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VLAAMSE OVERHEID

[C − 2013/35317]
Provincie Vlaams-Brabant. — Ruimtelijke ordening. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

SINT-PIETERS-LEEUW. — Bij besluit van 31 januari 2013 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ’Wautersstraat’ te Sint-Pieters-Leeuw, zoals definitief vastgesteld door de
gemeenteraad bij besluit van 29 november 2012, bestaande uit een plan van de bestaande en juridische toestand, een
grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota, goedgekeurd.
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Bestuurszaken

[2013/202155]
15 MAART 2013. — Omzendbrief BB 2013/3. — Wijzigingen aan het bestuurlijk toezicht op de beslissingen van de

politiezones van het Vlaamse Gewest door het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005

Aan de provinciegouverneurs,

Ter kennisgeving aan :
— de colleges van burgemeester en schepenen;
— de politiecolleges.

1. Algemene situering
In het kader van de verdere responsabilisering van het lokaal bestuur, is het bestuurlijk toezicht door de Vlaamse

overheid op de beslissingen van de lokale besturen de jongste jaren drastisch verminderd. Het goedkeuringstoezicht
wordt zoveel mogelijk beperkt en het algemeen toezicht is de courante procedure geworden. Van een beperkt aantal
besluiten moet nog een afschrift naar de toezichthoudende overheid worden verstuurd. Die beslissingen zijn expliciet
opgesomd in artikel 253 van het Gemeentedecreet. De overige raadsbeslissingen worden vermeld op een overzichtslijst.

Voor de politiezones bepaalde artikel 262 van het Gemeentedecreet dat de bepalingen van titel VIII, hoofdstuk 1,
betreffende het bestuurlijk toezicht op de gemeenten, van overeenkomstige toepassing waren op de eengemeentezones
en de meergemeentezones en op de besluiten die door hen worden genomen inzake de lokale politie.

Het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet voert een verdere versoepeling van de
toezichtsprocedure door.

Dat heeft ook concrete gevolgen voor de politiezones.
2. Wat wordt er gewijzigd ?
Artikel 85 van het decreet van 29 juni 2012 voegt in artikel 262 van het Gemeentedecreet een uitzondering in,

waardoor artikel 253 van het Gemeentedecreet vanaf 1 januari 2013 niet meer van toepassing is voor de politiezones.
Vanaf 1 januari 2013 zijn de besluiten van de politiezone over de personeelsformatie, de begroting of de rekening geen
besluiten meer die naar de provinciegouverneur als commissaris van de Vlaamse Regering moeten gezonden worden.

De provinciegouverneur zal de rekeningen ook niet langer goedkeuren als commissaris van de Vlaamse Regering.
Dat volgt uit de afschaffing van de inzendingsplicht van de rekening en de opheffing van de bepalingen betreffende het
financieel toezicht op de politiezones, zoals opgenomen in het decreet van 28 april 1993 tot regeling voor het Vlaamse
Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten.

De inwerkingtreding van artikel 303, 4o van het Gemeentedecreet dat handelt over bovengenoemde opheffing,
wordt geregeld door artikel 1, 8o, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012
tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

De datum waarop het besluit van de politiezone werd getroffen, bepaalt de procedure die van toepassing is. Enkel
de beslissingen getroffen vanaf 1 januari 2013 vallen onder de nieuwe regeling. Raadsbesluiten die genomen werden
vóór die datum moeten wel nog worden ingestuurd. Het voorwerp van het besluit heeft daarbij geen belang.
Zo moeten de begrotingswijzigingen 2012 en de begrotingen 2013 die werden goedgekeurd vóór 1 januari 2013 nog
worden ingestuurd, evenals de jaarrekeningen die voor die datum door de raad werden goedgekeurd. Begrotingen of
rekeningen die pas na 31 december 2012 door de raad werden goedgekeurd, moeten niet meer worden ingestuurd,
ongeacht het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

3. Wat blijft bestaan ?
De politiezones blijven uiteraard wel vallen onder het bestuurlijk toezicht van de Vlaamse overheid.
Dat houdt in dat :
• De politiebesluiten die getroffen worden vanaf 1 januari 2013, nog steeds door middel van de besluitenlijsten,

vermeld in artikel 252, § 1, van het Gemeentedecreet, aan de provinciegouverneur moeten worden meegedeeld.
• Die besluiten in de toekomst nog altijd kunnen worden opgevraagd door de Vlaamse toezichthoudende

overheid.
• De Vlaamse toezichthoudende overheid aan de politiezones documenten en inlichtingen kan opvragen of die ter

plaatse kan raadplegen (artikel 250 en 254 van het Gemeentedecreet).
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• De provinciegouverneur als commissaris van de Vlaamse Regering nog altijd de uitvoering van besluiten van de
politiezones kan schorsen na een ambtshalve opvraging (artikel 254, § 1, van het Gemeentedecreet) of naar
aanleiding van een klacht (artikel 254, § 2, en 255, § 1, van het Gemeentedecreet).

• Ook de Vlaamse Regering een politiebesluit nog altijd kan vernietigen (artikel 255 van het Gemeentedecreet).
Het artikel 263 van het Gemeentedecreet blijft van kracht. Dat artikel bepaalt dat voor zover de overheden van de

eengemeentezones en de meergemeentezones hun besluiten en handelingen, met toepassing van hoofdstuk V van de
wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,
onderworpen zijn aan een specifiek toezicht, tegen die overheden hun besluiten en handelingen, geen maatregel van
algemeen bestuurlijk toezicht kan worden genomen op grond van de schending van een bepaling vervat in of genomen
krachtens deze wet. Kortom, het algemeen bestuurlijk toezicht strekt zich niet uit tot de schending van een bepaling
van de politiewet van 7 december 1998.

Om elk misverstand daarover uit te sluiten wens ik tot slot nog te benadrukken dat de verplichtingen van de
politiezone die voortvloeien uit het federaal georganiseerde toezicht onverkort blijven gelden. Dit betekent
bijvoorbeeld dat de politiezone de rekening naar de provinciegouverneur als commissaris van de federale regering
moet blijven sturen en dat de provinciegouverneur als commissaris van de federale regering die rekening moet
goedkeuren.

Ik verzoek de provinciegouverneurs de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad op te nemen in het
bestuursmemoriaal.

Ik stuur alle betrokken besturen rechtstreeks een afschrift van deze omzendbrief.
Deze kan ook geraadpleegd worden op het volgende internetadres : http://www.binnenland.vlaanderen.be

G. BOURGEOIS,
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
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Internationaal Vlaanderen
[2013/202211]

Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011
tot benoeming van de effectieve en plaatsvervangende leden

van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Aan de heer Mehdi Koocheki wordt eervol ontslag verleend.

Art. 2. § 1. In artikel 3 ten eerste van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 tot benoeming van
de effectieve en plaatsvervangende leden van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen wordt de naam
van Mehdi Koocheki vervangen als volgt :

« 1o Greg Verhoeven ».

§ 2. Dit nieuwe lid oefent het mandaat uit voor de resterende duur van het mandaat van zijn voorganger, dit wil
zeggen tot en met 18 oktober 2015.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2013.

Art. 4. De Vlaamse minister bevoegd voor Buitenlands Beleid en Europese aangelegenheden, en de Vlaamse
minister bevoegd voor toerisme zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
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Leefmilieu, Natuur en Energie
[2013/202175]

29 MAART 2013. — Ministerieel besluit houdende het verlenen van algemene afwijkingen
en algemene vrijstellingen van bepaalde EPB-eisen

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 11.1.1, § 1, gewijzigd bij decreet van 18 november 2011,
en artikel 11.1.4, eerste lid, 4o en 5o;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van 24 juli 2009, 12 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010,
24 september 2010, 19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14 oktober 2011;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 9.1.27, § 1, artikel 9.1.28, § 1 en artikel 9.1.30, § 4,
vervangen bij het besluit van 28 september 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 oktober 2011 houdende het verlenen van een afwijking van bepaalde
EPB-eisen voor tennishallen vervaardigd uit zeildoeken;

Gelet op het advies van het Vlaams Energieagentschap, gegeven op 31 januari 2013;
Gelet op het advies nr. 52.914/3 van de Raad van State, gegeven op 27 maart 2013 met toepassing van artikel 84,

§ 1, eerste lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat volgens paragraaf 7.4 van bijlage X van het Energiebesluit van 19 november 2010 regelsystemen

gebaseerd op de luchttemperatuur die toelaten het ventilatiedebiet onder het minimum ontwerpdebiet te verlagen niet
toegelaten zijn;

Overwegende dat de elektronica van een hoogspanningscabine of een persluchtinstallatie kan sneuvelen bij een te
hoge temperatuur en hierdoor het ventilatiesysteem gekoppeld moet worden aan de ruimtetemperatuur;

Overwegende dat er in een ruimte voor luchtgroepen steeds voldoende pulsie- en extractiedebiet wordt voorzien
door de lekdebieten van de aanwezige kanalen en de ruimtes voor luchtgroepen zodoende in basis al geventileerd en
omspoeld worden zonder een specifiek ventilatiesysteem;
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