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van 16 februari 2006 
van TINNE ROMBOUTS 
 
 
 
Watertoets en planschade   -   Regeling 
 
De goedkeuring van ruimtelijke uitvoeringsplannen brengt meermaals voor het betrokken gebied een 
wijziging van bestemming met zich mee. Wanneer deze herbestemming een bouw- of 
verkavelingsverbod met zich meebrengt, kan dit aanleiding geven tot een beperkte schadevergoeding. 
Om recht te hebben op deze planschade moet er aan verschillende voorwaarden voldaan zijn. 
 
In de provincie Antwerpen hebben al meerdere van dergelijke bestemmingswijzigingen 
plaatsgevonden. 
 
1. Wanneer een verkavelingsaanvraag geweigerd wordt in woonzone wegens een negatieve 

watertoets, kan er dan ook een beroep gedaan worden op een planschadevergoeding? Aan welke 
voorwaarden moet er in dergelijke gevallen voldaan zijn? 

 
Welke stappen moeten bij de aanvraag voor planschade doorlopen worden? Welk traject dient 
men hierbij af te leggen? 
 

2. Wanneer men op basis van deze negatieve watertoets plannen heeft om de bestemming van een 
gebied woonzone om te vormen tot overstromingsgebied, kan er dan een beroep gedaan worden 
op planschade? Zo neen, op welke manier worden de betrokkenen dan vergoed? 

 
3. Als er ten slotte nog overwogen wordt om het herbestemde gebied te onteigenen om er 

bijvoorbeeld een rioolbufferbekken aan te leggen, wordt er dan vergoed op basis van de vorige 
bestemming, m.a.w. woonzone? Welke weg dient er dan te worden gevolgd? 



-298-  Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2006
 
 

 

DIRK VAN MECHELEN 
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING  
 
 
ANTWOORD  
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1 en 2. 

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (Belgisch Staatsblad d.d. 14 
november 2003) legt in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets 
worden genoemd.  

Artikel 8, § 1 van betreffend decreet stelt, ik citeer (eigen onderlijning): "De overheid die over een 
vergunning, een plan of programma moet beslissen, draagt er zorg voor, door het weigeren van 
de vergunning of door goedkeuring te weigeren aan het plan of programma dan wel door het 
opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen 
schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het 
schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van 
hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.” 

Het weigeren van een vergunning is in die optiek dan ook eerder uitzondering dan regel. Vaak 
zullen eventuele schadelijke effecten dan ook kunnen worden vermeden of kunnen worden beperkt 
door het opleggen van voorwaarden. 

Het Vlaams parlement heeft in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid 
niet in een schadevergoeding voorzien, indien een vergunning wordt geweigerd op basis van een 
ongunstige watertoets. 

De ‘planschaderegeling’ waarnaar in uw vraagstelling verwijst, heeft hierop alvast geen 
betrekking.  Planschade wordt in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening als volgt omschreven, ik citeer: “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, zoals bedoeld in artikel 99, § 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.” Het zijn dus m.a.w. 
énkel plannen die het recht op planschadevergoeding kunnen doen ontstaan. 

Het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening stelt ter zake 
tevens, ik citeer (eigen onderlijning): “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 100, § 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.” In die optiek 
dienen er dus tevens vragen te worden gesteld m.b.t. de bouwtechnische bebouwbaarheid van 
waterzieke, regelmatig overstromende percelen.  

In bepaalde gevallen zijn dergelijke waterzieke gronden sinds de opmaak van de gewestplannen in 
een woongebied of woonuitbreidingsgebied gesitueerd. Indien een gemeente in zo’n situatie een 
plan opmaakt om de bestemming van dergelijke gronden om te zetten naar een niet bebouwbare 
bestemming, dan is het dus, gelet op wat voorafgaat, helemaal niet zeker dat ze planschade zal 
moeten betalen. 
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Uit wat voorafgaat blijkt dat het ruimtelijk ordeningsaspect m.b.t. de bebouwbaarheid van 
betreffende gronden niet gewijzigd is, dan wel dat in toepassing van artikel 8 van het decreet 
integraal waterbeleid sinds eind 2003 een bijkomende  uitsluitende voorwaarde wordt opgelegd 
inzake het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning. Een vergoeding voor het niet 
verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning ten gevolge van deze sectorale regelgeving 
zijnde het waterbeleid, lijkt mij dan ook het meest aangewezen op basis van een aanpassing van 
het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. 

3. Artikel 72, § 1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening bepaalt, ik citeer: “Bij het bepalen van de waarde van het onteigende perceel wordt geen 
rekening gehouden met de waardevermeerdering of -vermindering die voortvloeit uit de 
voorschriften van een ruimtelijk uitvoeringsplan, voorzover de onteigening wordt gevorderd voor 
de verwezenlijking van dat ruimtelijk uitvoeringsplan.” 




