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Vooraf 
In de context van een heropflakkering van de besmettingen met het Covid-19-virus wordt 
voorgesteld om de uitzonderlijke maatregelen, die door de Regering zijn genomen wat betreft de 
verlenging van bepaalde verplichte termijnen, die door het BWRO zijn voorzien, evenals de 
aanpassingen van modaliteiten met betrekking tot de organisatie en het verloop van de openbare 
onderzoeken tot 31 augustus 2022 te verlengen (NVDR: deze maatregelen moesten normaal op 31 
december 2021 aflopen). 

Aldus wil men enerzijds de continuïteit van de openbare dienstverlening en anderzijds de effectieve 
uitoefening van de rechten van de burgers waarborgen.  

Advies 
Brupartners herinnert eraan dat hij ervoor heeft gepleit dat men aan de besturen en gemeenten de 
nodige menselijke en technische middelen ter beschikking zou stellen om hen toe te laten om de 
aanvragen van vergunningen binnen redelijke termijnen te onderzoeken, of op zijn minst binnen de 
strikte termijnen indien er zulke termijnen van toepassing zijn. 

Brupartners wijst in dit opzicht in het bijzonder op de impact van de inwerkingtreding van de strikte 
termijnen voor de behandeling van de vergunningen in termen van werklast voor de betrokken 
Besturen. Hij vestigt meer bepaald de aandacht op het feit dat de bepaling van zulke termijnen tot 
gevolg heeft dat er elke maand een honderdtal dossiers, die door de gemeenten hadden moeten 
worden behandeld, in automatische aanhangigmaking aan het Brussels Hoofdstedelijk gewest 
worden voorgelegd. Welnu, de buitengewone bepalingen, die in het kader van de gezondheidscrisis 
zijn genomen, hebben dan wel toegelaten om deze situatie te milderen, toch is het nodig dat de 
Besturen worden voorzien van de menselijke en technische middelen die hen toelaten om de nodige 
structurele maatregelen te treffen om de effecten van de inwerkingtreding van strikte termijnen te 
ondervangen.  

Ook al vindt hij het gepast om uitzonderlijke maatregelen te bepalen met betrekking tot het 
onderzoek van vergunningsaanvragen in de context van een opflakkering van de besmettingen met 
het Covid-19-virus. Dit moet de continuïteit van de openbare dienstverlening en de effectieve 
uitoefening van de rechten van de burgers verzekeren. Brupartners stelt zich evenwel vragen bij de 
gepastheid om nu reeds zulke maatregelen tot 31 augustus 2022 te verlengen, gelet op het feit dat 
de huidige gezondheidssituatie helaas verschillende jaren zal duren en dat de seizoengebonden 
impact van het COVID-19-virus zich lijkt te bevestigen. 

In zo’n context en om een buitengewone toestand omwille van permanente gezondheidsredenen te 
vermijden, lijkt het volgens Brupartners beter en redelijker om vandaag een verlenging van 
maatregelen tot in de lente te voorzien en om op dat ogenblik te evalueren of een terugkeer naar de 
normale procedures van democratische participatie kan worden overwogen of indien een nieuwe 
verlenging van buitengewone maatregelen zich opdringt.     

* 
* * 
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