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Hoe de burger informeren 
en welke vorm van 
inspraak is wettelijk 
verplicht 



Belangrijk

Verdrag van Aarhus: Verdrag betreffende toegang tot 
informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de 
rechter inzake milieuaangelegenheden
eerste pijler is INFORMATIE
tweede pijler is INSPRAAK
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Studie Laenens, W., Vanderstraeten, E., Braet, O., Mariën, I., & Van 
den Broeck, W. (2017). Vernieuwing van regelgeving in het kader 
van openbare onderzoeken en participatie bij ontwikkeling van 
ruimtelijk beleid binnen het toepassingsgebied van het verdrag van 
Aarhus – eindrapport. Bestek nr. RV-AJB/16/04. Brussel: imec-SMIT 
Vrije Universiteit Brussel.
https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studi
es/articleType/ArticleView/articleId/9205

Resultaten studie: 
INFORMATIE OP GEMEENTELIJK NIVEAU + nabijheid aangeven

ANALOOG EN DIGITAAL informeren



Belangrijk

de term INSPRAAK – even verduidelijken: 
inspraak bevat zowel participatie, co-creatie, consultatie, 
raadpleging als openbaar onderzoek



Inventaris van de 
inspraakverplichtingen – waarom?

De informatie over inspraak is verspreid over verschillende 
wetgevingen met verschillende verplichtingen 

Een duidelijk overzicht is nodig



Inventaris van de 
inspraakverplichtingen

Inventaris is gemaakt voor het ganse beleidsdomein aan de 
hand van een fiche 

informatie gevraagd over de verplichte inspraak 

Informatie onder andere over 
Media voor publicatie
waar ter inzage
gebruik website verplicht?
duur inspraak
tijd tussen publicatie en start inspraak
verschillende momenten van inspraak in een proces



Inventaris van de 
inspraakverplichtingen

56 plannen en projecten waarvoor inspraakverplichtingen 
bestaan maar 73 procedurestappen



Evolutie in de inspraakverplichtingen

Inspraak is niet nieuw
Vb Ruilverkaveling uit kracht van wet met vijf
inspraakmomenten terwijl de wet dateert van 1970

Voor een aantal figuren vroege participatie ingevoerd
Vb ruilverkaveling – RUP integratiedecreet – complexe
projecten

Voor bepaalde instrumenten inspraak nadien toegevoegd-
stedenbouwkundige verordeningen



vroege participatie
47%geen vroege participatie

53%

Totaal 73 procedurestappen

vroege participatie

geen vroege participatie



Resultaten van de bevraging – media 
voor informatie

Gebruik van media om informatie te geven is gewijzigd in de 
loop van de tijd bv gebruik van radio en TV
Gebruik van website – digitale informatie

Een website bv niet verplicht opgenomen in volgende 
gevallen: planologische attesten, openbare onderzoeken bij 
ANB (Natura 2000, natuurbeheerplannen), ruilverkavelingen. 

26 aankondigingen worden daarentegen gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad.



Enkel analoog
66%

Enkel digitaal
0%

Analoog + Digitaal
14%

Niet Bepaald
20%

Bekendmaking inspraak op gemeentelijk niveau

Enkel analoog

Enkel digitaal

Analoog + Digitaal

Niet Bepaald



Departement OMG
29%

OVAM
5%

OE
3%

ANB
16%

ANB/VLM
3%

VMM
8%

Ag. Wonen
4%

VLM
32%

Aandeel procedurestappen per instantie

Departement OMG

OVAM

OE

ANB

ANB/VLM

VMM

Ag. Wonen

VLM



zowel Vl p g
14%

Enkel Vl
75%

Enkel g
8%

Nationaal
3%

Niveau

zowel Vl p g

Enkel Vl

Enkel g

Nationaal



Wat met de resultaten inventaris??

Digitaal portaal
Harmoniseren regelgeving
Sjablonen uitwerken
Consultatiestrategie 



Digitaal portaal

Een digitaal gewestelijk PORTAAL maken met alle inspraak van 
het beleidsdomein => vervangt de bestaande websites niet 
maar zal een link bevatten 

Enkel gewestelijke info

Info wordt doorgegeven naar gemeentelijke websites 

Burger 1 infopunt voor informatie over 
inspraak omgeving



Doelstelling: Portaal bevat
inspraakinformatie over

Beleidsdomein omgeving als opstap naar volledige Vlaamse
Overheid

Plannen, programma’s, projecten

Wetgeving: VLAREM

Grens- en gewestoverschrijdende inspraak over plannen en
projecten



Regelgeving harmoniseren

HARMONISEREN regelgeving op bepaalde punten zoals bv
termijnen: 30 dagen – 1 maand => 30 dagen;

Start inspraak x dagen na informatieverstrekking

MEDIA voor publicatie plannen of projecten harmoniseren
waar wenselijk

INFORMATIE over het proces – wat voor en na de inspraak



15 dagen
6%

30 dagen
35%

1 maand
8%

60 dagen
28%

2 maand
3%

90 dagen
1%

6 maand
4%

niet bepaald
15%

Duur openbaar onderzoek

15 dagen

30 dagen

1 maand

60 dagen

2 maand

90 dagen

6 maand

niet bepaald



Tekstsjablonen

TAAL - Duidelijke tekstsjablonen uitwerken

=> samen met provincies en gemeenten

=> wordt aangeboden aan gemeenten en provincies





Relatie met het Bestuursdecreet

Dit alles wordt uitgewerkt in overleg met het departement
Kanselarij en Bestuur

Reden: 
Bestuursdecreet
Artikel II.8. consultatieportaal op de centrale website van de 
Vlaamse overheid.
Artikel II.10 en 11. taalgebruik

Samenwerken



Dank u voor uw aandacht

Meer informatie
Katrien.debeuckelaere@vlaanderen.be


