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Voorzitter: de heer Patrick Lachaert

Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken tot de 
heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Finan-
ciën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, over de 
toekomst van het zeilschip Mercator

De voorzitter: De heer Verstreken heeft het woord.

De heer Johan Verstreken: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, het bekende zeilschip Merca-
tor is in slechte toestand en moet worden gerestau-
reerd. Eind december 2005 verklaarde de regering 
een oproep te willen doen aan privé-partners om het 
befaamde zeilschip te restaureren en uit te baten. 
Het zeilschip is gelegen in de Mercator Jachthaven in 
Oostende. De huidige beheerder, vzw Mercator, kan 
met de inkomsten niet langer de toekomst van het 
schip garanderen. Minister Van Mechelen verklaarde 
dat drie scenario’s mogelijk zijn: ofwel gaat de Mer-
cator als museumschip definitief  naar een droog-
vlak, ofwel blijft het een drijvend museum zoals het 
nu is, ofwel wordt het via een PPS-formule opnieuw 
beperkt zeewaardig.

Bij ministerieel besluit van 24 september 1996 van 
de toenmalige Vlaamse minister van Cultuur, Gezin 
en Welzijn werd het schip beschermd als ‘monument 
in Oostende’ en geldt onder meer de voorwaarde dat 
het schip maximaal 90 dagen per jaar de haven van 
Oostende mag verlaten.

Het feit dat de Mercator beschermd erfgoed is, maakt 
het bijzonder moeilijk om het schip tot varend erf-
goed te maken. Om het schip zeewaardig te maken, 
moet het immers voldoen aan een aantal veiligheids-
voorschriften en voorschriften van nieuwbouw die 
moeilijk verenigbaar zijn met het archeologische 
karakter van de Mercator.

Mijnheer de minister, is er reeds een onderzoek 
gebeurd naar de haalbaarheid van de Mercator als 
varend erfgoed? Zo ja, wat zijn de resultaten van 
het onderzoek? Is het mogelijk om van de Mercator 
varend erfgoed te maken zonder het te declasseren? 
Is bij het derde scenario, namelijk de Mercator als 
varend erfgoed, rekening gehouden met de voor-
waarde dat het schip maximaal 90 dagen per jaar 

de haven van Oostende mag verlaten? Blijft deze 
voorwaarde van kracht in het derde scenario? Zijn 
er reeds plannen voor definitieve bestemming van de 
Mercator? Heeft de Vlaamse Regering reeds een ant-
woord gekregen op de oproep naar privé-investeer-
ders? Welke investeerders hebben reeds gereageerd en 
wat zijn hun voorstellen?

De voorzitter: Minister Van Mechelen heeft het 
woord.

Minister Dirk Van Mechelen: Mijnheer de voorzit-
ter, geachte leden, alvorens in te gaan op de punc-
tuele vragen, is het van belang drie informatieve, 
algemeen-inhoudelijke elementen aan te geven als 
referentiekader. Het eerste element is het huidige bij-
zondere beschermingsstatuut van de Mercator, het 
tweede is de actuele situatie van de Mercator en het 
derde het decreet van 29 maart 2002 houdende de 
bescherming van varend erfgoed. Ik licht elk element 
even afzonderlijk toe.

De Mercator werd op 24 september 1996 definitief  
beschermd als monument. Deze vorm van bescher-
ming is voor een schip geen evidentie, aangezien we 
niet te maken hebben met onroerend erfgoed in de 
strikte zin van het woord. Een schip is zelfs bij uit-
stek een bewegend object, dus was het zeer merk-
waardig dat men dat heeft gedaan. In 1996, toen de 
Mercator werd beschermd, was er echter nog geen 
alternatief  statuut voorhanden dat met dit mobiele, 
roerende karakter rekening hield. Daarom kreeg 
het schip in het beschermingsbesluit een onroerende 
verankering door de expliciete vermelding van de 
ligplaats in Oostende, de Mercator Jachthaven. Het 
beschermingsbesluit vermeldt daarnaast volgende 
specifieke erfdienstbaarheden, die belangrijk zijn en 
zullen doorwegen bij de uiteindelijke beslissing in dit 
dossier.

Ik citeer de voorwaarden: ‘Behoudens voorafgaande 
en schriftelijke toestemming van de minister of  zijn 
gemachtigde en onverminderd de bestaande wetten 
en reglementen, is verboden: het in bruikleen geven 
van het schip; het uitvoeren van werken die het uit-
zicht (inwendig en uitwendig), de uitrusting, het 
materiaalgebruik en de typologische kenmerken wij-
zigen; het verlaten van de waterwegen behorend tot 
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het grondgebied van het Vlaamse Gewest; het verla-
ten van de hierboven vermelde ligplaats te Oostende 
voor een periode die de duur van 90 dagen over-
schrijdt. Wordt hierbij toegelaten: het verlaten van 
de hierboven vermelde ligplaats te Oostende mits: de 
bestemming en/of  reisroute één maand voor de ver-
trekdatum evenals de tijdsduur van de afwezigheid 
te Oostende met een aangetekend schrijven wordt 
gemeld aan de Vlaamse minister of zijn gemachtigde; 
de afwezigheid te Oostende de duur van 90 dagen 
niet overschrijdt en dit te rekenen vanaf  de datum 
van hoger vermeld schrijven. De eigenaars, bezitters 
of  houders zijn eveneens gehouden iedere vorm van 
vervreemding aan de minister of zijn gemachtigde te 
melden.’

Met betrekking tot de Mercator stelde het Vlaamse 
Gewest dus enerzijds specifieke behoudseisen, ander-
zijds werden er specifieke eisen gesteld inzake de 
ligplaats en het verlaten ervan. Deze eisen zijn niet 
absoluut omdat men de toestemming aan de minis-
ter of  zijn afgevaardigde kan vragen voor beperkte 
afwijkingen op deze erfdienstbaarheden.

Hiermee beland ik bij mijn tweede inleidende ele-
ment, met name de actuele toestand van de Mer-
cator. Zoals u in uw vraag al aanhaalde, stelt zich 
met betrekking tot de Mercator een exploitatiepro-
bleem. Hierover wordt uitvoering uitgeweid in de 
nota aan de leden van de Vlaamse Regering, die op 
23 december 2005 is goedgekeurd en geagendeerd 
werd door minister Peeters en mezelf. De Mercator 
werd voor het laatst grondig gerestaureerd in 2000, 
dankzij een gecombineerde subsidiëring door het 
Vlaamse Gewest, de provincie West-Vlaanderen, de 
stad Oostende en een bijzondere Interreg-subsidie, 
voor een totaal van ongeveer 1,5 miljoen euro. Een 
schip heeft echter meer nodig dan een occasionele 
restauratie. Deskundigen stellen dat een schip als de 
Mercator jaarlijks moet worden gekeurd en dat een 
vijfjaarlijkse cyclus van grondig onderhoud, gepaard 
met een droogdokbeurt, een minimumvereiste is.

De vzw Mercator, die het schip voor de Belgische 
staat beheert sinds het in 1961 uit de vaart werd 
genomen, kreeg initieel als opdracht om het schip 
maximaal in zijn oorspronkelijke staat te bewaren, 
aan boord een tentoonstelling in te richten over de 
geschiedenis van de Belgische zeilopleidingsschepen 
en het open te stellen voor het publiek. De Merca-
tor werd op 23 februari 1994 toegewezen aan het 
Vlaamse Gewest, dat het beheer overdroeg aan de 
administratie Waterwegen en Zeewezen, afgekort 

AWZ. Dat is de reden waarom de nota aan de rege-
ring mede werd ondertekend door minister Peeters. 
Omdat het dagelijkse beheer en de exploitatie van uit 
dienst gestelde vaartuigen, zoals de Mercator, niet tot 
de opdrachten van de AWZ behoren, bleef  de vzw 
Mercator ter zake uitvoerende partner. Dit werd ver-
taald in een beheersovereenkomst waarbij de vzw het 
schip voor een periode van 30 jaar in vruchtgebruik 
heeft gekregen.

De vzw exploiteert het schip als vanouds, maar de 
inkomsten die hieruit voortvloeien, volstaan niet 
meer voor het noodzakelijke jaarlijkse onderhoud 
van het schip, dat wordt geraamd op ongeveer 
200.000 euro, laat staan voor een gespecialiseerder 
onderhoud. Aangezien de vzw ondertussen vrucht-
gebruiker is geworden van het schip en niet langer 
erfpachter is, heeft zij volgens de huidige restauratie- 
en premiereglementering geen recht meer op een res-
tauratiepremie, conform de bepalingen in het huidige 
restauratiepremiestelsel voor beschermde monumen-
ten.

Gelet op deze problematiek, verzocht de AWZ in 
2003 aan de vzw NautiV om een onderzoek te ver-
richten naar mogelijke alternatieve exploitatievormen 
voor de Mercator. Toenmalig minister Stevaert heeft 
die opdracht gegeven. De belangrijkste resultaten 
van dit onderzoek zijn grosso modo de drie onder-
tussen welbekende alternatieven: het schip wordt een 
niet-varend museumobject, hetzij op de huidige loca-
tie, hetzij in een droogdok, of het schip wordt varend 
erfgoed.

Met deze alternatieven als uitgangspunt, heeft de 
Vlaamse Regering op 23 december 2005 de Parti-
cipatieMaatschappij Vlaanderen, afgekort PMV, 
belast met het uitwerken van een PPS-formule voor 
het beheer en de exploitatie van de Mercator.

Zo kom ik tot een derde inleidende element namelijk 
dat met betrekking tot het varend-erfgoeddecreet. De 
Mercator is in 1996 beschermd als monument. Eerder 
gaf  ik al aan dat er op dat moment nog geen speci-
fiek statuut bestond, dat rekening hield met het roe-
rende karakter van nautisch patrimonium. De beste 
manier om erfgoed voor de toekomst te vrijwaren, is 
het een plaats te geven in het dagelijkse leven. Als we 
ons erfgoed willen bewaren, moeten we het maximaal 
inschakelen in de huidige functie. Dit impliceert niet 
dat erfgoed vogelvrij moet worden verklaard, wel dat 
binnen bepaalde krijtlijnen aanpassingen mogelijk 
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moeten zijn aan hedendaagse gebruiks-, veiligheids- 
en comfortnormen.

Dat probleem komen we overigens iedere dag met 
onroerend erfgoed tegen. Zo kreeg ik vorige week 
een schrijven van staatssecretaris voor Duurzame 
Ontwikkeling Van Weert met betrekking tot het feit 
dat wij in restauratiebesluiten niet toelaten dat men 
oud enkel glas vervangt door dubbel glas. Vanuit 
de monumentenzorg is dat een evidentie. Het gaat 
hierbij over slechts 0,1 procent van ons gebouwenpa-
trimonium. Daarmee zullen we zeker niet het Kyoto-
probleem oplossen. Anderzijds is er veel te zeggen 
voor de noodzaak om het behoud van het oorspron-
kelijk glas te koppelen aan moderne technologieën en 
technieken voor een betere isolatie en energiebespa-
ring. Dat debat stelt zich alle dagen in deze dossiers. 
Een ander probleem is de vraag die vanuit de wel-
zijns- en gehandicaptensector komt met betrekking 
tot de toegankelijkheid van monumenten. Dikwijls 
is er nood aan liftkokers of  andere constructies om 
het gebouw toegankelijk te maken voor alle Vlamin-
gen, ook de mindervaliden. Dat stuit echter vaak op 
restauratiebesluiten en de opties die we nemen. Het 
is altijd zoeken en tasten om het juiste evenwicht te 
vinden waarbij het gezond verstand van mij best mag 
primeren.

Beschermd industrieel-archeologisch erfgoed heeft 
net als specifieke aard dat het vaak machinaal van 
aard is. Het effectief laten draaien van deze machines 
is in het licht van het voorgaande een behoudsideaal, 
en kan zelfs een meerwaarde betekenen in de appre-
ciatie van het erfgoed. Dit is niet het minst het geval 
bij specifieke soorten industrieel-archeologisch erf-
goed, zoals molens of  nautisch patrimonium, waar 
de machinerie onlosmakelijk verbonden is met de 
onroerende infrastructuur. Zeker in de scheepvaart- 
en bedrijfswereld, waar regelgeving snel evolueert 
en wordt geüniformiseerd, is het van belang om een 
goede balans te vinden tussen de behoudseisen die 
vanuit de hoek van het onroerend erfgoed worden 
gesteld, en de vaak Europese veiligheidsnormen. Een 
van die problemen zorgt nu voor nogal wat vragen 
met betrekking tot de Mercator. In Frankrijk is er 
een voorbeeld van een opleidingsschip dat men heeft 
verbouwd om te voldoen aan de Europese veilig-
heidsnormen en op die manier opnieuw vaarwaardig 
te maken. Het resultaat is dat de boot niet meer de 
oorspronkelijke boot is. Ook wat dat betreft zullen 
we keuzes moeten maken, liefst in overleg met zo veel 
mogelijk deskundigen.

Dit alles vergt uiteraard een voldoende flexibel 
beschermingsinstrumentarium om daadwerkelijk 
in alle opzichten te kunnen beschermen op maat en 
vooral in het belang van ons onroerend of  roerend 
erfgoed.

Met het decreet van 29 maart 2002, houdende de 
bescherming van varend erfgoed, wordt specifiek 
voor het nautisch patrimonium een dergelijk flexi-
bel instrument aangereikt. Het statuut van varend 
erfgoed is evenwaardig aan een bescherming als 
monument, maar stelt expliciet veel dynamischere 
voorwaarden, wat het mogelijk maakt om rekening 
te houden met de specifieke aard van het erfgoed in 
kwestie.

Ter illustratie: decretaal wordt van een ministerieel 
besluit ter bescherming van monumenten, stads- en 
dorpsgezichten slechts expliciet verwacht dat het de 
erfdienstbaarheden vermeldt die met het oog op de 
bescherming worden opgelegd.

In een besluit ter bescherming van varend erfgoed 
moeten expliciet twee elementen worden vermeld. 
Ten eerste is er het artikel van teboekstelling of  het 
registratienummer op de scheepshypotheekbewaring 
of  een andere wijze van identificatie van het varend 
erfgoed. Ten tweede zijn er de doelstellingen van het 
toekomstige beheer met het oog op het behoud en de 
ontwikkeling van de waarden die aanleiding hebben 
gegeven tot de bescherming.

Varend erfgoed wordt met andere woorden als roe-
rend voorwerp geïdentificeerd, en voor beschermd 
varend erfgoed is, afgezien van de behoudseis, ook 
ontwikkeling een expliciete mogelijkheid. Bij de 
bescherming van varend erfgoed staat dus de toe-
komstvisie centraal, wat ook blijkt uit de beheerspre-
mieregeling voor varend erfgoed die gelieerd is aan de 
uitvoering van een uitgewerkt beheersprogramma.

Ik vertaal deze uitgangspunten nu even in een 
antwoord op uw vragen. De Mercator is nu een 
beschermd monument, maar kan perfect varend 
erfgoed worden. Dat kan immers door een aanpas-
sing van het beschermingsbesluit. Zoals eerder aan-
gehaald, zijn de beschermingsstatuten ‘monument’ 
of  ‘varend erfgoed’ evenwaardig. Het voornaamste 
verschil tussen beide is evenwel dat monumenten per 
definitie onroerend zijn, en varend erfgoed per defi-
nitie roerend is.

Als ervoor zou worden geopteerd om het schip niet 
meer zeewaardig te maken, stelt de bescherming als 
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monument geen probleem, omdat de Mercator dan 
de facto onroerend is. Als er evenwel voor wordt 
geopteerd om het schip weer zeewaardig te maken, 
dan is het statuut van ‘varend erfgoed’ gepaster, 
omdat het specifiek inspeelt op de mobiele aard van 
het nautisch patrimonium.

De huidige beschermingsvorm van de Mercator, als 
monument, gaat strikt uit van een behoudseis. Het 
opnieuw zeewaardig maken van het schip impliceert 
echter dat hiervan moet kunnen worden afgeweken, 
onder meer in functie van de veiligheidsnormen. Dit 
kan, maar hiervoor is toestemming vereist. Een klas-
sieke bescherming als monument gaat met andere 
woorden uit van de ad-hocinterpretatie van het 
beschermingsdossier in functie van een restauratie-
dossier, en op basis daarvan kunnen uitzonderingen 
verleend worden. Het is dus echt een kwestie van 
zoeken naar de beste manier om dit aan te pakken.

Bij een bescherming als varend erfgoed is het 
beschermde schip niet perceelgebonden. Het kan 
dus varen en zijn haven verlaten, wat nu expliciet 
is uitgesloten. Ook kunnen van meet af  aan ont-
wikkelingsdoelstellingen worden ingebouwd in het 
beschermingsbesluit en desgevallend in het beheers-
programma dat als basis dient voor de premierege-
ling varend erfgoed. Deze doelstellingen hoeven niet 
louter ad hoc in te spelen op bepaalde restauratie- of 
veiligheidsvereisten, maar kunnen ook anticiperen 
op eventuele nieuwe vragen of  uitdagingen in een 
verdere toekomst.

Het kan geenszins de bedoeling zijn om de bescher-
ming van de Mercator op te heffen. Wel stelt zich nu 
de mogelijkheid om de Mercator op een meer aan-
gepaste manier te beschermen: niet langer als monu-
ment, maar effectief  als varend erfgoed. De keuze 
voor deze of gene optie is afhankelijk van het uitein-
delijke exploitatiescenario waarvoor wordt gekozen: 
varend of niet-varend.

De randvoorwaarden op basis van de huidige 
bescherming werden opgelijst door mijn admini-
stratie in de nota ‘Erfgoedwaarden van de Merca-
tor’, in navolging van de goedgekeurde nota van 23 
december 2005. De nota kan perfect als basis dienen 
voor een nieuw beschermingsdossier, op basis van de 
reeds eerder gezette stappen.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen, afdeling Varend Erfgoed, heeft tij-
dens haar vergaderingen van 23 november 2004, 21 

november 2005 en 21 februari 2006 terzake reeds 
gelijkaardige conclusies getrokken. We zitten qua 
beleid dus op dezelfde golflengte.

De bepaling dat het schip hooguit 90 dagen Oostende 
mag verlaten is specifiek ingeschreven in het ministe-
riële besluit waarmee de Mercator beschermd is als 
monument en betreft de onroerende verankering. 
Deze bepaling is niet absoluut en uitzonderingen 
zijn mogelijk. Pas in de loop van de onderhande-
lingsprocedure met en door de PMV zal blijken in 
hoeverre deze voorwaarde een struikelblok is en op 
welke manier het probleem kan worden opgelost. U 
weet dat de kwestie ook in de betrokken stad voor 
nogal wat gevoeligheden zorgt en dat er een andere 
stad vragende partij is om bij dit dossier betrokken 
te worden. Het is een stad die zelfs ooit zo snood is 
geweest om een bod uit te brengen.

Zoals blijkt uit de reeds vermelde nota aan de 
Vlaamse Regering, is het in elk geval een uitgangs-
punt dat er wordt gestreefd naar een maximale aan-
wezigheid van de Mercator in Oostende. Er wordt 
terzake ook in overleg voorzien met de stad. Er wordt 
tevens in de nota gesteld dat deze praktische modali-
teiten geen afbreuk mogen doen aan de toekomstige 
polyvalente inzetbaarheid van een zeewaardige Mer-
cator en de commerciële rendabiliteit van het schip 
als dusdanig. Dit is heel belangrijk voor het geval er 
een nieuwe constructie uit de bus komt. In dat geval 
moet er opnieuw worden gepraat over Oostende als 
thuisbasis en over de verankering zoals die vandaag 
vrij strak is ingeschreven. De definitieve bestemming 
is dus afhankelijk van de uitkomst van de opdracht 
die de PMV kreeg van de Vlaamse Regering. 

De PMV is via de NV Nautinvest belast met de uit-
werking van een PPS-formule voor het beheer en de 
exploitatie van de Mercator en vooral met het lance-
ren van een passende procedure, conform de bepalin-
gen in de vermelde nota aan de Vlaamse Regering. 
De PMV voorziet begin juni 2006 in de organisatie 
van een inleidende marktconsultatie. Dat is nog maar 
een eerste stap in de oprichting van een echte PPS en 
heeft vooral te maken met het zoeken naar geschikte 
en geïnteresseerde partners. Ter zake wordt nu voor-
overleg gepleegd met de betrokken administraties 
om, onder meer in het licht van mijn inleidende 
bedenkingen, tijdig de harde randvoorwaarden vast 
te stellen.

Het dossier wordt serieus aangepakt door de Vlaamse 
Regering en opgevolgd door zowel minister Peeters 
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vanuit de NV Nautinvest als door mezelf  vanuit het 
onroerend erfgoed en PMV. Volgende week heb ik 
trouwens een inleidend gesprek met PMV om een 
stand van zaken te krijgen. De maatschappij deelde 
me mee dat in juni de inleidende marktverkenning zal 
plaatsvinden. We moeten proberen om tegen de laat-
ste ministerraad van juli een voorstel aan de regering 
voor te leggen. Dat voorstel zal dienen als basis voor 
het zetten van een verdere stap in de kwestie van het 
behoud en de bescherming van de Mercator. Dit dos-
sier wordt vervolgd. 

De voorzitter: De heer Verstreken heeft het woord. 

De heer Johan Verstreken: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, ik dank u voor dit heel uit-
gebreide antwoord en voor uw nuchtere kijk op de 
zaak. In juni 2006 mogen we dus een eerste stand van 
zaken inzake de exploitatiestudie verwachten. Zult u 
de zaak al in juli 2006 aan de regering voorleggen, of 
bedoelde u juli 2007?

Minister Dirk Van Mechelen: Het is de bedoeling dat 
nu de verkennende marktstudie gebeurt. Dat is heel 
eenvoudig een oproep tot kandidaten. We zullen zien 
wie zich aanmeldt. De stad Oostende heeft dat al 
gedaan en op dat vlak zal er dus geen probleem zijn. 

We moeten ook bekijken welke middelen wij even-
tueel kunnen genereren. U weet dat we door de ver-
koop van staalaandelen en GIMV-aandelen nogal 
wat middelen hebben verzameld die we kunnen her-
gebruiken voor kapitaalinjecties. De middelen mogen 
niet als werkingsmiddelen worden aangewend, maar 
kunnen wel dienen om een kapitaal te volstorten in 
een nieuwe vennootschap. 

Er zijn dus nogal wat mogelijkheden om er vanuit 
het Vlaamse Gewest een boost aan te geven, maar 
eerst moeten we goed weten wat er zal gebeuren. 
Ik vergelijk dit even met een molen. De restauratie 
van een molen kost ook veel geld, maar de dag dat 
de molen volledig gerestaureerd is, moet hij kunnen 
draaien, want anders kunnen we 3 jaar later opnieuw 
beginnen. Een molen degenereert immers heel snel. 
Het heeft geen zin om een molen compleet te restau-
reren, inclusief de machinerie, als hij daarna niet kan 
draaien omdat er geen maalder of  vzw is die ervoor 
instaat. Hetzelfde geldt voor de Mercator. We moe-
ten een keuze maken. Ofwel kiezen we voor varend 
erfgoed en moeten we het schip zeewaardig maken 
en moeten we ons afvragen wat de kostprijs en het 
rendement van het schip zullen zijn. Ofwel moeten 

we er definitief  voor opteren om het schip onroerend 
te houden en moet de beleidskeuze worden gemaakt 
of dat in of buiten een dok moet gebeuren. 

Het belangrijkste is dat de Vlaamse Regering voor 
300 percent gaat voor de bescherming en het behoud 
van de Mercator in een zo origineel mogelijke toe-
stand. 

De heer Johan Verstreken: En op een beslissing over 
de plek of  de vaste ankerplaats moeten we nog even 
wachten? Het blijft dus nog een strijd tussen twee ste-
den. 

Minister Dirk Van Mechelen: Mijnheer Verstreken, ik 
wil hierover heel duidelijk zijn omdat we dit debat al 
hebben gevoerd in de regering, waar de gevoelighe-
den ook aanwezig zijn. De essentie van het verhaal 
is het redden, restaureren en onderhouden van het 
schip. Als dat gebeurt door het zeewaardig maken 
van het schip, waardoor het een nieuwe functie krijgt 
inzake het opleiden en het stimuleren van jongeren 
om terug in de scheepvaart te stappen, dan zou dat 
schitterend zijn. Dat is gebeurd met het Franse schip, 
de Belem. Het is van essentieel belang dat we een 
goede oplossing voor het schip vinden. Ons uitgangs-
punt is dat het schip in Oostende ligt en dat die stad 
zijn thuisbasis is. Maar als er een nieuwe formule uit 
de bus komt, dan mag de thuisbasis geen hinderpaal 
vormen. We zullen de kwestie met de nodige zakelijk-
heid en nuchterheid oplossen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Dany Vandenbossche 
tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van 
Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, over 
de vernietiging van archeologische sites bij bouwwer-
ken

Vraag om uitleg van mevrouw Hilde Crevits tot de heer 
Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening, over het vernieti-
gen van archeologische sites

De voorzitter: De heer Vandenbossche heeft het 
woord.

De heer Dany Vandenbossche: Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, collega’s, de vzw Forum 
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Vlaamse Archeologie, die op dit vlak heel alert en 
actief  is, heeft eind maart 2006 een persbericht de 
wereld ingestuurd en heeft veel parlementsleden 
gecontacteerd in verband met de vernietiging van het 
‘oudste monument van Vlaanderen’. 

Het gaat om de 10.000 jaar oude archeologische 
site van Meer-Meirberg in Hoogstraten, de enige 
beschermde site uit de steentijd in Vlaanderen. De 
vzw stelt dat de bouw van een loods voor het alumi-
niumbedrijf  de site heeft vernietigd en dat het bedrijf  
de bindende adviezen van de administratie naast zich 
heeft neergelegd.

Als de persberichten kloppen, werd al een tijdje 
voordien een inbreuk vastgesteld door Monumenten 
en Landschappen en werd die inbreuk gemeld bij de 
plaatselijke politie. De politie is blijkbaar pas negen 
dagen later ter plekke geweest en toen was het onheil 
al geschied. 

Tijdens de vorige legislatuur werd over dit soort 
zaken al vaak gedebatteerd. De archeologische 
wereld vraagt de aandacht van het beleid voor arche-
ologie en stelt zich terecht vragen naar aanleiding 
van deze feiten. 

We vernamen dat u een onderzoek heeft bevolen naar 
de bouwwerken op de site. Wat is de stand van zaken 
in dit dossier? Hoe wordt deze zaak aangepakt? 

Hoever staat het met de implementatie van het Ver-
drag van Malta? 

De voorzitter: Mevrouw Crevits heeft het woord. 

Mevrouw Hilde Crevits: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, collega’s, ik sluit me graag aan bij 
de vraag van de heer Vandenbossche en zal proberen 
om niet in herhaling te vallen. 

Over de implementatie van het Verdrag van Malta 
hebt u op 26 januari 2006 naar aanleiding van twee 
vragen om uitleg een heel interessante uiteenzetting 
gehouden. Deze vraag toont op een pijnlijke wijze de 
nood aan om op een korte termijn effectief  tot de 
implementatie van het verdrag over te gaan. Ik had 
graag een stand van zaken gekregen. 

Betreft dit effectief  een probleem van handhaving? 
Werden de adviezen naast zich neergelegd en werd 
de archeologische site vernietigd om economische 
belangen? Ik zou daarover graag wat meer duide-
lijkheid krijgen. Als zoiets gebeurt om economische 

belangen veilig te stellen en om vaart in een dossier 
te krijgen, dan zitten we natuurlijk met een funda-
menteel probleem, want eenmaal alle sporen vernie-
tigd zijn is het herstel in de oorspronkelijke toestand 
absoluut onmogelijk. 

Mijnheer de minister, wat is de stand van zaken? Als 
het probleem inderdaad zo schrijnend is, kunt u dan 
nog sneller dan aangekondigd stappen zetten om tot 
implementatie van het Verdrag van Malta over te 
gaan? 

De voorzitter: De heer Huybrechts heeft het woord.

De heer Pieter Huybrechts: Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, de vernieling van wat het 
‘oudste monument in Vlaanderen’ wordt genoemd, 
is ronduit schandalig. Het ergste is dat het meer dan 
waarschijnlijk niet meer kan worden hersteld. 

Zoals al werd aangehaald, is er een inbreuk gepleegd 
op de bouwwetgeving én op de monumentenwetge-
ving. Bovendien werd het archeologiedecreet overtre-
den. 

Mijnheer de minister, de vernieling kan niet meer 
ongedaan worden gemaakt. Toch zouden we van u 
graag willen weten wat er kan gebeuren om te voor-
komen dat dergelijke feiten zich nog eens voordoen. 
Hoe kan een efficiënte bescherming van ons erfgoed 
worden gegarandeerd? Hoe zult u voorkomen dat 
archeologisch waardevol patrimonium wordt vernie-
tigd vooraleer er een voorafgaandelijk wetenschap-
pelijk onderzoek is verricht? Mocht blijken dat het 
bedrijf  verantwoordelijk is voor de vernieling, bent u 
dan van plan gerechtelijke stappen te ondernemen? 

Mevrouw Crevits, waarop baseert u zich in uw schrif-
telijke vraag om uitleg om te stellen dat de vernieling 
gebeurd is met medeweten van de stad Hoogstraten. 
Dat is een zeer zware en niet-vrijblijvende beschuldi-
ging aan het adres van het college van burgemeester 
en schepenen. 

De voorzitter: Mijnheer Huybrechts, het is nog altijd 
de minister die wordt ondervraagd en niet het parle-
mentslid, tenzij het parlementslid ministeriële ambi-
ties heeft. (Gelach)

Minister Van Mechelen heeft het woord.

Minister Dirk Van Mechelen: Mijnheer de voorzitter, 
geachte collega’s, aangezien de vragen van mevrouw 
Crevits en de heer Vandenbossche gelijklopend zijn, 
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zal ik ze ook samen beantwoorden. Laat me echter 
duidelijk zijn, ook ik til zeer zwaar aan wat daar is 
gebeurd. Ik heb het nieuws vernomen via een artikel 
in Het Nieuwsblad van 2 april en De Morgen van 3 
april 2006. Ik heb op 6 april aan het afdelingshoofd 
van mijn administratie een vrij uitgebreide kabinets-
nota geschreven. Ik heb daarin de vraag gesteld hoe 
zoiets in hemelsnaam mogelijk is. Uw bezorgdheid is 
dus ook de mijne. 

Uit mijn antwoord zult u kunnen opmaken dat er 
voor alles een verklaring is. Gedane zaken nemen 
echter geen keer. Ik betreur dat de feiten zich hebben 
voorgedaan. Het is aan ons om te trachten via struc-
turele maatregelen structurele oplossingen te bieden.

Ik heb ook getracht na te gaan of  dergelijke zaken 
de regel dan wel de uitzondering zijn. Het antwoord 
daarop zal u toch enigszins gerust stellen. Ik ben het 
met u wel eens dat één dergelijk feit er één te veel is. 

Vooraleer dieper in te gaan op de concrete vragen, 
lijkt het mij aangewezen het belang van de site en de 
ganse context ervan wat ruimer te kaderen. De pre-
historische site van de Meirberg in Meer werd in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw ontdekt. In de jaren 
zestig en zeventig werd er op een vernieuwende en 
interdisciplinaire manier archeologisch onderzoek 
uitgevoerd, onder andere door professor Van Noten. 
In de studie ben ik ook namen van verscheidene 
andere wetenschappers die er hebben gewerkt, tegen-
gekomen. 

Omwille van de vernieuwende aanpak kon de site 
van Meer internationaal op heel wat belangstelling 
rekenen. Uit dit onderzoek bleek dat deze epipale-
olithische site een van de meest uitgestrekte, in situ 
bewaarde steentijdsites in Vlaanderen is. Slechts een 
beperkt deel van de site werd tot nu toe opgegraven. 
De archeologische site Meirberg werd op 1 februari 
1993 definitief  als monument beschermd omwille 
van haar historische en archeologische waarde. Als 
specifieke bepalingen werden in het beschermingsbe-
sluit opgenomen dat het verboden is het reliëf  van 
het terrein te wijzigen en dat slechts na voorafgaande 
schriftelijke machtiging het terrein ontbost kan wor-
den of  dat er graafwerken en opgravingen verricht 
kunnen worden. Een en ander had te maken met de 
aanvraag van een eigenaar om de minderwaardige 
naaldbossen te kappen en ze te vervangen door loof-
bomen. 

Op basis van een uitgebreid onderzoek in 1999 werd 
de volledige zone van de site onderzocht en werd 

een archeologische waarderingskaart opgemaakt. 
Ik kom daar later nog op terug. Op het oorspronke-
lijke gewestplan nummer 16-Turnhout stond de zone 
ingekleurd als natuurgebied, industriegebied en land-
schappelijk, waardevol agrarisch gebied. 

Op 23 september 1993 maakte de goedkeuring van 
het BPA Meirberg de eerste uitbreiding van de bedrij-
venzone mogelijk. De bestemming van een beperkte 
zone van het beschermde monument werd gewijzigd. 
Op deze plaats werd een controleopgraving uitge-
voerd door het toenmalige Instituut voor het Arche-
ologisch Patrimonium voorafgaand aan de bouw van 
een loods. 

Het aluminiumbedrijf  Malvé realiseerde in 2004 een 
niet-vergunde uitbreiding bij een bestaande con-
structie. Daarom werd een procedure ter herziening 
en uitbreiding van het BPA Meirberg opgestart. Het 
BPA werd goedgekeurd op 14 juli 2005. Het voor-
zag uitdrukkelijk in een bijkomende zone voor een 
geplande uitbreiding met inbegrip van een buffer. 
De administratie Monumenten en Landschappen 
stuurde daarbij aan op een preventieve opgraving van 
de bedreigde zone. Deze bepalingen werden trouwens 
ook opgenomen in het aangepaste BPA. 

Op basis van dat BPA diende de NV Malvé op 29 
december 2005 een aanvraag voor een stedenbouw-
kundige vergunning in bij de gemeente Hoogstraten 
tot het uitbreiden en regulariseren van een produc-
tiehal. Begin 2006 werd hierover het advies van 
mijn administratie Monumenten en Landschappen 
gevraagd. De administratie Monumenten en Land-
schappen gaf  op 20 februari 2006 een voorwaarde-
lijk gunstig advies. Er moest wel eerst archeologisch 
onderzoek worden uitgevoerd. Daarnaast moesten 
er voldoende middelen worden uitgetrokken voor 
dit onderzoek, moest er op een vergadering met alle 
betrokkenen de uitwerking van het archeologische 
onderzoeksluik worden besproken en voorafgaan-
delijk contact worden opgenomen met de bevoegde 
ambtenaar van mijn eigen diensten in Brussel. 

De vergunning werd door het college van burgemees-
ter en schepenen op 13 maart 2006 toegekend mits 
naleving van diverse voorwaarden, waaronder die 
van de administratie Monumenten en Landschap-
pen. Die voorwaarden zijn expliciet opgenomen in 
de beslissing van de stad Hoogstraten. Ik verwijs 
naar punt 1, 2, 3 en 4 over het inschakelen van de 
bevoegde ambtenaar van het Vlaamse Gewest. 

Op 15 maart was er blijkbaar een telefonisch con-
tact tussen de NV Malvé en de stad. Een ambtenaar 
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van de stad zou hebben meegedeeld dat de steden-
bouwkundige vergunning op de vergadering van het 
college van 13 maart 2006 was behandeld en goed-
gekeurd. De NV Malvé wachtte de toezending van 
de stedenbouwkundige vergunning, noch de periode 
van 21 dagen – de periode dat de gemachtigd ambte-
naar in beroep kan gaan – af en startte onmiddellijk 
met de werken. Op dat moment is er sprake van een 
stedenbouwkundig misdrijf. 

Op 17 maart haalde het bedrijf  de stedenbouwkun-
dige vergunning bij de stad af. Op 21 maart stelden 
mijn administratie Monumenten en Landschappen 
en het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed 
vast dat de werken al waren begonnen zonder reke-
ning te houden met de voorwaarden. De bouwput 
van de loods was op dat ogenblik volledig uitgegra-
ven.

Gelukkig waren de omgevingswerken nog niet uitge-
voerd. Doorheen het beschermde monument werd 
door enkele tractoren zand vervoerd. De bouwheer 
werd onmiddellijk op de hoogte gebracht van de 
overtreding en het feit dat een pv zou worden opge-
maakt. Het verkeer doorheen het beschermde monu-
ment werd onmiddellijk stopgezet en de nog uit te 
voeren omgevingswerken opgeschort. Deze werken 
zullen pas later worden uitgevoerd in onderling 
overleg met de administratie en conform de archeo-
logische voorwaarden zoals opgenomen in de bouw-
vergunning. 

Zoals reeds gezegd, was de eigenlijke bouwput volle-
dig uitgegraven en deels opnieuw opgevuld. Er kon-
den geen archeologische vaststellingen meer worden 
gedaan: door de graafwerken was de site volledig 
verstoord en was de oorspronkelijke context volledig 
verdwenen. Een stillegging van de werken wegens het 
niet naleven van het archeologiedecreet ter hoogte 
van de toekomstige loodsuitbreiding werd door de 
administratie niet opportuun beschouwd, aangezien 
het geen meerwaarde betekende voor het monument. 
Vernield bodemarchief  kan nu eenmaal niet worden 
hersteld. 

Omdat het hier om een misdrijf  ging, en vermits de 
bindende bepalingen van de stedenbouwkundige ver-
gunning expliciet niet werden nageleefd, is dezelfde 
dag nog overleg gepleegd met de cel Bouwinspectie 
van AROHM Antwerpen. Omdat in dit dossier geen 
herstelmaatregelen van toepassing waren, stelde de 
inspectie dat het geen prioritair dossier betrof en dat 
het proces-verbaal het best kon worden opgemaakt 

door mijn administratie Monumenten en Landschap-
pen, in overleg met de stad Hoogstraten. 

Na telefonisch contact met de stad op 22 maart en 
na intern overleg binnen de administratie is op 23 
maart beslist een pv te laten opmaken door de poli-
tie Noorderkempen in het bijzijn van leden van de 
administratie. Er werd dus duidelijk geopteerd voor 
handhaving via de regelgeving ruimtelijke ordening. 
Dat betekent dat op de herstelvordering de bepalin-
gen van artikel 149 van het decreet op de Ruimtelijke 
Ordening van toepassing zijn. De vordering zal wor-
den ingesteld door de stedenbouwkundige inspec-
teur, wat in dit geval overeenkomt met het betrokken 
college van burgemeester en schepenen waarop wij 
vanzelfsprekend toezicht uitoefenen. 

Een eventuele herstelvordering in het kader van een 
strafrechtelijke procedure is nauw verbonden met 
de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie. Een 
herstelvordering is afhankelijk van de beslissing van 
het parket om het misdrijf  al dan niet te vervolgen. 
Op dit ogenblik is het nog niet duidelijk of  dat ook 
zal gebeuren. Het probleem is ook dat er slechts een 
beperkt aantal herstelmaatregelen mogelijk zijn die 
moeilijk van toepassing zijn op een archeologische 
site die werd vernietigd en die nooit in de oorspron-
kelijke of in een gelijkwaardige toestand kan worden 
teruggebracht. Wel kan de zogenaamde meerwaarde 
worden gevorderd die het goed ten gevolge van de 
inbreuk heeft verkregen. Dit klinkt vrij abstract, 
maar dat is nu eenmaal het decreet.

Bij eventuele seponering door het parket is het wel 
mogelijk dat de herstelvordering wordt ingesteld bij 
de burgerlijke rechter door de stedenbouwkundige 
inspecteur of  door het college van burgemeester en 
schepenen. Desgevallend zal ik er uitdrukkelijk op 
aandringen dat dat gebeurt. De stedenbouwkundig 
inspecteur heeft een autonome beslissingsbevoegd-
heid; ik heb als minister terzake geen ‘positief injunc-
tierecht’ zoals de federale minister van Justitie. We 
zijn dus afhankelijk van het optreden van de steden-
bouwkundig inspecteur die we trouwens reeds uit-
drukkelijk hebben gewezen op de gevoeligheid van 
dit dossier. 

Omdat het hier duidelijk om een voorbeelddossier 
met sterke signaalfunctie gaat, heb ik mijn juridische 
dienst gelast de mogelijkheid te onderzoeken dat de 
Vlaamse Regering zich in mijn persoon en namens 
het Vlaamse Gewest burgerlijke partij stelt. In ste-
denbouwzaken is dat tot nu toe niet gebeurd, maar in 
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dit concrete geval, waarbij een deel van de site volle-
dig verstoord is en er geen archeologische vaststellin-
gen meer gedaan kunnen worden, lijdt het Vlaamse 
Gewest aantoonbare schade. Volgens mij moet het 
mogelijk zijn om zelf  op te treden, na mededeling 
aan de Vlaamse Regering. Het onderzoek zal dat uit-
wijzen.

Ik heb alle stukken opgevraagd en de feiten op een 
rijtje gezet. De persoon in kwestie zegt in zijn docu-
menten en in de pv’s altijd dat hij te goeder trouw 
antwoordt, maar hij is zeker erg onzorgvuldig 
geweest. Dat is het minste wat we kunnen zeggen. 

Op vraag van de stad Hoogstraten hebben we op 20 
februari een advies gegeven, waarin we stelden dat 
enkel na een voorafgaand archeologisch onderzoek 
van de bedreigde terreinen, werken konden wor-
den uitgevoerd. Ook moest de financiering worden 
besproken tussen eigenaars, bouwheren en de stad 
Hoogstraten, moest er worden voorzien in een vol-
doende grote post Archeologie in het bestek, moest 
de concrete uitwerking van het onderdeel van het 
archeologische onderzoek worden besproken met alle 
betrokken partijen en moest de bevoegde ambtenaar 
daarover worden gecontacteerd. De normale gang 
van zaken had dus moeten zijn dat, op het ogenblik 
dat de bouwvergunning werd verleend, deze bewa-
rende maatregelen zouden zijn genomen, weliswaar 
na de beslissing van het college.

Ik stel verder vast dat de betrokkene, na dagelijks 
telefoneren naar het stadhuis van Hoogstraten, de 
mededeling heeft gekregen van de ambtenaar dat dit 
was behandeld in het schepencollege en een gunstig 
advies had gekregen. Naar ik aanneem, heeft die 
ambtenaar dat te goeder trouw gedaan. Ik ben zelf  
nog in Hoogstraten geweest, naar aanleiding van de 
ontvoogding. Ik kan me de situatie voorstellen: mijn 
kabinet krijgt ook veel van dergelijke telefoons met 
de vraag of  er nog een dossier ligt. Die komen vaak 
van gemeentebesturen, als het gaat over BPA’s. Toen 
heeft die aannemer natuurlijk bij zichzelf  besloten 
om, in plaats van zich te houden aan de wettelijke 
termijnen en een bouwvergunning te gaan halen, 
meteen tot daden over te gaan, wat totaal onwettig 
was. Toen is dus het kwaad geschied. Onze ambtena-
ren zijn op het terrein geweest. De werken stilleggen 
bood geen enkele meerwaarde. Er zijn meteen een 
aantal bewarende maatregelen genomen. Sommige 
werken mochten niet worden uitgevoerd alvorens 
er overleg was. Vanzelfsprekend werd er een pro-
ces-verbaal opgemaakt. Deze zaak moet nu worden 

behandeld door het parket. Mogelijk kunnen we de 
procureur in kennis stellen van de gevoeligheid van 
dit dossier, door een eventuele burgerlijke partijstel-
ling op termijn, maar dat laat ik over aan de juris-
ten.

Mevrouw Crevits verwees er al naar: in deze commis-
sie hebben we al meermaals gepraat over de imple-
mentatie van het Verdrag van Malta, die gepland was 
voor deze zittingsperiode. Een van de mogelijkheden 
waaraan vandaag wordt gedacht in de werkgroe-
pen, is het oprichten van een solidariteitsfonds voor 
archeologisch onderzoek. Zo zou de vordering die we 
instellen ten opzichte van de in gebreke gestelde par-
tij een schadeloosstelling zijn, die overeenkomt met 
de kostprijs voor de opgraving van een site met een 
dergelijke omvang, het wetenschappelijke onderzoek 
en de publicatie daarvan. Met andere woorden, zo 
zou de betrokkene op zijn minst de juiste prijs moe-
ten betalen voor het onheil dat hij heeft veroorzaakt. 
Vanuit archeologisch oogpunt is dat echter slechts 
een doekje voor het bloeden.

Heel dit geval van Meer-Meirberg is een zeer jam-
mere zaak. We moeten bekijken in welke mate we 
sneller en adequater kunnen optreden op het terrein. 
Ik heb de administratie gevraagd na te gaan wat de 
situatie is op het terrein. U weet dat ik pleit voor het 
vergroten van het maatschappelijke draagvlak. Enkel 
door goede relaties tussen de bouwheren, de uitvoer-
ders en de archeologen kunnen we dat draagvlak cre-
eren. Tijdens de paasvakantie heb ik een zeer lang 
onderhoud gehad met vertegenwoordigers van de 
Vlaamse Confederatie Bouw, om hen ervan te over-
tuigen positief  mee te doen aan die dialoog en niet 
defensief  te zijn. Zij hebben een belangrijke verant-
woordelijkheid terzake.

Slechts zeer uitzonderlijk, namelijk 3 keer in de afge-
lopen 5 jaar, zo zegt men me, lopen de zaken mis 
op het terrein en moeten werken worden stilgelegd. 
Dat werd altijd gevolgd door een samenwerking, die 
nadien blijkbaar toch in een goede verstandhouding 
is verlopen. Als deze cijfers kloppen, dan klinkt dit 
niet dramatisch. Het jammere aan die werven en de 
archeologie is dat er dingen zijn die we niet weten. 
Doorgaans kan het voorafgaande archeologische 
onderzoek dus wel in optimale omstandigheden 
plaatsvinden.

Zo heb ik de cijfers ter zake voor 2005 opgevraagd. 
In dat jaar werd alleen al in het kader van artikel 127 
van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening 
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voor 4940 dossiers het advies van de administratie 
Monumenten en Landschappen gevraagd. In 352 
dossiers werden voorwaarden inzake archeologie 
opgelegd. 93 keer werd een werfcontrole uitgevoerd, 
40 keer werd een prospectie met proefsleuven uitge-
voerd en 19 keer werd er een opgraving uitgevoerd, 
telkens in samenspraak met mijn administratie. 
Er wordt dus niet alleen advies verleend, dit wordt 
ook gevolgd. Hetzelfde geldt voor werken aan 
beschermde monumenten, waar ook advies moet 
worden gegeven vanuit archeologisch oogpunt. In 
2005 werd 56 keer een gunstig advies gegeven, mits 
het naleven van bijzondere archeologische voorwaar-
den: 7 keer werd daarbij een werfcontrole uitgevoerd, 
7 keer werden proefsleuven gemaakt en 13 keer werd 
een opgraving uitgevoerd.

Het voornoemde artikel 127 is volgens het decreet op 
de ruimtelijke ordening niet van toepassing op privé-
verkavelingen of andere privé-infrastructuurwerken. 
Dat is een van de problemen bij het implementeren 
van het Verdrag van Malta. Verscheidene steden en 
gemeenten hebben gelukkig voorzien in een veror-
dening en vragen dus spontaan het advies van mijn 
administratie. Ook notarissen vragen, in het kader 
van hun informatieplicht, regelmatig advies. Het 
spreekt vanzelf  dat mijn administratie hen daar-
bij helpt. Ook bij beheersinitiatieven wordt er vaak 
advies verleend. In 2005 gebeurde dat maar liefst 788 
keer en werd er 47 keer gunstig geadviseerd, mits het 
naleven van archeologische voorwaarden. Dat gaf 
aanleiding tot 26 interventies op het terrein, namelijk 
17 werfcontroles, 5 keer een prospectie en 4 keer een 
opgraving.

Deze cijfers tonen dus gelukkig aan dat het er nor-
maliter op het terrein vrij consequent aan toegaat. 
Het incident-Meirberg is er echter één te veel.

De vraag wat er nu precies werd vernield, is natuur-
lijk moeilijk te beantwoorden, daar het onderzoek 
op het terrein niet heeft kunnen plaatsvinden. We 
kunnen ons alleen baseren op het waarderingsonder-
zoek dat in 1999 door het toenmalige Instituut voor 
het Archeologisch Patrimonium werd gedaan en op 
de archeologische waarderingskaart die op basis 
daarvan werd opgemaakt. We kunnen dit toetsen 
en analyseren. Bij het onderzoek was sprake van het 
systematisch uitvoeren van boringen met een grond-
boor in een vooraf bepaald rooster. In totaal werden 
2045 boorpunten onderzocht, op een oppervlakte 
van bijna 6,5 hectare. De boringen zelf  werden onge-
veer 75 centimeter diep gemaakt. Het sediment werd 

per diepte van 25 centimeter gezeefd. Wie de brochu-
res heeft gelezen, weet dat dit telkens overeenkwam 
met 3 emmers, waarbij de grondkleur vrij goed was 
vast te stellen.

Het aantal gevonden artefacten per boorpunt toonde 
meteen de densiteit en het belang van de zone aan. 
Van de totale oppervlakte van de beschermde site 
van 10 hectare werd ongeveer 0,5 hectare in 1993, bij 
de opmaak van het BPA Meirberg, ingenomen. De 
nieuwe uitbreiding gaat eveneens over een zone van 
ongeveer 0,5 hectare. Een vierde hiervan bevindt zich 
in de ontzavelde zone. Dat is dus de zone met waar-
dering 5, waar mogelijke archeologische niveaus zijn 
verdwenen. Er kunnen dus nog wel prehistorische 
artefacten worden aangetroffen, maar uit hun oor-
spronkelijke context. Dat is misschien minder erg. 
Veel erger is in het geval-Meirberg dat een klein stuk 
van de aangesneden zone zich bevindt in een vrijwel 
steriele zone. Dat is dus een zeer authentieke zone. 
Daar is er echt sprake van een gemiste kans, wat we 
vanzelfsprekend ten zeerste betreuren.

De schade aan het beschermde monument is in dit 
opzicht dus onmiskenbaar aanwezig en moet in de 
toekomst worden vermeden. De schade is gelukkig 
niet al te groot, maar elke schade is te veel schade. 
We moeten bekijken in de verdere juridische proce-
dure welke waarde we daaraan kunnen geven.

Dan was er de vraag over de implementatie van het 
Verdrag van Malta. We hebben die bij de aanvang 
van deze zittingsperiode vooropgesteld als een pri-
oriteit en maken hier werk van. Als ik me niet ver-
gis, dateert het verdrag uit 1992. We proberen hier 
nu eindelijk een oplossing voor te vinden. Het is erg 
belangrijk dat deze implementatie kan gebeuren in 
overleg met alle betrokkenen. Daarom heb ik een 
klankbordgroep opgericht die zich hierover buigt. 
Een gemengde werkgroep van archeologen binnen 
mijn administratie – van de afdeling Monumenten 
en Landschappen en het Vlaamse Instituut voor het 
Onroerend Erfgoed – was belast met het opstellen 
van een eerste startnota. Die is verspreid onder de 
leden van de klankbordgroep. Hun eerste schrifte-
lijke reacties leidden tot een herwerkte versie, die als 
basis werd gebruikt bij de startvergadering van de 
klankbordgroep op donderdag 27 april jongstleden. 
U weet dat in de klankbordgroep niet enkel leden 
van het archeologische werkveld zetelen – waaronder 
de mensen van het Forum – maar ook mensen uit 
mijn administratie Ruimtelijke Ordening en de aan-
verwante beleidsvelden – zoals AMINAL en de Cel 
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MER Natuurlijke Rijkdommen – en vertegenwoor-
digers van de bouwsector, namelijk van de Bouwunie 
en de Vlaamse Confederatie Bouw.

De startvergadering van 27 april is het begin van 
intense vergaderactiviteiten, waarbij in zeven bij-
eenkomsten – waarvan de eerste vandaag heeft 
plaatsgevonden – alle aspecten van de implemen-
tatieproblematiek voort worden besproken met de 
verschillende actoren, om zo te komen tot een con-
sensusnota. Ik heb hier aangekondigd dat die tegen 
de zomervakantie klaar moet zijn. In deze nota zul-
len voor alle aspecten die in het Verdrag van Malta 
worden aangegeven, de meest geëigende standpunten 
en oplossingen worden uitgewerkt. Dit moet uitein-
delijk de basis vormen voor de aanpassing van onze 
decreetgeving, zoals aangekondigd in de beleidsnota 
en de beleidsbrief  en besproken in deze commissie.

De voorzitter: De heer Vandenbossche heeft het 
woord.

De heer Dany Vandenbossche: Mijnheer de minister, 
ik dank u voor uw zeer uitgebreide antwoord. Ik 
heb daar weinig aan toe te voegen. Ik weet natuur-
lijk dat dergelijke dingen onherstelbaar zijn en dat er 
andere wegen zullen moeten worden bewandeld om 
de betrokkenen op hun plichten te wijzen.

De voorzitter: Mevrouw Crevits heeft het woord.

Mevrouw Hilde Crevits: Mijnheer Huybrechts, u hebt 
misschien mijn vraag niet goed gelezen. Ik heb het 
schepencollege niet vermeld, maar een letterlijk citaat 
gegeven. Dit zou ‘naar verluidt met medeweten van 
de gemeente’ zijn gebeurd. De minister heeft echter 
al uiteengezet hoe de vork in de steel zit en in welke 
omstandigheden een en ander is gebeurd. Hij heeft 
het werk voor mij gedaan. Ik hoop dat die informatie 
voldoende is voor u. In de pers wordt heel nadruk-
kelijk gesteld dat iemand van de gemeente groen licht 
had gegeven.

Mijnheer de minister, ik dank u voor uw zeer uitge-
breide antwoord. Naar aanleiding van de discussie 
over het Verdrag van Malta heb ik al gezegd dat het 
steeds aangenaam is hier een dergelijke vraag te stel-
len. We krijgen immers steeds een zeer omstandig en 
bezield antwoord.

Daarnet en ook de vorige maal hebt u al gezegd dat 
we af  moeten van het beeld dat archeologen lastige 
mensen zijn. Als we trachten hen te betrekken bij het 

concept van de innovatieprojecten, kunnen we mis-
schien al verder geraken. Het zal een hele uitdaging 
zijn voor u om het komende jaar alle partijen op één 
lijn te krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat u een grote 
inspanning zult leveren om dat te bereiken.

Minister Dirk Van Mechelen: Ik kan me de positie 
van die ambtenaar in het gemeentehuis voorstellen, 
maar er is een fout gemaakt. Het minste dat hij had 
moeten melden, is dat er wel degelijk voorwaarden 
waren verbonden aan die bouwvergunning.

De overheid moet ook proactiever zijn. Dan doel ik 
zowel op het Vlaamse Gewest als op de steden en 
gemeenten. Als een bouwaanvraag een dergelijke 
belangrijke site viseert, dan moeten we proactiever 
optreden. We moeten dus niet wachten en brieven 
schrijven, maar actie nemen. U weet dat ik om de 
14 dagen een overleg heb met de top van de admi-
nistratie, met de beleidsraad. Op onze bijeenkomst 
van medio mei zullen we dit bekijken. We zijn nu 
ook bezig met de vijf  ontvoogdingsvoorwaarden van 
de gemeenten om proactief  op te treden. Heel wat 
gemeenten voldoen aan vier voorwaarden. Wat is het 
probleem met de vijfde? We moeten daar zelf  het ini-
tiatief  nemen.

Hier had de stad, die bij uitstek de site kent, mis-
schien gevoeliger moeten reageren op die bouw-
aanvraag. Er is weliswaar sprake van economische 
verzuchtingen. We hebben hier echter ook te maken 
met een uniek archeologisch patrimonium. Dat moet 
zorgen voor de grootst mogelijke omzichtigheid. Ook 
daarover heb ik contacten gelegd. Ik deed de voor-
bije maanden mijn uiterste best om iedereen te sensi-
biliseren voor de noodzaak van bescherming. Tijdens 
het paasreces heb ik tegen de Vlaamse Confederatie 
Bouw gezegd dat ze niet defensief, maar offensief  
moeten handelen. Ze moeten beseffen dat dit ons 
onroerend erfgoed is. Ze kunnen misschien hetzelfde 
doen als de banken voor kunstwerken. Waarom zou 
de sector van de bouw en de wegenbouw niet de peter 
worden van ons bodemarchief ? Ik denk dat we hen 
ervan moeten overtuigen dat het een win-winsituatie 
kan betekenen.

Ik herinner me nog alles van het dossier over de 
Spaanse vesten op de Antwerpse Leien. We zijn nu 
ook bezig met het vooronderzoek voor de tweede 
fase. Daaruit zijn nieuwe ideeën naar boven geko-
men. Ik stel alleen vast dat de archeologische dienst 
van de stad Antwerpen me dingen zegt die het eigen 
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schepencollege niet weet. Dus ook op dat vlak is nog 
wat communicatiewerk nodig.

Het kan pas slagen als we de bescherming beschou-
wen als een verrijking in plaats van een bedreiging.

Het is dezelfde situatie als voor het kappen van 
bomen. We hebben het allemaal al in onze gemeente 
meegemaakt: er wordt getelefoneerd, maar voor men 
een politiepatrouille ter plaatse kan sturen, liggen de 
bomen al plat. Het is om gek van te worden, maar 
het gebeurt zo snel dat men bijna niet kan intervenië-
ren. Er is maar één opdracht: voorkomen.

De heer Patrick Lachaert: Er is wel nog een element 
uit de procedure dat van belang is. Als de aangevatte 
werken worden gestopt, omdat men bepaalde zaken 
ontdekt, moet een vlotte administratieve afhandeling 
mogelijk zijn, zodat de werken hervat kunnen wor-
den. Heel wat bouwheren en aannemers maken lie-
ver niet bekend dat ze iets hebben gevonden, want zij 
vrezen voor nogal wat tijdverlies.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Bart Martens tot de heer 
Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening, over het afleveren 
van stedenbouwkundige vergunningen die strijdig zijn 
met de plannen van aanleg

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord.

De heer Bart Martens: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, collega’s, geregeld worden in 
Vlaanderen door gemeenten bouwvergunningen 
– stedenbouwkundige vergunningen – afgeleverd die 
niet overeenstemmen met de bepalingen in de plan-
nen van aanleg. Bij een opzoeking op de website van 
de Raad van State levert de combinatie ‘vernietigd 
and besluit and college and burgemeester and bouw-
vergunning and ingewilligd’ 399 gevonden docu-
menten op. Nogal wat bouwvergunningen blijken 
geschorst of  vernietigd te worden door de Raad van 
State, ondanks een gunstig advies van de gemachtigd 
ambtenaar.

Mijnheer de minister, ik geef  enkele voorbeelden uit 
een zeer lange reeks. In Zwevegem wordt een eer-
ste bouwvergunning tot oprichting van een braad-

kippenstal goedgekeurd. De bouwwerken worden 
stilgelegd, omdat sterk werd afgeweken van het fun-
deringsplan. Nadien wordt een regularisatiebouw-
aanvraag goedgekeurd door het college. Uiteindelijk 
zal de laatst toegekende vergunning geschorst wor-
den door de Raad van State.

In Sint-Katelijne-Waver plaatst men buffertanks met 
een bouwvergunning afgeleverd door het college, met 
een gunstig advies van de stedenbouwkundig ambte-
naar. Later wordt nog een bouwvergunning afgele-
verd, aangezien de diameter van de tanks gewijzigd 
is. Ook hier zal de Raad van State in een later sta-
dium beide beslissingen vernietigen.

In Gooik is er een dossier waarvoor niet minder dan 
zeven verschillende arresten van de Raad van State 
kunnen worden teruggevonden. Ik zal niet de hele 
chronologie reconstrueren, maar het is duidelijk dat 
hier een soort kat-en-muisspel wordt gespeeld door 
het college enerzijds en de omwonenden anderzijds. 
Het college neemt telkens een beslissing – hetzij tot 
aflevering van een bouwvergunning, hetzij tot goed-
keuring van een BPA zonevreemde bedrijven – die 
klaarblijkelijk de toets aan de wetgeving niet door-
staat, waardoor telkens de beslissing wordt geschorst 
of  vernietigd door de Raad van State. Uit de pro-
cedureslag kan alvast worden opgemaakt dat de 
gemeente Gooik herhaaldelijk verschillende vergun-
ningen tot uitbreiding van een bedrijf  heeft afgele-
verd, in strijd met het gewestplan en niet conform het 
BPA zonevreemde bedrijven van de gemeente.

Mijnheer de minister, deze voorbeelden zijn er enkel 
om aan te tonen dat een aantal colleges, ondanks 
manifest vastgestelde bouwovertredingen of strijdig-
heden met de plannen van aanleg, toch nog bouwver-
gunningen blijven toekennen, die dan later geschorst 
of vernietigd worden door de Raad van State.

Mijnheer de minister, kunt u meedelen in hoeverre 
er een kwaliteitscontrole is, enerzijds op de door de 
gemachtigd ambtenaar verleende adviezen en ander-
zijds op de vergunningen afgeleverd door de colleges 
van burgemeester en schepenen? Zo ja, wat zijn de 
resultaten van de uitgevoerde kwaliteitscontroles? 
Kan daaruit worden opgemaakt dat het toekennen 
van een grotere verantwoordelijkheid en vrijheid aan 
de gemeenten bij de toekenning van de vergunnin-
gen, leidt tot misbruiken die een goede ruimtelijke 
ordening verstoren? Welke gevolgen worden daar-
aan gegeven? Zo nee, welke maatregelen denkt u te 
treffen om een kwaliteitscontrole op de aflevering 
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van stedenbouwkundige vergunningen op te zetten, 
met het oog op het behoud van de goede ruimtelijke 
ordening?

Mijnheer de minister, hebt u een verklaring, in het 
specifieke geval van de gemeente Gooik, voor het 
feit dat herhaaldelijk – ondanks bezwaren – ver-
gunningen werden afgeleverd die niet stroken met 
de voorschriften van het geldende gewestplan, die 
niet conform het BPA zonevreemde bedrijven van 
de gemeente zijn en dat de controle van de door de 
gemeente afgeleverde vergunningen blijkbaar niet 
optimaal was?

De voorzitter: Minister Van Mechelen heeft het 
woord.

Minister Dirk Van Mechelen: Mijnheer de voorzitter, 
collega’s, het was niet mijn bedoeling om in te gaan 
op de casuïstiek van de drie voorbeelden. Dat is niet 
de opdracht van deze commissie. Mijnheer Martens, 
aangezien u stelt dat ‘een aantal colleges, ondanks 
manifest vastgestelde bouwovertredingen of strijdig-
heden met plannen van aanleg, toch nog bouwver-
gunningen blijft toekennen, die dan later geschorst 
of  vernietigd worden door de Raad van State’, kan 
ik niet anders dan hierop ingaan. 

Als uw voorbeelden juist zijn, is er een probleem en 
moeten we het hebben over de beleidsconclusies die 
we daaruit moeten trekken. Als de drie voorbeelden 
iets anders in elkaar zitten dan wordt geponeerd in 
de vraagstelling, moeten we de vraagstelling nuance-
ren. Mijn administratie heeft de drie gevallen op een 
rijtje gezet. Ik denk dat het belangrijk is dat we weten 
waarover we praten.

Het voorbeeld van Zwevegem ging over een braad-
kippenstal in landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied. Als mijn administratie het bij het rechte eind 
heeft, gaat het over arrest 84.399 van 23 december 
1999. De braadkippenstal lijkt, in principe, geenszins 
strijdig te zijn met de geldende agrarische gewest-
planbestemming. Uit het arrest blijkt ook dat de 
discussie ging over de vraag of door de vergunnings-
aanvraag het landschappelijk waardevol karakter al 
dan niet werd geschonden. Kortom, de discussie gaat 
over de interpretatie. Ik heb al dikwijls gezegd dat 
interpretatieproblemen onvermijdelijk zijn als het 
gaat over ruimtelijke ordening, want dat is nog steeds 
geen exacte wetenschap.

Hier werd een bepaalde interpretatie gevolgd. Zoals 
het advies van de Raad van State zegt, ging de dis-

cussie over de vraag of de inrichting verenigbaar was 
met het landschappelijk waardevol karakter. Wie mij 
kent als burgemeester van mijn gemeente, weet dat ik 
geen liefhebber ben van dit soort stallen langs banen. 
Ik denk dat die daar niet thuishoren. Maar op basis 
van het arrest stellen dat de gemeente Zwevegem te 
kort door de bocht ging, is vergezocht.

Mijnheer Martens, uw tweede voorbeeld over de 
gemeente Sint-Katelijne-Waver betreft arrest 77.079 
van 20 november 1998. Dat arrest vernietigt twee 
door het college verleende bouwvergunningen en dit 
enkel omwille van de schending van de motiverings-
plicht. De opgegeven motivering van de gemeente 
Sint-Katelijne-Waver wordt door de Raad van State 
volstrekt onvoldoende geacht, maar de Raad van 
State stelt dus niet dat de afgeleverde bouwvergun-
ningen in strijd zijn met het gewestplan. De Raad 
van State stelt overigens evenmin dat betreffende 
vergunningen niet verleend hadden mogen worden. 
Kortom, ook dit voorbeeld is niet het beste bewijs 
van uw stelling.

Het derde en meest ingewikkelde voorbeeld gaat over 
de gemeente Gooik. Het door u genoemde bedrijf  
betreft vermoedelijk een garagebedrijf  dat al voor de 
opmaak van het gewestplan op die plaats gevestigd 
was en door de opmaak van het gewestplan in agra-
risch gebied kwam te liggen. Door het gewestplan 
werd het dus zonevreemd.

De gemeente heeft voor dit garagebedrijf  een sec-
toraal BPA opgemaakt, waarna door de gemeente 
diverse bouwvergunningen werden verstrekt. Betref-
fende beslissingen werden systematisch betwist door 
een in de omgeving gevestigde fruitkweker. Mijn 
administratie heeft op de webstek van de Raad van 
State volgende arrestnummers teruggevonden: 89.823 
van 27 september 2000, 96.876 van 22 juni 2001, 
112.608 van 19 november 2002, 121.753 van 16 juli 
2003, 126.240 van 10 december 2003, 128.591 van 27 
februari 2004 en 135.911 van 12 oktober 2004.

Het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven werd 
door de gemeente Gooik opgemaakt in de periode 
1998-1999 en vervolgens door de toenmalige minister 
– u en mij welbekend – goedgekeurd bij ministerieel 
besluit op 20 mei 1999. Dat was twee dagen na het 
tot stand komen van het nieuwe decreet op de ruim-
telijke ordening.

Voor 1 mei 2000 – de introductiedatum van het 
decreet van 18 mei 1999 – waren de mogelijkheden 
om met een BPA af te wijken van een gewestplan veel 
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beperkter dan nu. Men kon immers enkel ‘desnoods’ 
afwijken van een gewestplan. De vaste rechtspraak 
van de Raad van State gaf  aan die bepaling een 
beperkende interpretatie. Met het decreet van 18 mei 
1999, werden de afwijkingsmogelijkheden verruimd. 
Vanaf  1 mei 2000 waren immers afwijkingen moge-
lijk op voorwaarde dat het gemeentelijk structuur-
planningsproces was opgestart en er een ruimtelijke 
afweging wordt doorgevoerd, gebaseerd op de princi-
pes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Het sectoraal BPA werd aangevochten bij de Raad 
van State, en omwille van de zonet vermelde beper-
kende interpretatie van de Raad, geschorst. Dat ver-
volgens het geding niet werd voortgezet, is te wijten 
aan het feit dat de advocaat van de klager de memo-
rie van wederantwoord niet of laattijdig aan de Raad 
heeft bezorgd. Bijgevolg werd de schorsing door de 
Raad opgeheven. Dit impliceert dat sindsdien het 
sectoraal BPA dat werd ondertekend op 20 mei 1999, 
als definitief  moet worden beschouwd. 

U hebt een aantal bouwvergunningen opgesomd 
waarbij bewust of onbewust de indruk wordt gewekt 
dat de gemeente Gooik in dit dossier systematisch 
verdachte beslissingen heeft genomen. Feit is evenwel 
dat uit de reeds vermelde arresten blijkt dat de Raad 
van State de verzoeken tot schorsing steeds heeft 
afgewezen. Ik citeer uit het arrest nummer 121.753 
van 16 juli 2003: ‘Overwegende dat het nadeel dat 
verzoekende partijen aanvoeren te zullen ondergaan 
dient te worden toegeschreven aan de voorschriften 
van het bijzonder plan van aanleg “zonevreemde 
bedrijven” genaamd van de gemeente Gooik, goed-
gekeurd bij ministerieel besluit van 20 mei 1999; dat 
dit bijzonder plan van aanleg de bij het bestreden 
besluit vergunde handelingen en werken mogelijk 
maakt.’ De Raad van State zegt dus in zijn arrest dat 
de bestreden vergunde handelingen en werken moge-
lijk zijn gemaakt door het BPA dat als gevolg van 
het niet verderzetten van de vernietingsprocedure als 
definitief  moet worden beschouwd. 

Ik zou nog verder kunnen doorgaan over deze ver-
gunningen. De casuïstiek is echter niet onze job. Ik 
denk dat we heel voorzichtig moeten zijn met het 
trekken van algemeen geldende beleidsconclusies uit 
deze voorbeelden. Ik ken intussen ook de gevoelighe-
den van het vergunningenbeleid. 

Dan kom ik tot de eigenlijke vragen. Ik heb in deze 
commissie al meermaals gezegd dat vandaag onge-
veer 80 percent van de stedenbouwkundige vergun-

ningen, zeker voor eengezinswoningen, rechtstreeks 
door de colleges van burgemeester en schepenen 
wordt afgehandeld. Er moet dus geen advies aan de 
gemachtigde ambtenaar worden gevraagd. De meeste 
gemeentebesturen gebruiken het adviesstramien dat 
door AROHM wordt gehanteerd. 

In het verleden werden tevens, onder mijn impuls, 
opleidingen georganiseerd voor gemeentelijke ste-
denbouwkundige ambtenaren. Intussen zijn er 240 
aangesteld die als deskundig worden beschouwd. 
Daarnaast wordt in verschillende provincies regelma-
tig overleg georganiseerd tussen mijn administratie 
en de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtena-
ren. In de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen 
fungeert de provincie overigens als trekker van dit 
overleg.

De formele kwaliteitscontrole op de gemeentelijke 
beslissingen gebeurt via het zogenaamde schor-
singstoezicht, uitgevoerd in toepassing van artikel 44 
van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, 
gecoördineerd op 22 oktober 1996.

Wat de adviezen van de gemachtigde ambtenaren 
betreft, wordt er eenvormigheid nagestreefd door 
het voeren van interne besprekingen. Dit gebeurt 
per provinciale ROHM-afdeling via wekelijks of 
tweewekelijks georganiseerde overlegvergaderingen 
en dit in aanwezigheid van alle dossierbehandelaars. 
Dit gebeurt bovendien op het niveau van de afdeling 
Stedenbouwkundige Vergunningen van mijn admi-
nistratie, onder leiding van Luc Goedertier, en van 
de cellen Ruimtelijke Ordening van de provinciale 
ROHM-afdelingen via het zogenaamde COGEAM-
overleg. COGEAM staat voor ‘het college van de 
gewestelijke stedenbouwkundige en gemachtigde 
ambtenaren’.

In overleg met mijn administratie onthoud ik mij 
in principe van dossiermatige instructies aange-
zien ikzelf  een mogelijke hogere beroepstap ben in 
bepaalde procedures. Enkel na het beroep bij de 
bestendige deputatie is een hoger beroep bij de minis-
ter mogelijk. Het is de centrale administratie die de 
beroepsoverwegingen van de gemachtigde ambtena-
ren moet wikken en wegen. 

Wat de vraag betreft of  een grotere gemeentelijke 
autonomie tot grotere misbruiken leidt, kan ik enkel 
vaststellen dat vandaag de dag slechts 1,5 procent 
van de door de gemeenten rechtstreeks verleende 
bouwvergunningen effectief  wordt geschorst. Met 
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andere woorden: 98,5 percent van de vergunningen 
kan na controle passeren, 1,5 percent wordt effectief  
geschorst. Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat er 
nog een tussencategorie is, waarbij op het moment 
dat men wil schorsen, eerst contact wordt opgenomen 
met de gemeenten, die doorgaans ook de vergunning 
intrekken en de procedure hervatten. Soms wil men 
toch doorzetten en u weet dat ik dan de schorsingen 
moet tekenen. De ervaring heeft me geleerd dat het 
dikwijls gaat over echt kleine afwijkingen. Een afwij-
king van het BPA is echter een afwijking van het BPA 
en kan niet worden goedgekeurd. Met andere woor-
den: er is bijna een legistieke reden voor de schorsing 
en dan spreekt het voor zich dat we daar onze ver-
antwoordelijkheid nemen. Het zou echter te ver gaan 
om te spreken van grote inbreuken. Gelukkig werden 
die ons tot nog toe bespaard. 

Ik wil wel nog meegeven dat we, in overleg met de 
administratie, op een andere manier te werk gaan 
wanneer een bouwvergunning, verleend door een 
college, eventueel zou kunnen worden geschorst 
om formele redenen. Een van die formele redenen 
is bijvoorbeeld dat de motivatie toch beter zou kun-
nen zijn. Met andere woorden: het is niet billijk om 
de burger te laten opdraaien voor het feit dat er iets 
te weinig gemotiveerd is. Wat we dan doen, is het 
gemeentebestuur daarop wijzen, zodat het wat dat 
betreft zijn beleid kan bijsturen om uiteindelijk het 
vergunningenbeleid nog te verbeteren. 

Uw vraag over de maatregelen die ik wil treffen om 
een kwaliteitscontrole op te zetten, is eigenlijk zon-
der voorwerp. Zoals gesteld is er immers wel degelijk 
sprake van een effectieve en efficiënte kwaliteitscon-
trole. Ik denk dat het huidige systeem van het formele 
schorsingstoezicht werkt. Daarmee wil ik niet zeggen 
dat het absoluut onmogelijk is dat er ooit een dossier 
door de mazen van het net glipt, maar het systeem 
werkt en wordt ook democratisch gecontroleerd. 

Dan ga ik nog even in op de specifieke vraag over 
de gemeente Gooik. Ik denk, met betrekking tot het 
aspect ‘afgeleverde vergunningen die niet stroken met 
het gewestplan’ dat, gelet op het feit dat er door mijn 
voorganger een sectoraal BPA werd goedgekeurd, de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen gesitu-
eerd binnen het plangebied van het desbetreffende 
BPA, moeten worden getoetst aan de bestemmings-
voorschriften van dat BPA en dus niet meer aan de 
vigerende gewestplanvoorschriften die achterhaald 
zijn geworden door de de facto goedkeuring. Met 
betrekking tot het aspect ‘afgeleverde vergunnin-

gen die niet conform zijn met het BPA zonevreemde 
bedrijven van de gemeente Gooik’ moet ik u mel-
den dat ik dit alvast geenszins kan afleiden uit de 
diverse opgesomde arresten van de Raad van State. 
Met betrekking tot het aspect ‘de niet optimale con-
trole van de door de gemeente afgeleverde vergun-
ningen’ stel ik enkel vast dat in deze aangelegenheid 
drie door de gemeente Gooik afgeleverde bouwver-
gunningen effectief  door de gemachtigde ambtenaar 
werden geschorst en vervolgens door de gemeente 
werden ingetrokken. Met andere woorden: daar heb-
ben we in de praktijk inderdaad bewezen dat we wel 
degelijk een schorsing doorvoeren als de vergunning 
niet overeenstemt met de wettelijke mogelijkheden. 

Ik ga er evenwel van uit dat de door u vermelde voor-
beelden eerder illustratief bedoeld zijn. Het enige wat 
ik zou willen, is dat we waakzaam blijven. Op dat 
vlak deel ik uw bezorgdheid. We moeten die controle 
ook ernstig nemen. Ik denk dat de eerlijkheid ons 
gebiedt om te zeggen dat we eigenlijk in een tussen-
fase zitten, die hoogst oncomfortabel is. Aan de ene 
kant hebben we ontvoogde gemeenten, aan de andere 
kant hebben we gemeenten die we maximaal onder-
steunen om ontvoogd te geraken, waardoor eigenlijk 
de rol van onze gewestelijke administratie en onze 
provinciale buitendiensten compleet verandert. We 
hebben het hierover gehad bij de bespreking van de 
beleidsbrieven. Op het moment dat de gemeenten 
ontvoogd zijn, zijn we niet alleen de toezichter met 
toezichts- en schorsingsbevoegdheid, maar ook meer 
dan ooit de coach, de begeleider van een degelijk ver-
gunningenbeleid op gemeentelijk niveau. Ik voer elke 
twee weken gesprekken met de administratie om die 
coachingrol te versterken. Ik probeer hen ervan te 
overtuigen dat dit de oplossing is om een ordentelijk 
vergunningbeleid te voeren in Vlaanderen dat sneller 
gaat, dat proactiever is, waardoor minder bouwmis-
drijven gebeuren, waarbij we effectief  aan kwaliteit 
gaan werken, maar waarbij we ons met onze provin-
ciale administratie niet bezighouden met het geven 
van vergunningen voor duivenhokken en dergelijke. 
Dat moet op gemeentelijk niveau worden afgehan-
deld. Het gaat ook over eengezinswoningen. Nadat 
de gemeenten zijn ontvoogd, gaat het over alle ver-
gunningen op voorwaarde dat we stringent aanwezig 
kunnen zijn.

In Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld voldoet de stad 
Gent aan de vijf  ontvoogdingsvoorwaarden. Ik heb 
tijdens de paasvakantie aan burgemeester Beke de 
vraag gesteld wanneer die stap zou worden gezet 
omdat dit van ongelooflijk groot belang is voor de 
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organisatie van de administratie en de buitendien-
sten. Het probleem West-Vlaanderen en Oost-Vlaan-
deren is gekend. Burgemeester Beke heeft me laten 
weten dat hij in de loop van de maand juni de knoop 
zal doorhakken. Stel dat Gent vanaf  1 september 
2006 zelf  de vergunningen zal afleveren, dan zal de 
rol van de administratie ROHM Oost-Vlaanderen 
compleet wijzigen. 

Er moet een sterke cel zijn die toezicht uitoefent en 
een groep mensen die het klassieke advies van de 
gemachtigde ambtenaar blijft vervullen, los van de 
bevoegdheid in artikel 127. We zitten momenteel 
in een transitieperiode. Het zou veel comfortabeler 
zijn mochten we al een stap verder staan. De mensen 
moeten zo oordeelkundig mogelijk worden ingezet. 
Tegen het einde van dit jaar moeten we meer licht 
aan het einde van de tunnel zien. We moeten de 
switch in de administratie kunnen maken waarbij we 
ons voor 100 percent kunnen focussen op de kwa-
liteitscontrole en de toezichtfunctie, vanzelfsprekend 
binnen de geldende spelregels. 

De voorzitter: De heer Martens heeft het woord. 

De heer Bart Martens: Mijnheer de minister, ik dank 
u voor uw antwoord. Ik kom niet terug op de drie 
concrete gevallen omdat die inderdaad illustratief  
waren bedoeld. Het is echter niet enkel een kwestie 
van interpretatie van wat al dan niet strijdig is met 
goede plaatselijke ruimtelijke ordening of  van wat 
al dan niet een aantasting is van het landschappe-
lijk waardevol karakter van een gebied. Als iemand 
een schorsing bij de Raad van State bekomt, dan is 
dat een teken dat er een moeilijk te herstellen ernstig 
nadeel uitging naar de verzoekende partij bij de Raad 
van State. Er kon blijkbaar worden aangetoond dat 
de beslissing niet correct was genomen waardoor de 
schorsing werd bekomen. Er is dan toch nog altijd 
sprake van een op zijn minst onzorgvuldige besluit-
vorming. 

Naarmate er meer gemeenten ontvoogd geraken, 
moet er veel sterker worden ingezet op het schor-
singstoezicht. Er moeten mensen en middelen vrijko-
men om de rol van de administratie te versterken. We 
moeten niet enkel ex post werken, maar we moeten 
er via goede coaching voor zorgen dat beslissingen 
die door colleges worden genomen en vergunningen 
die worden afgeleverd, sterk onderbouwd en goed 
gemotiveerd zijn. De gemeenten moeten goede hand-
leidingen krijgen om tot vergunningen te komen die 

achteraf veel minder het onderwerp van discussie of 
procedures kunnen uitmaken. 

Minister Dirk Van Mechelen: Mijnheer Martens, ik 
ben het volledig eens met uw conclusie. Het is heel 
belangrijk dat we het aantal stedenbouwkundige 
ambtenaren in Vlaanderen opdrijven. We gaan nu 
naar 300 dergelijke personen, maar dat moeten er 
op termijn 400 tot 500 worden. Daar blijven we op 
inzetten. We doen een appèl op jonge mensen om 
hun interesse te betonen voor een opleiding tot het 
ambt van stedenbouwkundig ambtenaar. 

We komen van heel erg ver. We hebben nu bijna 300 
erkende stedenbouwkundige ambtenaren in Vlaan-
deren en daar konden we tien jaar geleden enkel van 
dromen. In de jaren negentig zijn enorme stappen 
vooruit gezet en nu wordt er echt werk van gemaakt. 
De periode 1995-2010 zal een echt keerpunt zijn, 
maar het is een werk van lange adem en vraagt veel 
inzet. Er zijn scharniermomenten die het voordeel 
hebben van te kunnen klikken, maar het nadeel heb-
ben van dikwijls op de balans te zitten van waar men-
sen moeten worden ingezet. Mensen moeten worden 
ingezet op die dossiers die onze aandacht nodig heb-
ben. Het is en blijft een evenwichtsoefening. 

De heer Patrick Lachaert: Het zou misschien niet 
slecht zijn dat de juridische dienst van het Vlaamse 
Gewest een nota opmaakt voor de gemeenten over 
hoe ze een stedenbouwkundige vergunning moeten 
opmaken. Ik ben ook advocaat en ik heb al veel ver-
gunningen voor schepencolleges moeten opmaken. 
De knowhow om die op te maken ontbreekt. Er moet 
bijvoorbeeld op ieder bezwaar worden geantwoord. 
Als er een petitie is met vijftig bezwaren, dan moet 
daar 50 keer op worden geantwoord. Als dat maar 
49 keer gebeurt en iemand stapt naar de Raad van 
State, dan volgt er een schorsing. Dat gaat dan niet 
over de grond van de zaak, maar over het formele 
aspect. Zo’n nota kan dan ook erg nuttig zijn. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

_______________________
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