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Op 13 augustus werden de nieuwe spelregels

van kracht. Zijn die een sociale oplossing voor

alle eigenaars van zonevreemde woningen?

Mijns inziens niet…

Ik wil in deze bijdrage een overzicht geven

van de bestaande (feitelijke en juridische)

toestand, van de historiek van de wetgeving

en van de sinds midden augustus aange-

brachte wijzigingen. Bij deze laatste geef ik

een kritisch commentaar. Ik doe dit op basis

van de ervaringen die ik de voorbije acht

maanden opdeed tijdens de meer dan dertig

informatieavonden over zonevreemde wonin-

gen, die ACW-verbonden overal in Vlaan-

deren organiseerden en waarop ik tekst en

uitleg kon geven. Op basis van deze discussies

kwam een ACW-standpunt tot stand, met als

uitgangsprincipes: duurzaam omspringen met

de Vlaamse ruimte, sociale rechtvaardigheid

voor de bewoners.

VRIJ RECENT FENOMEEN

De problematiek van het zonevreemd karak-

ter van woningen is vrij recent. De oorsprong

is terug te vinden in de wet op de ruimtelijke

ordening en stedenbouw van 29 maart 1962,

die vooropstelde dat België via plannen

(nationaal plan, streekplannen, gewestplan-

nen, plannen van aanleg) moest ingedeeld

worden in verschillende zones. Deze aanpak

moest voldoende duurzaamheid waarborgen

en tegelijkertijd voldoende mogelijkheden

openlaten voor de ontwikkeling van het land.
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H
et afgelopen jaar was de thematiek van de zonevreemde woningen een

politiek hot item. Het Vlaams parlement keurde op 10 juli nieuwe

bepalingen goed, en luidde daarmee het einde in van maandenlang

getouwtrek van alle politieke partijen en van stemmingmakerij van verschillende

ministers en partijvoorzitters. Het gerucht deed immers de ronde dat vergunde

zonevreemde woningen - waarin mensen veel van hun spaarcenten hadden

gestopt - waardeloos geworden waren of dat ze onmiddellijk dienden

afgebroken. Deze desinformatie werd bewust verspreid door speculanten en

organisaties die er voordeel uit wilden halen.
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De wet van 22 december 1970, die aan de

ontwerpgewestplannen bindende kracht ver-

leende, en het KB van 28 december 1972,

houdende de inrichting en de toepassing van

de (ontwerp)gewestplannen, hebben dit uit-

gangspunt kracht bijgezet en gespecificeerd.

Op dat ogenblik heeft men de ruimte in

Vlaanderen ‘bestemd’, in verschillende zones

ingedeeld: woon-, landbouw-, industrie-

zones... Overal in Vlaanderen werden gebou-

wen ‘zonevreemd’.

2. WAT IS ‘ZONEVREEMD’?

De term heeft verschillende betekenissen. In

dit artikel ga ik enkel in op de ruimtelijke toe-

stand van woningen. Maar ook bijvoorbeeld

bedrijven(1) of sportterreinen kunnen zone-

vreemd zijn.

Toegepast op woningen betekent het meestal

dat ze planologisch zonevreemd zijn, dus

gelegen in een niet-aangepaste zone volgens

het gewestplan of het gemeentelijk plan van

aanleg. Is een woning volgens het gewestplan

gelegen in een natuurgebied, dan is ze zone-

vreemd. 

Een woning kan ook zonevreemd geworden

zijn door gewijzigde factoren. Zo bijvoorbeeld

bepaalt het KB van 28 december 1972 dat

“agrarische gebieden bestemd zijn voor de

landbouw in de ruime zin (…): de voor het

bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning

van de exploitanten, benevens verblijfsgele-

genheid voor zover zij integrerend deel uit-

maken van een leefbaar bedrijf en eveneens

para-agrarische bedrijven.” 

Wordt een hoeve in agrarisch gebied niet

meer uitgebaat als landbouwbedrijf (bijvoor-

beeld omdat de boer overleden is) maar nog

wel verder bewoond, dan is zij zonevreemd

geworden.

Op deze plaats wil ik ook een misverstand uit

de wereld helpen. Er is een duidelijk verschil

tussen zonevreemdheid en illegaliteit.

Zonevreemde woningen zijn niet illegaal

(zonder vergunning gebouwd op het moment

dat een vergunning nodig was). Ze beschikken

over de nodige vergunningen of zijn

gebouwd toen daar nog geen vergunning

voor nodig was.

Dit onderscheid is belangrijk voor wat de

gevolgen betreft: een illegaal gebouwde

woning riskeert om, na een reeks procedures

van handhaving, uiteindelijk afgebroken te

worden (beeld van de bulldozers), een zone-

vreemde woning niet.

3. HOEVEEL WONINGEN IN

VLAANDEREN ZIJN ZONEVREEMD?

Precieze cijfers zijn er niet. Slechts op enkele

plaatsen is een exact aantal bekend, omdat

gemeenten, bij de opmaak van hun ruimtelij-

ke structuurplannen, een inventaris moeten

opstellen van de zonevreemde woningen.

De raming van de administratie ruimtelijke

ordening (AROHM) in 2000 gewaagt van iets

meer dan 100.000 zonevreemde woningen in

Vlaanderen. Zij komen vooral voor in Oost- en

West-Vlaanderen en in Vlaams-Brabant. 

4. KWALITATIEVE EN

GEBIEDSGERICHTE ASPECTEN M.B.T.

ZONEVREEMDHEID

Om t.a.v. de thematiek van zonevreemde

woningen een beleid te voeren, is naast de

omvang van het fenomeen ook het kwalita-

tief aspect belangrijk. Er zijn oude en verkrot-

te zonevreemde woningen zonder comfort

(nog met buitentoilet bijvoorbeeld), maar ook

moderne met alles erop en eraan.
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Zonevreemde woningen vindt men ook over-

al terug: in agrarisch gebied, in een natuurre-

servaat, in een valleigebied, in een overstro-

mingsgebied…

5. WETGEVING OP DE

ZONEVREEMDE WONINGEN IN

HISTORISCH PERSPECTIEF 

(1970-1999)

Tot de goedkeuring van het decreet op de

ruimtelijke ordening (18 mei 1999) kan men

in de wetgeving terzake grotendeels twee

trends waarnemen.

Een eerste trend, in de jaren zeventig en tach-

tig, is er een van versoepeling. De beleidsma-

kers bouwen dan allerlei afwijkingen in op de

‘strenge’ wetgeving van 1962. Die stelde voor

het eerst overal in België een vergunning in

om bouwwerken uit te voeren. Bepaalde

voorschriften en bestemmingen konden

eigendomsbeperkingen of zelfs bouwverbod

inhouden.

Vergunningen voor nieuwe woningen werden

daardoor niet altijd meer afgeleverd.

Bovendien kon men aan bestaande huizen

niet meer zomaar verbouwingen uitvoeren.

Het KB van 1972 voorzag in een aantal ver-

soepelingen. Artikel 23 van dit KB voerde de,

inmiddels beruchte, ‘opvulregel’ in. Hierdoor

konden, zowel voor bestaande als voor nieu-

we woningen, bouwwerken toegestaan wor-

den binnen een huizengroep aan dezelfde

kant van de openbare weg (geen aardeweg)

die voldoende uitgerust was, zelfs als de

woning gelegen was op plaatsen waar nor-

maal bouwverbod geldt. De goede ruimtelijke

ordening mocht ook niet geschaad worden.

Later, bij KB van 13 december 1978, werd dit

geconcretiseerd. Vanaf dan luidde het dat

men een vrije plaats van minder dan 70 meter

tussen de twee minst van elkaar verwijderde

huizen mocht ‘opvullen’. Dit werd in de prak-

tijk zeer breed opgevat: ook de ruimte tussen

twee geïsoleerde huizen op minder dan 70

meter van elkaar werd opgevuld.

Er was evenwel een belangrijke beperking:

van deze mogelijkheden kon geen gebruik

gemaakt worden in industrie-, ontginnings-

en overstromingsgebieden en in natuurgebie-

den met wetenschappelijke waarde.

Door het minidecreet van 28 juni 1984 ging

men voor zonevreemde woningen nog meer

afwijkingsmogelijkheden voorzien. Het werd

voortaan mogelijk om huizen te verbouwen,

te herbouwen of uit te breiden op dezelfde

plaats, of woningen te herbouwen of uit te

breiden in de onmiddellijke omgeving (geïn-

terpreteerd als maximaal 30 meter van de

plaats waar het bestaand gebouw stond). Dit

betekende dat men een zonevreemde woning

kon slopen en in een straal van 30 meter een

nieuwe woning kon bouwen.

Er moest enkel over gewaakt worden dat het

maximaal bouwvolume niet groter mocht zijn

dan 800 m3 en de bouwoppervlakte niet gro-

ter dan 200 m2. Als enig toetsingscriterium

hierbij gold dat de goede ruimtelijke ordening

niet mocht geschaad worden en dat werd

ruim geïnterpreteerd. Vrij vlug bleek dat in

een aantal individuele gevallen ook gehan-

deld werd tegen de geest van het plan.

Hierdoor raakte de rechtszekerheid (die de

grondslag van de plannen moest worden)

zoek en werden geen pogingen ondernomen

om een deugdelijke planologische visie te

ontwikkelen.

De trendbreuk tegen deze versoepelingen

kwam er onder toenmalig Vlaams minister

van Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu
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Kelchtermans. Hij vond dat de ruimte in

Vlaanderen duurzaam geordend moest wor-

den. Immers, de beschikbare open ruimte was

drastisch geslonken en de kwaliteit ervan

achteruit gegaan (versnippering, verminde-

rende kwaliteit in stadsdelen).

Vanaf dan werd de uitholling van de wet op

de ruimtelijke ordening en de bestemming

van de ruimte tegengegaan. Er ontstond een

planologische visie.

De afwijkingsmogelijkheden voor zonevreem-

de woningen werden beperkt, in eerste

instantie door de decreten van 23 juni 1993.

Zij behelsden striktere voorwaarden voor het

verlenen van bouwvergunningen voor zone-

vreemde constructies. Afwijkingen op de

voorschriften van het gewestplan voor

woningen werden enorm beperkt. 

De opvulregel werd afgeschaft. Het decreet

van 13 juli 1994 bevatte een overgangsrege-

ling om de lopende aanvragen af te handelen,

maar de toepassing werd veel strikter (bij-

voorbeeld kon de opvulregel niet meer

gebruikt worden tussen geïsoleerde huizen).

Hierdoor werd nieuwbouw geleidelijk aan uit-

gesloten.

Genoemde decreten van 1993 en

1994 bevatten nog andere

beperkingen voor zonevreemde

woningen. Men kon een

bestaand vergund zonevreemd

gebouw nog verbouwen, maar niet meer vol-

ledig herbouwen. Men kon een vergunde zon-

evreemde woning nog uitbreiden, maar

slechts met 20% van het bouwvolume met

een maximum van 700 m3 na verbouwing.

In al deze gevallen kon de vergunning voor

zonevreemde woningen slechts verleend wor-

den mits de “goede ruimtelijke ordening” niet

werd geschaad.(2) Bovendien was er het besluit

van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 dat

de gebieden vaststelde waarbinnen géén

afwijkingen meer konden toegestaan worden:

groen- en overstromingsgebieden, bosgebie-

den met ecologische waarde, bufferzones

(behoudens enkele uitzonderingen), vallei- en

ecologisch waardevolle agrarische gebieden

(behoudens gunstig advies van de afdeling

natuur van AMINAL).

6. DECREET VAN 18 MEI 1999 OP DE

RUIMTELIJKE ORDENING 

Nog onder de vorige regering werden nieuwe

Vlaamse bepalingen over de ruimtelijke orde-

ning goedgekeurd.(3) Enkele daarvan handelen

over de zonevreemde woningen. Zij kwamen

in de plaats van en zijn een aanvulling op de

vorige regelingen.

Belangrijk: het decreet voorziet nergens dat

zonevreemde woningen dienen afgebroken of

bedreigd worden met afbraak. Tenminste, als

ze opgericht zijn vóór 1962 of vergund zijn en

niet voorkomen op de lijst van verkrotte

woningen.

Dit betekent echter niet dat de

mogelijkheden om werken uit te

voeren aan zonevreemde

woningen even groot zijn als

voor huizen die in woonzone

gelegen zijn. Ze zijn beperkter, maar toch niet

te negeren. En in elk geval maakte het decreet

mogelijk dat eigenaars van zonevreemde

woningen meer werken konden uitvoeren dan

in het verleden (zie verder).

Grosso modo hebben drie (reeksen) artikels

betrekking op zonevreemde woningen: de
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planbatenregeling (art. 87 en volgende van

het basisdecreet), de vernieling van zone-

vreemde constructies - ook de heirkrachtre-

geling genoemd (art. 145 van het basisde-

creet) en de bepalingen waarbij men een ver-

gunning kan bekomen voor werken aan zon-

evreemde woningen (art. 43 van

het coördinatiedecreet). 

Deze bepalingen vormen de

basis waarop de recente wijzi-

gingen gebaseerd zijn. 

Belangrijk verschilpunt met

vroeger: het decreet bepaalt dat

de regelingen die mogelijkheden

of waarborgen geven aan eige-

naars van zonevreemde wonin-

gen, tijdelijk zijn. Slechts tot 17 juni 2004 kan

men van de gemeente een vergunning beko-

men voor werken aan zonevreemde wonin-

gen. De heirkrachtregeling is van kracht

zolang de bestemming van de kavel waarop

de woning staat, geregeld is door een gewest-

plan. 

Bedoeling was om een overgangssituatie te

creëren, waarbij de bevoegdheid over zone-

vreemde woningen overgaat van het Vlaams

naar het gemeentelijk niveau. Het is dus de

gemeente die terzake, via haar structuurplan-

ning, een definitieve oplossing moet uitdok-

teren. In dat structuurplan moet ze niet

alleen een inventaris opnemen, maar ook

aanduiden wat ze met de zonevreemde

woningen op haar grondgebied concreet van

plan is. In ruimtelijke uitvoeringsplannen -

die de gewestplannen en plannen van aanleg

zullen vervangen en Vlaanderen opnieuw zul-

len inkleuren in allerlei bestemmingen - moet

ze de bestemming van de gebieden bevesti-

gen of er een nieuwe aan geven, of in bijzon-

dere voorschriften bepalen welke mogelijkhe-

den er zijn voor zonevreemde woningen in

een bepaald gebied.

Deze overgangsregeling betekende dus niet

dat na een bepaalde termijn niets meer

mogelijk zou zijn voor zonevreemde wonin-

gen. Ze hield wel in dat de gemeente een

definitieve schikking moest treffen.

Van zodra de ruimtelijke uitvoe-

ringsplannen in werking treden,

zal ook de planbatenregeling van

kracht worden.

De mogelijkheden en garanties

in het decreet waren dus slechts

tijdelijk. De gemeenten moeten

in hun structuurplanning defini-

tieve oplossingen uitdokteren

door ofwel (1) de bestemming van de grond

te wijzigen(4), (2) een woonkorrel aan te dui-

den(5), (3) in een gebied bijzondere voorschrif-

ten te laten gelden waardoor voor die wonin-

gen mogelijkheden voorzien worden.

Ik vind dit een goed principe. Gemeenten

hebben de beste kijk op de plaatselijke toe-

stand. Het uitwerken van een gemeentelijke

globale (en geen individuele) oplossing voor

zonevreemde woningen via de structuurplan-

ning, maar met respect voor de hogere plan-

nen, is een belangrijk uitgangspunt. Het feit

dat het decreet een duidelijke overgangster-

mijn bevat, zou gemeenten er bovendien

kunnen toe aanzetten sneller de structuur-

planning te hanteren.

6.1. De planbatenregeling(6)

Vooraf dit: wie een perceel bezit in een goed-

gekeurde en niet-vervallen verkaveling, moet

in geen geval planbaten betalen, ook al wordt

de bestemming gewijzigd van bijvoorbeeld

landbouwgebied naar woonzone.
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Volgens de planbatenregeling, uitgewerkt in

het decreet van 18 mei 1999, zijn planbaten

verschuldigd als door een ruimtelijk uitvoe-

ringsplan de afgifte van een vergunning om

te bouwen of te verkavelen mogelijk wordt

waar dit vroeger niet mogelijk was. Deze

planbatenheffing bedraagt ongeveer 15%

van de meerwaarde en kan al gauw oplopen

tot enkele honderdduizenden frank.

Er zijn planbaten bij volledige herbestemmin-

gen naar zones waarin nieuwbouw, herbou-

wingen, uitbreidingen en dergelijke zonder

meer mogelijk zijn. Er zijn geen planbaten als

de nieuwe voorschriften mogelijkheden

scheppen die vergelijkbaar zijn met die op

basis van art. 43 van het coördinatiedecreet

(zie verder).

Voor zonevreemde woningen die niet in een

goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling

liggen en het voorwerp uitmaken van een

planwijziging, dient een eventuele planba-

tenheffing bekeken in het licht van de con-

crete planwijziging. In een aantal gevallen

zullen planbaten slechts van kracht worden

op het ogenblik van de realisatie van de ont-

stane meerwaarde.

De onzekerheid bij veel eigenaars van zone-

vreemde woningen was, op basis van deze

bepalingen, minstens voor een deel gegrond.

Voor velen, met name voor hen die niet in een

goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling

wonen, was het hoegenaamd niet duidelijk of

zij in de toekomst planbaten zullen moeten

betalen of niet. Dit hangt af van de beslissing

van de gemeente om al dan niet de bestem-

ming van de kavels te wijzigen, of van de aard

van de voorschriften gekoppeld aan de nieu-

we bestemming. Er was bovendien een vrij

grote interpretatiemarge: wanneer zijn de

mogelijkheden “vergelijkbaar met de moge-

lijkheden van artikel 43 van het coördinatie-

decreet”?

Deze onzekerheid was onredelijk, zeker ten

overstaan van mensen die reeds vijftig jaar in

hun huis wonen, en die het gebouwd of

gekocht hebben op een moment toen er hoe-

genaamd geen sprake was van bestemmingen

of planbaten.

De uitspraak van de Vlaamse regering op 6

oktober 2000, twee dagen vóór de gemeente-

raadsverkiezingen, dat de planbatenregeling

nog volledig gescreend en eventueel herdacht

zal worden met als uitgangspunt dat geen

planbaten verschuldigd zijn voor bestaande

en vergunde zonevreemde woningen waar-

voor op het ogenblik van verwerving onmis-

kenbaar de waarde van een bouwgrond

betaald werd, deed hieraan geen afbreuk.

Want wanneer werd de waarde van een

bouwgrond betaald? Hoe zou men dit moeten

bewijzen? Niet onmiddellijk vragen die men

makkelijk in regeltjes en principes kan gieten. 

Het ACW nam duidelijk standpunt in: de

planbatenheffing kan niet van toepassing zijn

op bestaande zonevreemde woningen, die

niet verkrot zijn, niet leeg staan of niet onbe-

woonbaar zijn verklaard. Uiteraard blijft vol-

gens het ACW de planbatenheffing gelden in

geval van extra bebouwing of bebouwing op

onbebouwde percelen, en als de woning ver-

krot, leegstaand of onbewoonbaar verklaard

is.

6.2. Heirkrachtregeling

Het kan gebeuren dat een zonevreemde

woning helemaal of gedeeltelijk verwoest

wordt door overmacht. Er is dan geen pro-

bleem als ze gelegen is in een goedgekeurde

en niet-vervallen verkaveling: in dat geval
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kan men een vergunning bekomen om zijn

woning te herstellen overeenkomstig de ver-

kavelingsvoorschriften. 

Ligt de woning echter niet in een goedge-

keurde verkaveling, dan kon de eigenaar

ervan slechts een vergunning bekomen van

de gemeente om zijn woning te herstellen

(herbouwen of verbouwen op dezelfde plaats)

indien voldaan wordt aan volgende voor-

waarden:

- de woning moet vernield zijn buiten de wil

van de vergunningsaanvrager door brand,

blikseminslag, ontploffing, implosie, neerstor-

ten van luchtvaartuigen of voorwerpen die er

uit vallen, getroffen worden door enig ander

voertuig of door dieren; ook brand of ont-

ploffing als gevolg van gisting of zelfont-

branding, afbraak of vernietiging om verdere

uitbreiding van schade te voorkomen, of

schade als gevolg van hulpverlening, behoud,

blussen of redding valt binnen deze voor-

waarde;

- de woning mag niet verkrot zijn en moet

langer dan drie jaar en tot op de dag van ver-

nieling bewoond zijn door de eigenaar of erf-

genaam in rechte lijn;

- de aanvraag moet gebeuren binnen het jaar

na de vernieling;

- de woning mag niet gelegen zijn in een hele

reeks gebieden(7);

- als het bouwvolume van de woning groter is

dan 1.000 m3, dan moet de herbouwde

woning beperkt blijven tot 1.000 m3;

- het aantal woongelegenheden moet

beperkt blijven tot één, en de architecturale

eigenheid moet bewaard blijven;

- de goede ruimtelijke ordening mag niet

geschaad worden.

Is aan dit alles niet voldaan, dan zou de

woning niet meer kunnen herbouwd of ver-

bouwd worden. Wel zou de verzekeraar 80%

van de verzekerde waarde(8) terugbetalen en

kon de aanvrager een bijkomende schade-

loosstelling van de Vlaamse overheid van 20%

van de verzekerde waarde van de woning

bekomen.

Mijns inziens hadden eigenaars van zone-

vreemde woningen met deze bepaling terecht

moeilijkheden. Ten eerste werd hen in een

aantal gevallen de mogelijkheid ontnomen

om hun woning te herstellen. Niet alleen in

bepaalde gebieden, maar ook als stormen,

orkanen of overstromingen hun woning ver-

nielden. Ten tweede was de vergoeding die

tegenover de vernieling staat onvoldoende

om een nieuwe, gelijkaardige woning te bou-

wen in woonzone. De kostprijs daarvan ligt

immers een stuk hoger dan de schadeloosstel-

ling die de eigenaar van een zonevreemde

woning kon bekomen van de verzekeraar en

de Vlaamse overheid, alleen al omdat deze

laatste geen rekening hield met de waarde

van een perceel grond in woonzone.

Daarom was het ACW van oordeel dat men-

sen die soms jarenlang in een zonevreemd

huis wonen, het recht moeten hebben om het

in alle gevallen toch te herstellen als het ver-

woest wordt buiten hun wil. Het kan niet zijn

dat een ruimtelijk ordeningsbeleid gevoerd

wordt op basis van verwoesting van zone-

vreemde woningen.

6.3. Welke mogelijkheden voor zonevreem-

de woningen?

Ik vermeldde reeds dat bestaande, vergunde

zonevreemde woningen volgens dit decreet

tijdelijk meer mogelijkheden kregen dan in

het verleden(9). Wat betekent dit concreet?

Voor zonevreemde woningen gelegen in een
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goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling

gelden de voorschriften van de verkavelings-

vergunning. Vergunningen zullen door de

gemeente afgeleverd worden op basis van

deze voorschriften. Hier gelden niet de moge-

lijkheden en voorwaarden die hierna opge-

somd worden.

Aan alle zonevreemde woningen kunnen zon-

der vergunning gewone instand-

houdings- en onderhoudswer-

ken gebeuren. Zij zijn bedoeld

om de woning voor de toekomst

ongewijzigd veilig te stellen door

het bijwerken, herstellen of ver-

vangen van versleten materialen.

Zo bijvoorbeeld kapotte dakpan-

nen of een gebroken raam ver-

vangen.

Aan alle zonevreemde woningen kunnen ook

in principe zonder vergunning kleine werken

uitgevoerd worden: oprit leggen, klein terras

aanbrengen, tuinhuisje plaatsen. Hier dient

evenwel nagegaan of de gemeentelijke regle-

menten of de vergunningsvoorschriften geen

bepaling bevatten dat een vergunning toch

nodig is. In dat geval valt men onder de hier-

navolgende regeling en voorwaarden.

Het decreet maakte tevens mogelijk dat zon-

evreemde woningen ook allerlei andere wer-

ken konden ondergaan, mits de gemeente

daarvoor een vergunning afleverde.

Eerste vraag: welke werken aan zonevreemde

woningen zijn mogelijk?  Het ging om:

- het verbouwen van bestaande zonevreemde

woningen binnen het bestaand bouwvolume.

Verbouwen betekent dat minstens behouden

wordt: 60% van de buitenmuren, de dakvorm

en het aantal bouwlagen;

- het herbouwen van bestaande zonevreemde

woningen op dezelfde plaats en binnen het

bestaand bouwvolume. D.w.z. dat de nieuwe

woning op minstens driekwart van de opper-

vlakte van de bestaande woning gebouwd

wordt, met inbegrip van de bijgebouwen die

er fysisch één geheel mee vormen;

- het herbouwen op een gewijzigde plaats

van een bestaande vergunde woning binnen

het bestaand bouwvolume;

- het uitbreiden van een zone-

vreemde woning, met een volu-

mevermeerdering van maximaal

100%. Na afloop mogen de

woning en de bijgebouwen

slechts een maximaal bouwvo-

lume hebben van 700 m3;

- het structureel instandhouden

van een zonevreemde woning.

Dit betekent bijvoorbeeld vervangen van dak-

gebinten en dragende balken van het dak, of

geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervan-

gen van buitenmuren.

Voor een vergunning voor deze werken, dien-

de voldaan aan volgende algemene voor-

waarden.

- Het moesten bestaande, vergunde wonin-

gen zijn, dus ofwel correct vergunde wonin-

gen na 1962 ofwel woningen van vóór 1962,

al dan niet met vergunde verbouwingen van

na 1962.

- De woningen moesten gelegen zijn in agrari-

sche gebieden, serregebieden, landschappelijk

waardevolle agrarische gebieden, parkgebie-

den, industriegebieden, gebieden voor vervui-

lende of milieubelastende industrieën, gebie-

den voor ambachtelijke bedrijven of KMO’s

en/of gebieden voor gemeenschapsvoorzienin-

gen en openbare nutsvoorzieningen.

Dit betekende ook meteen dat in alle andere
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Tom De Saegher

Het principe dat
gemeenten via hun
structuurplanning
rechtszekerheid
moeten geven aan
zonevreemde
woningen, blijft
overeind. Dat is
positief.
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gebieden (natuur-, bos-, vallei-,

ecologisch waardevolle agrari-

sche gebieden...) geen vergun-

ning meer kon verleend worden

voor vergunningsplichtige wer-

ken aan een zonevreemde

woning.

- De woningen moesten palen

aan een voldoende uitgeruste

openbare weg. 

- Het aantal woongelegenheden moest

beperkt blijven tot het huidig aantal.

- De architecturale eigenheid van de bestaan-

de vergunde woningen moest behouden blij-

ven, ook al werden ze herbouwd.

- De woningen mochten niet verkrot zijn. 

- De goede ruimtelijke ordening mocht niet

geschaad worden (zie hoger).

Naast deze algemene kwamen dan nog bijko-

mende, bijzondere voorwaarden voor sommi-

ge van de hierboven opgesomde werken. 

Men kon slechts een vergunning bekomen

voor het herbouwen op dezelfde plaats van

een zonevreemde woning als, bijkomend bij

de algemene voorwaarden, aan volgende

voorwaarden voldaan werd. De woning moest

op 1 januari 1999 zonevreemd zijn. De aan-

vraag moest gebeuren en de werken moesten

uitgevoerd worden voor rekening van diege-

ne die sinds 1 januari 1999 eigenaar was van

de woning, door een eigenaar of afstamme-

ling in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen...),

of door diegene die sinds 1 januari 1999 in de

woning gedomicilieerd was. Als het bestaand

bouwvolume meer dan 1.000 m3 bedroeg, dan

moest de herbouwde woning beperkt blijven

tot 1.000 m3.

Om te herbouwen op een gewijzigde plaats

waren volgende bijkomende voorwaarden

van kracht. De woning moest op 1 januari

1999 getroffen zijn door een rooilijn of onder

toepassing vallen van een

gemeentelijke verordening inza-

ke de voorbouwlijn. De wijziging

moest zich beperken tot een

verplaatsing, waardoor het

gebouw dezelfde voorbouwlijn

krijgt als de dichtstbijzijnde

panden, of tot de voorbouwlijn

voorzien in de gemeentelijke

verordening. Ook diende het

bouwvolume van de herbouwde woning

beperkt te blijven tot 1.000 m3.

Deze regeling was volgens mij vrij evenwich-

tig en liet inderdaad een aantal mogelijkhe-

den toe voor zonevreemde woningen die er

vroeger niet waren, zonder dat de ruimtelijke

impact te groot is. Zo bijvoorbeeld kon her-

bouwen op dezelfde plaats en op een gewij-

zigde plaats niet in de vroege jaren negentig.

Dit was ook zo voor het uitbreiden van een

zonevreemde woning met 100%. In de vroe-

gere regeling kon men zijn woning slechts

met 20% uitbreiden.

Het enige probleem vormde het structureel

instandhouden van een woning. De huidige

regering heeft het, bij decreet van 26 april

2000, onmogelijk gemaakt om zonevreemde

woningen in natuurgebied, overstromingsge-

bied, bosgebied… structureel in stand te hou-

den. Op die manier mag geen ruimtelijk orde-

ningsbeleid gevoerd worden: de mensen

moeten de mogelijkheid blijven bewaren om,

in welk gebied dan ook, hun verouderd dak te

herstellen, kapotte muren te vervangen e.d.

7. NIEUWE BEPALINGEN OP 

10 JULI 2001

Het Vlaams parlement keurde, na veel rumoer,

op 10 juli 2001 nieuwe bepalingen goed inza-

ke zonevreemde woningen. Zij traden in
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Tom De Saegher

De raming van de
administratie ruim-
telijke ordening in
2000 gewaagt van
iets meer dan
100.000 zonevreem-
de woningen in
Vlaanderen.
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voege op 13 augustus 2001 en wijzigen op

een aantal plaatsen de onder punt 6 beschre-

ven regeling. Hierbij de belangrijkste elemen-

ten.

7.1. Gemeenten behouden het laatste woord

De nieuwe wijzigingen aan het decreet geven

(voorlopige) rechtszekerheid aan zonevreem-

de woningen. Het principe dat gemeenten via

hun structuurplanning definitieve rechtsze-

kerheid moeten geven aan zonevreemde

woningen blijft overeind. Dat is positief.

Minder positief is dat de nieuwe bepalingen

onbeperkt in de tijd blijven gelden op plaat-

sen waar (via een ruimtelijk uitvoeringsplan)

geen definitieve gemeentelijke oplossing uit-

gewerkt is tegen 30 april 2006. Als ‘straf’ voor

de gemeente zal de provincie dan bevoegd

worden om vergunningen af te leveren. Dit

maakt de rechtszekerheid voor eigenaars van

zonevreemde woningen niet groter.

Integendeel, gemeenten krijgen de gelegen-

heid een definitieve oplossing voor zone-

vreemde woningen op hun grondgebied op de

lange baan te schuiven. En… 30 april 2006 is

dichtbij de volgende verkiezingen: welk

gemeentebestuur zal dan nog moedige oplos-

singen durven goedkeuren?

7.2. ‘Basisrechten’ voor zonevreemde

woningen: instandhoudingswerken en aan-

koopplicht 

De voorlopige rechtszekerheid (zie vorig punt)

voor zonevreemde woningen houdt in dat in

alle gebieden, zowel in landbouwzones als in

natuur- of recreatiegebieden, instandhou-

dings- en onderhoudswerken mogelijk wor-

den, zelfs als het constructieve ingrepen aan

de woning betreft, zoals een dakgebinte her-

stellen. 

Dit is een duidelijke verbetering aan het

decreet: volgens de bepalingen van het

decreet van 1999 kon in ruimtelijk kwetsbare

gebieden (natuur-, bosgebieden…) geen ver-

gunning bekomen worden om een vermolmd

dakgebinte of verouderde muren te vervan-

gen. Met de nieuwe bepalingen kan dat wel,

waardoor eigenaars van zonevreemde wonin-

gen het basisrecht krijgen hun huis – zelfs via

constructieve ingrepen – te onderhouden. De

huidige meerderheid maakt hiermee haar

eigen wijziging van 26 april 2000 zo goed als

ongedaan.

Wordt de bouwvergunning hiervoor echter

definitief geweigerd, dan heeft de eigenaar

het recht om binnen de twaalf maand na de

weigering te eisen dat de Vlaamse overheid

het perceel én de gebouwen terugkoopt

tegen een marktconforme waarde.

Enkele bedenkingen bij deze regeling. Ik sta

achter het principe dat in elke zone alle

onderhouds- en instandhoudingswerken

mogelijk moeten zijn, en dat de overheid een

aankoopverplichting heeft als de eigenaar

van een zonevreemde woning, na een weige-

ring van de gemeente, geen vergunning meer

kan bekomen voor instandhoudings- en

onderhoudswerken.

Ik denk echter dat het zinvoller was geweest

om alle onderhouds- en instandhoudingswer-

ken zonder vergunning toe te laten en enkel

voor de grotere werken (vervangen van dak-

gebinten of muren) de verplichting te voor-

zien deze ingrepen te melden aan de gemeen-

te. 

Bovendien vind ik dat men bij het uitwerken

van nadere regels inzake aankoop door de

Vlaamse regering, alleszins drie principes mee

moet in rekening nemen. Om te beginnen



24
Oplossing voor zonevreemde woningen niet sociaal

h e t  h o o f d s t u k

moeten eigenaars van zonevreemde wonin-

gen geïnformeerd worden over hun rechten

als ze in deze situatie terechtkomen. Vanuit

een sociale bekommernis pleit ik er vervol-

gens voor dat eigenaars, en in de eerste plaats

oudere mensen, in hun zonevreemde woning

kunnen blijven wonen tot wanneer ze overlij-

den. Ten slotte moet de aankoopsom de eige-

naars in staat stellen een gelijkwaardige

woning te kopen in een woonzone.

7.3. Planbatenregeling

Volgens de nieuwe regelgeving blijft een

planbatenheffing de regel, maar wordt er

voor de meeste zonevreemde woningen voor-

zien in een vrijstelling van plan-

baten. 

De regeling wordt er niet een-

voudiger of doorzichtiger op,

omdat voor woningen met een

kadastraal inkomen boven

30.000 fr. de planbatenheffing

van toepassing blijft als (1) het

aantal woongelegenheden ver-

hoogd wordt, (2) de hoofdfunc-

tie van het gebouw gewijzigd

wordt, (3) de toelaatbare volu-

menormen met meer dan 25% overschreden

worden. 

Dit maakt de bepaling een stuk complexer.

Want hoe en tot hoelang zal gecontroleerd

worden of voldaan is aan één van de opge-

somde criteria? En op welke manier zal de

koper van een dergelijke woning geïnfor-

meerd worden over mogelijke planbaten-

heffingen die hem boven het hoofd hangen

als hij bijvoorbeeld zijn woning met meer dan

25% overschrijdt?

De bepaling is mijns inziens ook sociaal niet

te verdedigen, want ook eigenaars van kleine

zonevreemde woningen worden getroffen.

Stel je voor: een zonevreemde woning met

een kadastraal inkomen van 40.000 fr. met

een volume van 350 m3 wordt uitgebreid tot

700 m3. Nadien komt ze in woonzone te lig-

gen, en kan ze tot 875 m3 (= 25%) uitgebreid

worden vooraleer planbaten dienen betaald.

Heeft diezelfde woning echter een volume

van 250 m3, dan kan ze slechts uitbreiden tot

500 m3 en slechts 625 m3 worden alvorens

planbaten moeten betaald worden. De eige-

naar van een kleinere woning zal dus sneller

planbaten moeten betalen, ook al komt zijn

huis óók in woonzone te liggen.

Bovendien moet de Vlaamse regering nog

allerlei nadere regels uitwerken: omtrent de

vrijstelling van planbaten voor

percelen met een woning, de

speculatieve meerwaarde… 

De nieuwe regeling maakt het de

betrokken eigenaars niet een-

voudig om op beide oren te kun-

nen slapen. Het voorstel van het

ACW, dat de planbatenheffing

koppelt aan de kwaliteit van de

betrokken zonevreemde wonin-

gen, is veel eenvoudiger.

7.4. Heirkrachtregeling

Wordt een zonevreemde woning vernield

door overmacht, dan zal de nieuwe regeling

in meer gevallen dan vroeger een vergunning

kunnen toestaan voor herstel of wederop-

bouw. De nieuwe bepalingen maken dit her-

stel echter niet mogelijk in een aantal gebie-

den.(10) Dat is sociaal onrechtvaardig: mensen

die soms jarenlang voor hun woning gespaard

hebben, kunnen gedwongen worden om een

andere woonst te zoeken als die, als gevolg

van overmacht, in vlammen opgaat.
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Tom De Saegher

Voor het ACW kan
de planbatenheffing
niet van toepassing
zijn op bestaande
zonevreemde
woningen, die niet
verkrot zijn, niet
leeg staan of niet
onbewoonbaar zijn
verklaard.
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Nieuw is wel dat de Vlaamse overheid de

grondwaarde vergoedt (op voorwaarde dat

die aan haar overgedragen wordt) en de scha-

devergoeding uitbetaald door de verzekeraar

zal aanvullen tot 100% van de verzekerde

waarde.

Dit is geen sociale oplossing voor oudere

mensen die liever niet meer verhuizen. Meer

nog, het is voor de slachtoffers een financieel

verlieslatende oplossing omdat de waarde van

een perceel grond in natuurgebied (die de

Vlaamse regering terugbetaalt) heel wat lager

is dan de te betalen prijs voor een nieuwe

bouwgrond in woonzone.

Deze nieuwe bepaling is derhalve totaal

onvoldoende om een antwoord te bieden op

de bekommernissen van de mensen die hun

zonevreemde woning overal willen herstellen

of heropbouwen als die door overmacht ver-

nield is.

7.5. Mogelijkheden voor zonevreemde

woningen bij vergunning uitgebreid

Zolang een gemeente niet beschikt over een

goedgekeurd structuur- en uitvoeringsplan,

bepalen nieuwe Vlaamse regels voor welke

werken aan zonevreemde woningen een ver-

gunning kan bekomen worden. Het is opmer-

kelijk hoe de nieuwe regelgeving versoepelin-

gen invoert t.a.v. de bepalingen van 18 mei

1999.

Ten eerste worden de mogelijkheden een stuk

ruimer. 

Uitbreiding met 100%, maar tot 850 m3 nutti-

ge ruimte i.p.v. tot 700 m3 wordt mogelijk. Ik

ben daar tegen gekant. Voor bewoners van

zonevreemde woningen is dit niet de essentie.

Zij willen in hun huis blijven wonen, zij willen

het kunnen in stand houden en herstellen na

brand of een andere ramp, zij willen niet dat

het in waarde vermindert. Deze nieuwe bepa-

ling geeft vooral aan eigenaars die het zich

financieel kunnen veroorloven de mogelijkheid

om hun woning sterk uit te breiden. Aan spe-

culanten op de bouwmarkt geeft ze de kans

om voor hen interessante aankopen te doen.

Een andere nieuwe beschikking schrapt de

bijkomende voorwaarden om een vergunning

te bekomen voor de herbouw van een zone-

vreemde woning. Het is niet meer nodig dat

de woning op 1 januari 1999 zonevreemd is,

of dat men op 1 januari 1999 eigenaar, erfge-

naam in rechte lijn of gedomicilieerde van de

betrokken woning is om hiervoor een vergun-

ning te kunnen bekomen.

Het schrappen van deze voorwaarden maakt

de weg vrij voor speculanten om oudere zon-

evreemde woningen te gaan opkopen en die

om te bouwen tot huizen die winst opleveren.

Het argument van de meerderheid om deze

schrapping te rechtvaardigen, met name dat

deze voorwaarden gemakkelijk te omzeilen

zijn, is te ridicuul om er veel woorden aan vuil

te maken.

Ten tweede worden de algemene voorwaar-

den merkelijk versoepeld. 

Zo wordt de vereiste dat het perceel waarop

de woning gebouwd is moet palen aan een

voldoende uitgeruste openbare weg

geschrapt, met als argument dat dit kan

opgevangen worden via de beoordeling of de

goede ruimtelijke ordening al dan niet

geschaad wordt.

De redenering dat de woning in bepaalde

gebieden moet liggen om nog in aanmerking

te kunnen komen voor een vergunning (‘posi-
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tieve lijst’ van gebieden) wordt in de nieuwe

regeling omgedraaid: er komt een ‘negatieve

lijst’ die aangeeft waar men geen vergunning

meer kan bekomen voor verbouwing, herbou-

wing of uitbreiding van de zonevreemde

woning(11). Hierdoor wordt in meer gebieden

werken aan zonevreemde woningen mogelijk.

8. BESLUIT

Ik ben erg teleurgesteld in de nieuwe bepalin-

gen omtrent zonevreemde woningen.

Ze zijn te weinig geschreven vanuit de

bekommernis voor een kwaliteitsvolle ruim-

telijke ordening in Vlaanderen, want bepaalde

werken kunnen op de ruimte een te grote

impact hebben. Ze zullen dus zeker niet de

geschiedenis ingaan als een nieuwe stap naar

een duurzame ruimtelijke ordening in

Vlaanderen.

Ze zijn ook te weinig geschreven vanuit de

bekommernis om tegemoet te komen aan een

aantal reële problemen waarmee eigenaars

van zonevreemde woningen geconfronteerd

worden of kunnen worden. Het zijn - in alle

objectiviteit - geen sociaal rechtvaardige

regels.

Het komt me voor dat de nieuwe bepalingen

vooral geschreven zijn voor eigenaars en

potentiële kopers van zonevreemde woningen

die zodoende serieuze meerwaarden kunnen

en willen realiseren. M.a.w., ze zijn op het lijf

geschreven van de meer gegoede Vlamingen

en de immobiliënkantoren die over voldoende

middelen beschikken om iets met hun zone-

vreemde woning te doen.

Binnen afzienbare tijd zal blijken dat de voor-

gestelde maatregelen geen afdoende oplos-

sing zullen bieden voor de gewone man, die

wegens overmacht of als gevolg van een

overheidsbeslissing in de problemen komt. De

roep om sociaal rechtvaardige regels zal

opnieuw de kop opsteken!
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(1) Zie hiervoor o.a. de omzendbrief van 29 september 2000 (RO 2000/01) over het planologisch attest, het bedrijfs-BPA en het sectoraal BPA – zone-
vreemde bedrijven.
(2)  Ditmaal wordt het begrip gespecificeerd: “Dit betekent onder meer dat de ruimtelijke draagkracht van het gebied niet wordt overschreden en dat de
voorziene verweving van functies de aanwezige of te realiseren bestemmingen in de onmiddellijke omgeving niet in het gedrang brengt of verstoort.”
(3) Dit decreet onderging een eerste grondige wijziging door het decreet van 26 april 2000. Het decreet van 18 mei 1999 werd opgesplitst in een basis-
tekst (grootste deel van de bepalingen van het decreet van 18 mei 1999) en in een tekst met een aantal overblijvende bepalingen uit de gecoördineerde
tekst van 1996. Deze laatste gelden nog tot 17 juni 2004. De bepalingen over zonevreemde woningen werden verdeeld over de twee teksten.
(4) Het gebied waarin de woningen gebouwd zijn, veranderen in een woongebied.
(5) Een aantal woningen dat in een gebied min of meer geconcentreerd is.
(6) Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de planbatenregeling omtrent zonevreemde woningen kan verwezen worden naar de brochure
Gebiedsgericht beleid voor zonevreemd wonen: een handleiding voor de gemeente, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, april 2001, p. 32.
(7) Groengebieden, natuurgebieden (met wetenschappelijke waarde), natuurreservaten, natuurontwikkelingsgebieden, bosgebieden, valleigebieden, bron-
gebieden, agrarische gebieden met ecologische of bijzondere waarde, beschermde duingebieden.
(8) Het gaat om maximum 80% van de nieuwwaarde in geval van verzekering tegen nieuwwaarde.
(9) Dit wil zeggen: totdat de gemeente een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan heeft dat een oplossing voorziet voor de zonevreemde woningen, en
ten laatste op 17 juni 2004.
(10) Dit zijn: natuurgebieden (met wetenschappelijke waarde), groengebieden, natuurreservaten, natuurontwikkelingsgebieden, bosgebieden, vallei- en
brongebieden, beschermde duingebieden.
(11) Dit zijn: groengebieden, natuurgebieden (met wetenschappelijke waarde), natuurreservaten, natuurontwikkelingsgebieden, bosgebieden, vallei- en
brongebieden, agrarische gebieden met ecologische of bijzondere waarde, grote eenheden natuur (in ontwikkeling), beschermde duingebieden, gebieden
voor dagrecreatie en voor verblijfsrecreatie.


