Artikel 1.
<Opgeheven >
Art. 2. § 1. Een stedenbouwkundige vergunning is nodig als één van de hierna vermelde
hoofdfuncties van een onroerend bebouwd goed geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd in een
andere hierna vermelde hoofdfunctie. Worden als hoofdfunctie beschouwd :
1° wonen;
2° verblijfsrecreatie;
3° dagrecreatie;
4° landbouw in de ruime zin;
5° handel, horeca, kantoorfunctie en diensten;
6° industrie en ambacht.
Een stedenbouwkundige vergunning is ook vereist als de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd
goed geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd van de hoofdfunctie gemeenschapsvoorzieningen en
openbare nutsvoorzieningen naar één van de in het eerste lid vermelde hoofdfuncties. Een
stedenbouwkundige vergunning is niet vereist als de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed
geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd van een van de in het eerste lid opgesomde hoofdfuncties naar
de hoofdfunctie gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.
§ 2. Een stedenbouwkundige vergunning is steeds nodig als het onroerende bebouwde goed een
exploitatiewoning bij een gebouw dat onder de functiecategorie " landbouw in de ruime zin " of
" industrie en ambacht " valt, betreft en de nieuwe hoofdfunctie na overdracht van enig zakelijk
recht geen binding meer heeft met de al dan niet beëindigde exploitatie.
§ 3. Vrijgesteld van deze stedenbouwkundige vergunning is het in een woongebouw uitoefenen van
functies, complementair aan het wonen, zoals kantoorfunctie, vrij beroep, handel, horeca,
dienstverlening en ambacht, mits aan alle van de volgende vereisten voldaan is :
1° het woongebouw is gelegen in een woongebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied;
2° de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie;
3° de complementaire functie beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie met een
totale maximale vloeroppervlakte van 100 vierkante meter;
4° de complementaire functie is niet strijdig met de voorschriften van stedenbouwkundige
verordeningen, bouwverordeningen, verkavelingsverordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen,
plannen van aanleg, verkavelingsvergunningen.
Art. 3.
<Opgeheven>
Art. 4.
<Opgeheven >
Art. 5. § 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 december 1971 tot bepaling van de werken en
handelingen die vrijgesteld zijn ofwel van de bemoeiing van de architect, ofwel van de
bouwvergunning, ofwel van het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar, gewijzigd bij de
besluiten van de Vlaamse regering van 16 juli 1996, 7 januari 1997, 4 november 1997 en 16 maart
1999 wordt opgeheven.
§ 2. Het koninklijk besluit van 25 maart 1981 tot vaststelling, voor het Vlaamse Gewest, van de op

openbaar domein door publiekrechtelijke rechtspersonen uit te voeren werken en te verrichten
handelingen waarvoor wegens hun geringe omvang geen vergunning is vereist, wordt opgeheven.
§ 3. Het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 1984 houdende het vergunningsplichtig maken
van sommige gebruikswijzigingen, wordt opgeheven.
Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2000.
Art. 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van
dit besluit.
Brussel, 14 april 2000.
De minister-president van de Vlaamse regering,
P. DEWAEL
De Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media,
D. VAN MECHELEN

