indien beide
hiernavolgende vereisten zijn vervuld: 1° de aangebrachte overdruk betreft een nieuwe
overdruk die nieuwe beschermingsvoorschriften betreffende inrichting en beheer oplegt; 2°de
aangebrachte overdruk betreft de overdruk "ecologisch belang", "ecologische waarde",
"overstromingsgebied", "reservaat" of "valleigebied ", of een vergelijkbare, door de Vlaamse
Regering aangewezen, overdruk.”
-

nihil
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BIJLAGE 1: PLAN-MER
BIJLAGE 2: PLAN REGISTER PLANCOMPENSATIE
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