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Managementsamenvatting 

Situering van dit rapport 

In opdracht van het voormalige Ruimte Vlaanderen (nu onderdeel van het departement Omgeving) 
analyseerden de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling (UAntwerpen), OMGEVING cvba, Cevi NV en GSJ 
advocaten samen de mogelijkheden om te komen tot een meer performant en onderbouwd 
vergunningenbeleid in het Vlaamse gewest. Dit onderzoek resulteerde in verschillende deelrapporten over 
het visualiseren en ontsluiten van gegevens opgenomen in de gemeentelijke vergunningenregisters, over 
stedenbouwkundige lasten en voorwaarden en de realisatiegerichtheid van het vergunningenbeleid, en 
over de relatie tussen het huidige vergunningenbeleid en de ambities neergeschreven in het Witboek 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het voorliggende deelrapport bevat een kwantitatieve analyse van de 
vergunningendatabank die de gegevens uit de individuele gemeentelijke vergunningenregisters groepeert.  

 

Centraal in deze studie: de vergunningendatabank  

Het groeperen van de gemeentelijke vergunningenregisters biedt het voordeel dat er heel wat details 
voorhanden zijn met betrekking tot de locatie, het onderwerp van de aanvraag en de procedure, gegevens 
die niet altijd voorhanden zijn in statistische formulieren. Maar ook hier geldt dat slechte data geen goede 
analyses oplevert, vandaar dat dit rapport uitgebreid ingaat op de datakwaliteit van de 
vergunningendatabank (Hoofdstuk 3), vooraleer over te gaan tot de eigenlijke kwantitatieve en ruimtelijke 
analyses in Hoofdstuk 5 en de, eveneens kwantitatieve, regelgevingsanalyse in Hoofdstuk 6. Terwijl de 
overgrote meerderheid van de gemeenten in het Vlaamse gewest inmiddels beschikt over een goedgekeurd 
vergunningenregister, blijkt dat registers niet altijd correct of volledig zijn ingevuld. Zeker wanneer het gaat 
over oudere aanvraagdossiers uit bijvoorbeeld de jaren 1960 en 1970 vermoeden we dat heel wat dossiers 
ontbreken. Dit vermoeden is gebaseerd op onder meer een vergelijking tussen het aantal dossiers en 
bevolkingsgegevens. Desalniettemin bevat de vergunningendatabank meer dan 3,5 miljoen 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, en indien verkavelingsaanvragen, planologische attesten en 
alle andere types worden meegenomen zelfs 4,3 miljoen. De kaart in Figuur 0.1 geeft het absolute aantal 
dossiers weer per gemeente, en deze kaart vertoont sterke overeenkomsten met de bevolkingsspreiding in 
het Vlaamse gewest. Daarbij is ook zichtbaar dat er voor enkele gemeenten nog geen vergunningenregister 
beschikbaar was. 

 

Figuur 0.1: Aantal dossiers per gemeente  
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De meerderheid van deze dossiers – zo’n 2,9 miljoen - zijn stedenbouwkundige vergunningsaanvragen van 
het ‘oude stelsel’, dat wil zeggen aangevraagd tussen 1962 en 2009, maar dan zonder de ongeveer 36.000 
vergunningsaanvragen uit ontvoogde gemeentes die meer autonomie hebben gekregen omdat ze na het 
decreet ruimtelijke ordening van 1999 konden aantonen dat ze aan de voorwaarden voldeden om meer 
autonoom vergunningen te verlenen. In 2009 wijzigde de vergunningenwetgeving nogmaals en kwam er de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Vergunningen die hierna werden aangevraagd, en dat zijn er 
inmiddels meer dan 480.000, worden ook als een afzonderlijk type beschouwd. Daarenboven zijn er nog de 
ongeveer 120.000 aanvragen van openbare instanties in de periode 1962-2016, die een afzonderlijk type 
zijn omdat de gemeenten in de vergunningverlening doorgaans een beperkte rol spelen. 

Ondanks de grote aantallen aanvragen die opgenomen zijn in de vergunningenregisters, vermoeden we dat 
sommige vergunningsaanvragen niet in de vergunningendatabank zijn opgenomen en bij de 
geïnventariseerde dossiers zien we dat niet steeds alle (verplichte) velden zijn ingevuld. Daardoor kan het 
zijn dat voor bepaalde variabelen - zoals de aard van de aanvraag –  sommige dossiers geen informatie 
bevatten, al is dit dataverlies voor variabelen als datum en adres meestal beperkt tot, in orde van grootte, 
1% à 2%. Een belangrijk dataverlies treedt op bij het veld ‘aard van de aanvraag’ dat aanvragen indeelt in 
categorieën als nieuwbouw industrie of slopen van een woning. Bij 13% van de dossiers ontbreekt dit veld. 
Daarnaast maken sommige gemeentebesturen in sommige periodes opvallend vaak gebruik van de 
categorie ‘ander’ bij bijvoorbeeld de ‘aard van de aanvraag’. Na een aantal van dit soort dossiers te hebben 
geraadpleegd zien we dat deze dossiers niet allemaal in de juiste categorie zijn ondergebracht omdat het 
gaat over nieuwbouw of verbouwing van een eengezinswoning of een appartement, werken waarvoor 
afzonderlijke categorieën bestaan in de vergunningenregisters. Bij 13% van de ruim 3,5 miljoen 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen ontbreekt informatie over de aard van de aanvraag, en bij 1 op 
6 van de 3,1 miljoen vergunningen waarvan de aard gekend is, werd gekozen voor de categorie ‘ander’. 
Andere fouten die voorkomen zijn onder meer de naam van aanvrager beschouwen als het onderwerp van 
de aanvraag. 

De vergunningendatabank is dus niet perfect, sommige dossiers ontbreken en niet elk geïnventariseerd 
aanvraagdossier is correct ingegeven. De vraag is echter of de databank bruikbaar is. Na analyse menen we 
dat er geen duidelijk patroon zit in het ontbreken van gegevens, enkel zien we een verbetering bij de meer 
recente dossiers. Figuur 0.2 toont dat het aantal dossiers1 gestegen is doorheen de tijd. Niet alle evoluties 
zijn echter het gevolg van minder ontbrekende data, de kwantitatieve regelgevingsanalyse leert ons immers 
dat bijvoorbeeld een wijziging in de regelgeving in 2010 tot een significante daling heeft geleid in het aantal 
dossiers (zie Hoofdstuk 6). 

 

Figuur 0.2: Aantal stedenbouwkundige vergunningsaanvragen per jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het overige zien we dat verschillende types gemeenten, in verschillende provincies meer betrouwbare 
of minder betrouwbare vergunningenregisters aanleveren. Dit is goed nieuws aangezien we er dan 
hoogstwaarschijnlijk kunnen van uitgaan dat variaties in datakwaliteit geen systematische fouten tot gevolg 
hebben in statistische analyses. In bijlage is een lijst terug te vinden van gemeenten waarvan vermoed kan 

                                                                 
1 Voor deze figuur werd gebruik gemaakt van de 2 812 138 dossiers die worden geanalyseerd in de text mining analyse (zie Hoofdstuk 4). 
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worden – maar dit is geen sluitend bewijs – dat het vergunningenregister onvolledig is. In één van de 
kwantitatieve analyses in Hoofdstuk 6 hebben we de impact getest van het weglaten van 70 gemeenten 
waarbij opvallende sprongen in de data voorkwamen in de periode 2000-2015 en dit leverde geen 
noemenswaardige verschillen op met een analyse waarbij deze 70 gemeenten mee werden opgenomen.  

Hoofdstuk 3 bevat een uitgebreide bespreking van mogelijk onvolledige vergunningenregisters waarbij ook 
een inschatting werd gemaakt van het aantal gemeenten waarvan het aantal aanvraagdossiers in bepaalde 
jaren met de nodige voorzichtigheid dient te woorden bekeken. Figuur 0.3 toont een resultaat voor de 
periode 1990-2015 en geeft aan dat er, algemeen gesproken, een dalende trend is in het aantal mogelijk 
onvolledige vergunningenregisters volgens de in Hoofdstuk 3 besproken methode.  

 

Figuur 0.3: Mogelijk onvolledige vergunningenregisters per jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vergunningendatabank bevat informatie over enkele miljoenen vergunningsaanvragen en dit biedt zeer 
uiteenlopende mogelijkheden om evoluties, trends en ruimtelijke verschillen in kaart te brengen, wat 
gebeurt is in de eigenlijke kwantitatieve analyse die hierna wordt samengevat. De databank is tevens een 
bron die veel mogelijkheden biedt om basisdata te leveren voor ander onderzoek, of het nu gaat over open 
ruimte, landschap, bevolkingsspreiding of ruimtelijke selectieprocessen. Wat we in dit rapport tonen zijn 
dus maar enkele mogelijkheden die de databank biedt.  

 

Lange termijntrends  

Doordat de vergunningendatabank de periode 1962-2016 omvat, kunnen we deze aanwenden om lange 
termijntrends in kaart te brengen, zoals ruimtelijke decentraliseringsprocessen (bijvoorbeeld residentiële 
suburbanisering). Om dit concreet te illustreren werd de afstand tussen de locatie waar een 
vergunningsaanvraag betrekking op heeft en het dichtstbijzijnde station gemeten. Terwijl aanvragen voor 
nieuwbouw eengezingswoningen en appartementen niet langer steeds verder van stations zijn gesitueerd, 
zien we echter dat de gemiddelde vogelvluchtafstand tussen het dichtstbijzijnde treinstation en een 
aanvraag van een nieuw kantoor de laatste decennia steeds maar toegenomen is tot bijna 4 kilometer 
(Figuur 0.4). Wetende dat het gemiddelde percentage treinpendelaars op een werkplek daalt van 8% voor 
een plek op minder dan 1 kilometer van een station tot minder dan 1.5% op werkplekken tussen de 3 en 4 
kilometer, is deze trend niet bevorderlijk voor het treingebruik. 
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Figuur 0.4: Gemiddelde vogelvluchtafstand tussen aanvragen en het dichtstbijzijnde treinstation 

 

Een andere methode om lange termijntrends in kaart te brengen is het analyseren van het onderwerp van 
de aanvraag. Omdat dit ongestructureerde data betreft waarbij aanvragers zelf de geplande werken 
omschrijven, diende een innovatieve aanpak zich op. Via text mining konden we de ongestructureerde data 
die aanwezig is in het vrij in te vullen veld ‘onderwerp van de aanvraag’ exploiteren. Zo zien we dat het 
aandeel aanvragen waarbij in het onderwerp van de aanvraag ‘fietspad’ of een synoniem voorkomt een 
stijgende trend vertoont, en dat hetzelfde geldt voor de term ‘verharding’ en ‘paardenstal’, terwijl 
‘koeienstal’ een dalende trend vertoont de laatste decennia. We kunnen concluderen dat text mining een 
beloftevolle techniek is om de vergunningendatabank te exploiteren voor allerhande analyses, zolang 
daarbij in het achterhoofd wordt gehouden dat - zeker absolute - cijfers met de nodige omzichtigheid te 
dienen worden geïnterpreteerd. Vanuit beleidsoogpunt is de toepassing van text mining en andere 
technieken om de impact van gewijzigd beleid te meten waarschijnlijk het meest interessante luik van deze 
studie. 

 

Het meten van de impact van beleidsmaatregelen 

Een reeks wijzigingen in het beleid werden onderworpen aan een analyse, de zogeheten 
regelgevingsanalyse, om na te gaan of er een kantelpunt waar te nemen was in de vergunningendatabank. 
We vatten de voornaamste conclusies hier samen. 

Op 16 juli 2010 besliste de Vlaamse Regering dat voor verschillende werken en activiteiten niet langer een 
stedenbouwkundige vergunning nodig was, en dat voor een aantal werken een melding volstond. Dit heeft 
onmiskenbaar geleid tot een terugval in het aantal vergunningsaanvragen, per jaar 20.000 aanvragen 
minder, wat zo’n kwart tot een derde is van het aantal aanvragen. Echter, doordat er een stijgende trend is 
in het aantal aanvragen werd in 2014 reeds ongeveer hetzelfde niveau inzake aantal aanvragen bereikt als 
in de jaren 2006-2007. Door het vrijstellen van sommige werken is het nu moeilijker om bepaalde evoluties 
te monitoren of om er een invloed op uit te oefenen via het vergunningenbeleid. Het gaat onder meer om 
aanvragen voor afsluitingen, tuinhuizen, schuilhokken, veranda’s en pergola’s, die ons iets kunnen vertellen 
over de vertuining van het landschap.  

Functiewijzigingen kunnen gaan over het wijzigen van een hoeve in een woning of een winkel. Sommige van 
dergelijke wijzigingen zijn ongewenst vanuit beleidsoogpunt, zeker wanneer de nieuwe activiteit niet in 
overeenstemming is met de bestemming. We zien dat sinds het jaar 2000 de term ‘functiewijziging’ relatief 
vaker voorkomt in het onderwerp van vergunningsaanvragen (7.584 van de 7.663 via text mining gevonden 
functiewijzigingsdossiers dateren van na het eerste kwartaal van 2000), en dat deze opwaartse trend 
versnelde na het besluit van 29 mei 2009 over zonevreemde functiewijzigingen. In de periode na dit besluit 
steeg vooral het aantal aanvragen in recreatiegebied aanzienlijk, waarbij deze aanvragen onder meer 
betrekking hebben op permanente bewoning van weekendverblijven. De groei van dit type aanvragen is 
vermoedelijk het gevolg van artikel 5.4.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat de regeling bevat 
voor het tijdelijk woonrecht voor permanente bewoners van weekendverblijven. Ook opvallend is dat 
vergunningsaanvragen met functiewijzigingen in agrarische gewestplanbestemmingen de afgelopen jaren 
relatief vaker vergund werden dan vijftien jaar geleden, het aandeel in eerste aanleg vergunde aanvragen 
in deze gebieden is immers gestegen van 72% tot 81%.   
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Wat stedenbouwkundige vergunningsaanvragen betreft, werd, afhankelijk van het type aanvraag, tussen 
de 83% en 88% van de aanvragen in eerste aanleg vergund, en voor de meest voorkomende types aanvragen 
ligt het aandeel weigeringen tussen de 7% en de 9% en het aandeel zonder beslissing tussen de 5%-7,5%. 
Doorheen de onderzochte periode 1962-2016 zijn er geen grote verschillen waar te nemen tussen 
verschillende periodes. Wat betreft de aard van de aanvraag zijn er wel duidelijke verschillen, zo worden 
90% van de aanvragen voor eengezinswoningen in eerste aanleg vergund, terwijl dit voor 
meergezinswoningen slechts 75% is.  

Tabel 0.1 leert ons dat tegen vergunde aanvragen niet zo vaak in beroep wordt gegaan (<2%) maar dat als 
in beroep wordt gegaan dit in een vijfde of meer van de gevallen leidt tot een weigering. Indien een aanvraag 
in eerste aanleg geweigerd wordt, dan wordt daartegen wel relatief vaak in beroep gegaan (tussen de 20% 
en 30%), en het beroep zorgt er in twee vijfde tot bijna de helft van de gevallen voor dat de weigering wordt 
omgezet in een vergunning.  

 

Tabel 0.1: Beroepen 

type aanvraag    AstVerOS AstVer  AstVer2009   

beroepen tegen een vergunning  3.515 (0,16) 457 (1,62) 6.068 (1,55) 

vergunning in beroep geweigerd  834 (23,73) 144 (31,51) 1.333 (21,97) 

beroepen tegen een weigering  37.231 (20,8) 748 (23,04) 8.912 (26,68) 

weigering in beroep vergund  17.928 (48,15) 323 (43,18) 4.072 (45,69)   

Noot: absolute aantallen (% tussen haakjes); AstVerOS: dossiers sinds 1962 uit niet-ontvoogde gemeenten; AstVer: 
dossiers uit ontvoogde gemeenten (1999-2009); AstVer2009: dossiers reguliere procedure sinds 2009; aanvragen van 
openbare instanties werden niet opgenomen aangezien de procedure daar (voornamelijk) niet via de gemeente 
verloopt; voor meer informatie zie Hoofdstuk 3. 
 

Van een aantal beleidsmaatregelen kon geen effect waargenomen worden op basis van de 
vergunningendatabank. Zo heeft artikel 4.4.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening niet geleid tot 
meer aanvragen voor een gemeenschapsvoorziening of openbaar nut. Evenmin was er een effect waar te 
nemen van art.4.4.4 op het aandeel vergunningsaanvragen met ‘tijdelijk’ in het onderwerp. Tevens heeft 
de Omzendbrief Grootschalige Detailhandel niet geleid tot minder aanvragen voor nieuwbouw van 
handelsvestigingen op minder dan 100m van een gewestweg. Ook konden we geen meetbaar effect 
vaststellen op het aantal vergunningen voor nieuwbouw als gevolg van de afbakening van 
overstromingsgevoelige gebieden. Een analyse die naging in hoeverre vergunningsaanvragen voor 
nieuwbouw eengezinswoningen ook daadwerkelijk resulteren in het bebouwen van een perceel, 
suggereerde dat weinig percelen braak blijven liggen na een aanvraag. De voorgestelde methode liet echter 
niet toe om hier specifieke kwantitatieve uitspraken over te doen. 

Op het einde van het rapport zijn ook enkele aanbevelingen terug te vinden. Deze hebben voornamelijk 
betrekking op de vergunningenregisters, die een waardevol instrument blijken te zijn om het beleid te 
onderbouwen. Vergunningenregisters zouden wel nog verder kunnen worden versterkt door bijvoorbeeld 
aan te geven of er een milieueffectenrapport of mobiliteitseffectenrapport bij het dossier was gevoegd, te 
vermelden op hoeveel wooneenheden de vergunningsaanvraag betrekking heeft, en door het gebruik van 
restcategorieën te ontmoedigen (bijvoorbeeld de categorie ‘ander’ bij ‘aard van de aanvraag’). Tot slot dient 
nog te worden vermeld dat een brede waaier aan analyses worden gerapporteerd in dit document. Dit 
betekent dat niet alle aspecten konden worden uitgespit in het kader van deze opdracht, zodat conclusies 
steeds met voldoende nuance dienen te worden gelezen.  
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Inleiding 

In de jaren 1990 werd het ruimtelijke ordeningsbeleid in het Vlaamse Gewest aanzienlijk gewijzigd met het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het decreet van 1999 als belangrijke mijlpalen. Het nieuwe decreet 
koppelde enkele voorwaarden aan meer autonomie inzake vergunningsbeleid voor gemeenten, waaronder 
het hebben van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, een gekwalificeerde stedenbouwkundig 
ambtenaar, en een vergunningenregister. Dit rapport handelt over de gemeentelijke vergunningenregisters 
die als volgt worden gedefinieerd: 

 

‘Het vergunningenregister is een geïnformatiseerd gegevensbestand over perceelsgebonden 
informatie m.b.t. de ruimtelijke ordening en stedenbouw op het grondgebied van de gemeente. 
Het vormt een survey-instrument dat op alle bestuurlijke niveaus nuttig en noodzakelijk is bij het 
ruimtelijk beleid.’ (Departement Omgeving, 2017a, zonder pagina)  

 

Het hebben van een vergunningenregister biedt verschillende voordelen, zo is het makkelijker om gegevens 
op te zoeken over specifieke bouwwerken, maar ook kunnen de gegevens gebruikt worden om patronen te 
zien doorheen de tijd en over de ruimte. Reeds lang maken wetenschappers gebruik van data over het 
aantal vergunningsaanvragen en de kostprijs van de aangevraagde werken om cycli van bouwactiviteit te 
detecteren en deze te linken aan economische cycli (Isard, 1942). Aangezien vergunningsaanvragen ook de 
intentie om te investeren aangeven voordat de eigenlijke werken gebeuren, zijn ze nuttig om economische 
voorspellingen te maken (Hodgins & Tanner, 1973). Volgens Strauss (2013) zijn bouwvergunningendata zelfs 
betere voorspellers van recessies en ruimtelijke verschillen inzake jobverlies dan traditionele economische 
indicatoren. De vastgoedwereld maakt ook gebruik van vergunningendata, niet enkel is dergelijke data 
nuttig om na te gaan welke rol renovaties spelen bij stijgende vastgoedprijzen (McMillen & Thorsnes, 2006), 
maar ook kan de impact van specifieke projecten zoals investeringen in openbaar vervoer worden gemeten 
(Cao & Porter-Nelson, 2016), of kunnen algemene veranderingen als een toegenomen aandeel kantoren en 
appartementen in kaart worden gebracht (Beauregard, 1991).  

In het kader van de huidige studie ligt de nadruk op de impact van het ruimtelijke ordeningsbeleid, en meer 
bepaald het vergunningenbeleid. Terwijl er een rijke literatuur is die gebruik maakt van vergunningendata 
om de herwaardering van buurten te meten en mogelijke gentrificatietendensen te analyseren (Newman & 
Ashton, 2004; Perkins et al., 2009), en er tevens heel wat studies vergunningendata analyseren om de 
effecten van afbakeningen en zoneringen te vatten (Salanié & Coisnon, 2016; Dierwechter & Carlson, 2007; 
Davis & Schaub, 2005; voor het Vlaamse Gewest zie Pisman et al., 2017), lijkt er minder aandacht te zijn 
voor de effecten van minder ruimtelijk-specifieke beleidsinstrumenten, zoals algemene 
decreetswijzigingen.  

Het project ‘Vergunningenbeleid in Vlaanderen’ wenst echter naast algemene trends ook de effecten van 
dergelijke wijzigingen in regelgeving en beleid te meten. De gemeentelijke vergunningenregisters hebben 
immers het potentieel om te helpen een beter beeld te krijgen van het vergunningenbeleid in de praktijk, 
evoluties doorheen de tijd en de invloed van wijzigende wetgeving en beleid. De vergunningenregisters 
bevatten een rijkdom aan informatie van meer dan 50 jaar – ze bieden immers informatie over 
vergunningsaanvragen sinds de wet op de Stedenbouw van 1962. Het is de bedoeling dat inzichten 
gegenereerd op basis van een blik op het verleden, ook kunnen bijdragen aan het toekomstige 
vergunningenbeleid. In de regelgevingsanalyse (Hoofdstuk 6) ligt de nadruk echter op recente 
ontwikkelingen van na het jaar 2005 omdat deze vanuit beleidsoogpunt het meest relevant worden geacht, 
in het deelrapport waarin de te testen hypothesen werden voorgesteld (OMGEVING cvba, 2017) ligt de 
nadruk dan ook op de recente geschiedenis. Dit wil echter niet zeggen dat het vergunningenbeleid daarvoor 
onveranderd is gebleven. Daarom gaan we hier even in op de historiek. 

Het vergunningenbeleid is niets nieuws. Het is een open deur intrappen dat veel ruimtelijke planners de 
Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw zien als 
de start van het ruimtelijk ordeningsbeleid in België. Terwijl eerdere regelgeving uit de jaren 1910 en 1940 
wel al concepten bevatte als ‘plan van aanleg’, waren de regels niet steeds van toepassing op het gehele 
grondgebied en bleef de uitvoering beperkt (Janssens, 1985; Saey, 1988). De Stedenbouwwet van 1962 
introduceerde echter enkele instrumenten die vandaag de dag nog steeds alomtegenwoordig zijn in het 
ruimtelijke ordeningsbeleid. Het trio visie-bestemmingsplan-vergunning kunnen we immers niet meer 
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wegdenken uit de ruimtelijke ordeningspraktijk, al zijn de namen en inhoud wel onderhevig aan 
verandering. Terwijl richtplannen het voornaamste instrument vormden inzake visievorming in de jaren 
1960, betekende de jaren 1990 de doorbraak van de structuurplannen met het planningsdecreet van 1996 
en het decreet ruimtelijke ordening van 1999 (Vandevyvere, 1996; 2000). Na die periode heten nieuwe 
bodembestemmingsplannen niet langer gewestplan of plan van aanleg, maar wel ruimtelijk uitvoeringsplan. 
Met het Groenboek, en later het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (Vlaamse Regering, 2016) deed 
tot slot de beleidsplanning haar intrede. De nadruk van dit rapport ligt echter op stedenbouwkundige 
vergunningen, ook wel bouwvergunningen genoemd. We benadrukken daarbij dat dit instrument niet los 
staat van plannen (zie OMGEVING cvba, 2017), en dat andere soorten vergunningen en instrumenten 
bestaan, zoals de verkavelingsvergunning, convenanten en onteigening. 

Wat vergunningen betreft introduceerde de Wet van 1962 een eengemaakt kader dat verschillen tussen de 
Belgische gemeenten reduceerde, waarbij gemeenten een deel van hun autonomie verloren, maar wel de 
taak van vergunningverlener in eerste aanleg kregen toegewezen. In dezelfde wet was ook de 
beroepsmogelijkheid bij de Bestendige Deputatie geregeld en de rol van de gemachtigde ambtenaar (Cabus 
& Saey, 2000). In de jaren 1970 kwamen er verschillende wetswijzigingen (1970 (2), 1974, 1976 (2), 1977 en 
1978 (2)) (Vansteelandt, n.d.), en met de staatshervorming van 1980 – het jaar dat het laatste gewestplan 
werd goedgekeurd - werd ruimtelijke ordening een gewestbevoegdheid. In 1984 kwam er het zogeheten 
minidecreet dat algemeen wordt gezien als de start van een traditie van uitzonderingsmogelijkheden 
waarbij afgeweken kan worden van plannen (Renard, 1995; Vandevyvere, 2000), tevens worden 
functiewijzigingen vergunningsplichtig. Een decennium later verstrengt de regelgeving met het decreet van 
23 juni 1994 waarbij de opvulregel wordt afgeschaft en er een striktere regeling komt ten aanzien van 
zonevreemde gebouwen. In 1996 komt er het zogeheten ‘planningsdecreet’ maar het is vooral het decreet 
ruimtelijke ordening van 1999 dat de wetgeving grondig wijzigt. Niet alleen wordt in de jaren 1990 bepaald 
dat gemeenten onder meer een vergunningenregister dienen op te maken om meer autonomie te krijgen 
inzake vergunningverlening, ook bevat het decreet van 1999 een nieuwe lijst van vergunningsplichtige 
handelingen, valt de beroepsmogelijkheid bij de minister weg en worden zonevreemde basisrechten 
geregeld in dit decreet. Nadien volgen nog tientallen decreetswijzigingen over technische bepalingen maar 
ook over onder meer zonevreemde woningen en constructies (in 2001 en 2002). In Hoofdstuk 6 verwijzen 
we onder meer naar de meldingsplicht en de regeling waarbij weekendverblijfzones met permanente 
bewoning een planologische oplossing of tijdelijk woonrecht krijgen, die er komen in 2009, het jaar waarin 
een belangrijke stap de invoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is. Ook daarna kwamen nog 
een reeks decreetswijzigingen en een belangrijke volgende stap is de invoering van de omgevingsvergunning 
die vanaf 2017 de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning integreert. De rapporten van 
Percelen 3 en 4 van deze opdracht geven meer informatie over bepaalde aspecten van de wetgeving (GSJ 
advocaten, 2017; OMGEVING cvba, 2017), in de regelgevingsanalyse in Hoofdstuk 6 testen we enkele 
hypotheses met betrekking tot de impact van gewijzigde regelgeving die naar voor werden geschoven in 
het deelrapport van Perceel 3, gebruik makende van de vergunningendatabank. 

Enkele van de wijzigingen en gebruikte categorieën in de regelgeving zijn ook zichtbaar in de types dossiers 
die in de vergunningendatabank worden gebruikt (zie Hoofdstuk 3). Onder het type ASTVEROS (Oud Stelsel) 
vallen de aanvragen van niet ontvoogde gemeenten, dit wil zeggen dat dossiers sinds 1962 van aanvragers 
die geen openbare instanties zijn tot deze categorie behoren tot op het moment dat de gemeente meer 
autonomie kreeg door te worden ontvoogd omdat ze aan de decretale voorwaarden voldeed (beschikken 
over een stedenbouwkundig ambtenaar, vergunningenregister, plannenregister, register onbebouwde 
percelen en een structuurplan). De eerste gemeenten werden ontvoogd in 2006. Met het type ASTVER 
worden dossiers aangeduid van deze ontvoogde gemeentes tot 2009, want vanaf dat jaar wordt de 
categorie ASTVER2009 gebruikt omdat in dat jaar de regelgeving gewijzigd werd, onder meer met het 
invoeren van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De ontvoogding is relevant omdat vanaf dan er geen 
bindend advies meer is vereist van de gemachtigd ambtenaar op Vlaams niveau. Voor openbare instanties 
worden afzonderlijke categorieën gebruikt omdat in de meeste gevallen hier het Vlaamse gewest de 
vergunningverlenende overheid is (behoudens enkele soorten aanvragen die naar de gemeentes zijn gegaan 
zoals aanvragen van sociale huisvestingsmaatschappijen). Ook hier wordt er een onderscheid gemaakt op 
basis van de wijzigingen in 2009 (ASTVEROI en ASTVEROI2009, waarbij OI staat voor Openbare Instanties). 

De vergunningendatabank is een rijke databron, maar het analyseren van de overvloed aan 
‘ongestructureerde’ data is een uitdaging, en zoals zal blijken, is de data niet volledig. Vandaar dat 
Hoofdstuk 3 van dit rapport de data in de vergunningenregisters beschrijft en tracht in te schatten waar 
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data ontbreken. Dit is een noodzakelijke stap voor de verdere analyses in Hoofdstukken 5 en 6 van dit 
rapport.  

Naast deze kwantitatieve analyses die door de projectcoördinator Universiteit Antwerpen werden 
uitgevoerd, omvatte de opdracht ook nog drie andere luiken. Consortiumpartner Cevi NV heeft geïllustreerd 
hoe vergunningenregisters ontsloten kunnen worden en hoe de rijkdom aan gegevens op een grafisch 
aantrekkelijke en vlot interpreteerbare manier kunnen geconsulteerd worden (Van den Heede & Cevi NV, 
2017). GSJ advocaten (2017) leverde een rapport aan over de praktijk en mogelijkheden van het opnemen 
van lasten en voorwaarden in stedenbouwkundige vergunningen. OMGEVING cvba (2017) tot slot, 
confronteerde de principes die naar voor worden geschoven in het in opmaak zijnde Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen met het huidige vergunningenbeleid. De hier gepresenteerde kwantitatieve analyses 
onderbouwen dit onderzoek van het beleid. 

Een waaier aan statistische methodes en technieken uit de wereld van de geografische informatiesystemen 
(GIS) werden gebruikt om de vergunningendatabank te exploreren. Naast de inzichten die dit oplevert, 
illustreert het rapport ook de mogelijkheden van de vergunningendatabank voor verder onderzoek. De 
verschillende analyses kunnen immers nog worden verdiept en resultaten roepen steeds nieuwe vragen op.  
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Onderzoeksvragen en hypotheses 

Voorliggend rapport is onderdeel van een onderzoek dat zich buigt over een centraal instrument in het 
ruimtelijke ordeningsbeleid: de stedenbouwkundige vergunning. De gebruikte vergunningendatabank 
bevat informatie uit de gemeentelijke vergunningenregisters die beschikbaar zijn voor de meerderheid van 
de gemeenten in het Vlaamse gewest en in principe vergunningsaanvragen bevatten van 1962 tot heden. 
Deze resultaten bieden niet alleen een nieuwe manier om evoluties op lange termijn in kaart te brengen, 
maar kunnen ook inzichten verschaffen die nuttig zijn voor het ruimtelijke ordeningsbeleid. Actuele 
beleidsinitiatieven waarvoor deze studieopdracht nuttig kan blijken, zijn de opmaak van het Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen, waarvan het witboek werd goedgekeurd eind 2015 (Vlaamse Regering, 2016), en 
wijzigingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en de opmaak van het ‘instrumentendecreet’, 
waarvoor de Vlaamse regering op 13 mei 2016 de algemene principes goedkeurde. Het is immers de 
overtuiging van de opdrachtgever, het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, dat data en 
analyses nuttig en nodig zijn om beleid te onderbouwen. 

De centrale vraag die voor dit perceel van de opdracht naar voor werd geschoven in het bestek was: ‘Hoe is 
het instrument ‘stedenbouwkundige vergunningen’ geëvolueerd in de periode 1962-2016? (kwantitatieve 
analyse, thematische analyse, ruimtelijke analyse, regelgevingsanalyse)’. Daarnaast was er een lijst met 
mogelijke deelvragen opgenomen in het bestek die meegenomen zijn in de besprekingen op het Dagelijks 
Bestuur en in de Stuurgroep en die dus aan de basis liggen van de uiteindelijke formulering van de 
onderzoeksvragen. In Bijlage 2.1 geven we de originele mogelijke deelvragen, de relatie met de finale 
onderzoeksvragen en ook een overzicht van vragen die wel in overweging werden genomen maar om 
diverse redenen niet verder werden geanalyseerd. 

Zoals in de centrale vraag naar voor komt die hierboven werd gegeven, bevat dit rapport zowel 
beschrijvende kwantitatieve analyses, onderzoek over de impact van beleid (regelgevingsanalyse), 
allerhande thematische analyses, en wordt er gebruik gemaakt van diverse ruimtelijke analysetechnieken. 

Een eerste set onderzoeksvragen handelt over de volledigheid en bruikbaarheid van de data, waar vooral 
op wordt ingegaan in Hoofdstuk 3 van dit rapport. Volgende vragen werden naar voor geschoven: 

 

-Hoe volledig is de vergunningendatabank? 

 
-Kunnen de data gebruikt worden in analyse, ook al zijn ze niet volledig?  

 
De analyses met betrekking tot datakwaliteit in Hoofdstuk 3 leveren ook informatie aan om een antwoord 
te bieden op andere vragen. Dit is zeker het geval voor volgende vraag: 

 
-Zijn er ruimtelijke verschillen inzake de verhouding nieuwbouw en renovaties? 

 
In Hoofdstukken 5 en 6 van dit rapport komen meer verklarende analyses aan bod waar verschillende 
variabelen en/of methodes worden gecombineerd. De vragen die we in die hoofdstukken behandelen 
vergen dikwijls een meer geavanceerde analyse waarvoor we gebruik maken van diverse statistische 
technieken en Geografische Informatiesystemen (GIS). Concreet gaat het over volgende vragen: 

 

-Hoe hangen verschillen tussen gemeenten op vlak van het aantal vergunningsaanvragen per 
inwoner voor categorieën als nieuwbouw en renovatie van woningen en industrie samen met 
verschillen op het vlak van demografie, welvaart, economie en bodemgebruik? 

 

-Welke demografische en andere variabelen geven een verklaring voor verschillen tussen 
gemeenten op vlak van het aantal vergunningen per inwoner voor categorieën als nieuwbouw en 
renovatie van woningen en industrie in de periode vanaf de jaren 1960 tot de jaren 2010? 

 

-Welke evoluties zijn er waar te nemen met betrekking tot de bereikbaarheid van treinstations voor 
activiteiten waarvoor er een vergunning wordt aangevraagd?  
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-Waar en wanneer zijn er pieken waar te nemen in het aantal vergunningsaanvragen? 

 

-Tegen welk aandeel vergunningen werd in beroep gegaan, en wat werd er dan beslist in beroep? 
 

-Hoe kunnen algemene trends worden waargenomen met betrekking tot het onderwerp van de 
aanvraag? Kunnen evoluties in de populariteit van bijvoorbeeld zonnepanelen en zwembaden 
worden waargenomen in de data? 

 

Naast analyses die ruimtelijke en historische tendensen trachten te vatten, werden een aantal hypotheses 
geformuleerd met betrekking tot de mogelijke impact van gewijzigd beleid. Voor meer informatie over de 
totstandkoming van deze onderzoeksvragen verwijzen we naar het deelrapport dat werd opgemaakt door 
Omgeving cvba (2017). We bespreken hier kort de hypothesen die daarin werden geformuleerd op basis 
van literatuurstudie en interviews met een waaier aan relevante actoren.  
Volgende vragen geven aan welke wijzigingen in de regelgeving het onderwerp van analyse waren: 
 

-Wat is de impact van de invoering van de meldingsplicht op het aantal aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning? Is er een daling van het aantal stedenbouwkundige vergunningen 
waar te nemen sinds 2010? 

 
-Wat is de impact van de invoering van de vrijstellingen in 2010 op het aantal aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning, meer bepaald wat betreft verhardingen, afsluitingen, 
zonnepanelen en schuilhokken voor dieren? 

 
-Wat is de impact van de invoering van artikel 4.4.7 VCRO op het aantal vergunningsaanvragen 
waarin een afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften gevraagd wordt met het oog op 
handelingen van algemeen belang? Heeft dit geleid tot meer aanvragen door openbare instanties? 

 
-Wat is de impact van wijzigingen in de regelgeving voor (zonevreemde) functiewijzigingen? 

 

-Is er sinds 2012 (VCRO art.4.4.4) een toename waar te nemen van het aandeel tijdelijke 
vergunningen? 

 

-Heeft de Omzendbrief Grootschalige detailhandel (RO 2011/01) geleid tot een wijziging in de 
locatie van aanvragen voor handelsvestigingen? 

 

-Heeft de verlaging van het BTW-tarief van 21% naar 6% voor nieuwbouwwoningen in 2008-2009 
geleid tot een hoger aandeel aanvragen voor nieuwbouwwoningen? 

 
-Heeft de opmaak van kaarten van overstromingsgevoelige gebieden en overstromingsgebieden 
ter ondersteuning van de watertoets geleid tot een daling van het aantal vergunningen in 
afgebakende gebieden? 

 
Het hoeft geen betoog dat de vergunningendatabank kan gebruikt worden als databron, naast andere 
bronnen, om nog heel wat andere vragen te onderzoeken. Dit rapport gaat dieper in op een aantal vragen, 
en illustreert tegelijkertijd welke mogelijkheden er bestaan om de vergunningendatabank aan te wenden 
voor andere analyses. Het is aan verder onderzoek om op zoek te gaan naar antwoorden op andere en meer 
gedetailleerde vragen. 
Het vervolg van dit rapport volgt een klassieke structuur van een wetenschappelijk rapport. Het volgende 
deel (Hoofdstuk 3) introduceert de voornaamste databron, de vergunningendatabank, en bespreekt deze 
uitgebreid, waarbij heel wat aandacht wordt geschonken aan het aspect datakwaliteit. Dit deel over data 
geeft ook reeds inzicht in de kwesties aangehaald in de vragen over de volledigheid en bruikbaarheid van 
de data. Het 4e hoofdstuk bespreekt, na een korte samenvatting over de vergunningendatabank vanuit het 
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oogpunt van de kwantitatieve analyses, de voornaamste methodes gebruikt in deze analyses. Hoofdstuk 5 
geeft de resultaten van de analyses waar wijzigingen in beleid niet centraal staan, de nadruk ligt daarbij op 
algemene trends en patronen, terwijl de regelgevingsanalyse in Hoofdstuk 6 de impact van specifieke 
wijzigingen in de regelgeving onder de loep neemt. Hoofdstuk 7 vat de antwoorden op de vragen 
geformuleerd in dit deel (Hoofdstuk 2) samen en geeft ook een aantal aanbevelingen die betrekking hebben 
op de vergunningendatabank. Voor aanbevelingen met betrekking tot andere aspecten van het ruimtelijke 
ordeningsbeleid, al dan niet op basis van de hier gepresenteerde analyses, verwijzen we naar het rapport 
van OMGEVING cvba (2017) en ook dat van GSJ advocaten (2017). 
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3. De vergunningendatabank: 
datavolledigheid, missing data en 
andere aspecten van datakwaliteit 
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Datakwaliteit: Inleiding 

 

In dit deel wordt gefocust op de datakwaliteit van de vergunningendatabank van (midden) 1962 tot 
(midden) 2016. Een analyse van de datakwaliteit en een beschrijvende analyse van de gegevens is een 
eerste stap om vervolgens in hoofdstukken 5 en 6 te kunnen komen tot een meer inhoudelijke analyse, 
waarbij in Hoofdstuk 6 bijzondere aandacht uitgaat naar de mogelijke impact van beleidsinstrumenten op 
de bebouwing en ruimtelijke ordening in het Vlaamse gewest. De gebruikte databank in Hoofdstuk 3 van 
voorliggende studie is de versie die op 18/11/2016 door Ruimte Vlaanderen aan het consortium werd 
overgemaakt. Verwijzingen naar gegevensvelden zijn gebaseerd op de Technische Richtlijnen Betreffende 
de Organisatie van het Vergunningenregister versie 2.7 – 10/10/2016 (Departement Omgeving, 2017b). 

Om een statistische analyse uit te voeren, is het evenwel noodzakelijk de datakwaliteit te controleren. 
Indien de invoer te veel gebreken vertoond, zal de uitvoer, de resultaten dus, ook onbetrouwbaar zijn. Dit 
eerste deel gaat dan ook voornamelijk over de informatiekwaliteit van de databank, en of deze voldoende 
is een betrouwbare statistische analyse uit te voeren. Er zal een onderscheid gemaakt worden tussen twee 
gerelateerde, maar in wezen verschillende problemen. Een eerste kwestie gaat over de volledigheid van alle 
velden. Hiermee wordt bedoeld dat voor een zeker dossier cruciale data niet beschikbaar is. Afhankelijk van 
het type analyse, kan dit betekenen dat een dossier geschrapt moet worden en dat er dus dataverlies wordt 
geleden. Indien het dataverlies in een observatie (bijvoorbeeld een gemeente) te groot wordt, kan het zijn 
dat deze geweerd moet worden uit sommige analyses, omdat het opnemen van de data tot onbetrouwbare 
resultaten kan leiden. Er wordt in het bijzonder speciale aandacht besteed aan drie variabelen, die het wat, 
waar en wanneer van het dossier bepalen, waarna wordt ingegaan op de tweede kwestie, de historische 
volledigheid. 

Wat verwijst naar de handeling waarop de aanvraag van toepassing is. Gaat het bijvoorbeeld om een 
residentieel, dan wel een industrieel dossier. Het onderscheid is cruciaal te noemen. Men kan immers 
verwachten dat de verklarende factoren en hun impact zeer verschillend zijn afhankelijk van de aard van de 
aanvraag. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van beleid, dat vaak toegespitst is op een gespecificeerde 
handeling.  

Daarnaast dient ook een ruimtelijke component te worden opgenomen, het waar dus. Zelfs in een relatief 
kleine regio bestaan er belangrijke streekverschillen. Zo is de historiek van het woonpatrimonium zeer 
verschillend in diverse deelgebieden van het gewest (Vanneste et al., 2007; zie ook het deel over clustering 
in ruimte en tijd in Hoofdstuk 5).  

Ook het wanneer is een cruciale variabele. Vergunningsaanvragen verlopen natuurlijk niet lineair over de 
tijd. Neem het voorbeeld van verkavelingen, waarvan het aantal aanvragen sterk is gedaald in en sinds de 
jaren 1980 (Pisman et al. 2016). Om deze trends mee te nemen in de statistische analyse is natuurlijk 
historische data nodig. Ook de verklarende variabelen zullen typisch een temporaal karakter hebben. Zo 
hebben bijvoorbeeld de economische conjunctuur, de loop van de bevolking en beleidswijzigingen naar alle 
waarschijnlijkheid een grote invloed op vergunningsaanvragen. Om de invloed van deze te meten, is er dus 
ook nood aan voldoende historische gegevens. 

Een tweede kwestie gaat over historische volledigheid. Het gaat hierbij meer bepaald over het ontbreken 
van data in bepaald periodes (meest waarschijnlijk in de vroege jaren van het vergunningenbeleid) of het 
eventueel invullen van vergunningsaanvragen op andere data. Bij dit laatste verschijnsel zouden er duidelijk 
onlogische pieken moeten ontstaan voor bepaalde jaartallen. Het ontbreken van temporale data kan de 
periode waarop de uiteindelijk statistische analyse toepasbaar is drastisch inkorten, waardoor zekere 
historische evoluties niet onderzocht kunnen worden. 

Het dient opgemerkt te worden dat dataverlies an sich niet problematisch hoeft te zijn, hierna gaan we in 
op de voorwaarden hiervoor. Zolang het aantal observaties hoog genoeg blijft, en men dus over voldoende 
vrijheidsgraden beschikt, kan een statistische analyse zonder al te grote moeilijkheden worden uitgevoerd. 
Dit is evenwel zeker te prefereren boven werken met foute informatie. Een model met minder input kan 
nog steeds betrouwbare informatie genereren. Een model met foute inputgegevens kan dit simpelweg niet. 
Dit benadrukt het belang van Hoofdstuk 3 in het grotere geheel van deze opdracht. 

Een model met een significant gereduceerde input schatten, dient wel te gebeuren onder strikte 
voorwaarden. In het bijzonder dient er nagegaan te worden of de ontbrekende data duidelijke patronen 
volgt, of dat deze eerder willekeurig zijn. Algemeen genomen zijn er dan drie types van ontbrekende data 
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MCAR, MAR en MNAR (Graham, 2012, p.12-p.18). Dit onderscheid is cruciaal want zal bepalen welke 
verdere statistische analyses mogelijk zijn. Indien er sprake is van MCAR, Missing Completely At Random of 
volledig willekeurig ontbrekend, betekent dit dat data die ontbreekt volledig onafhankelijk is van andere 
ontbrekende data. De ontbrekende data vertonen dus geen verwantschap. Stel bijvoorbeeld dat er slechts 
twee observaties zijn met ontbrekende data, één is een zeer klein dorp in het westen van het land waar 
gegevens voor de jaren 1970 niet beschikbaar zijn, de andere is een middelgrote stad in het centrum van 
het land waar informatie voor de jaren 1990 ontbreekt. Omdat de observaties zo verschillend zijn, wordt 
het aannemelijk aan te nemen dat er geen logische link bestaat tussen het ontbreken van data in gemeente 
1 en gemeente 2. Ontbrekende data van dit type heeft wegens het willekeurige karakter in het algemeen 
geen grote invloed op de modelresultaten. Onvolledige observaties kunnen ofwel genegeerd worden of 
worden verrijkt met statistische technieken zoals imputatie zonder dat dit de resultaten significant 
beïnvloed.  

Hetzelfde geldt voor MAR, Missing At Random of willekeurig ontbrekend, dat vergelijkbaar is aan MCAR, al 
zijn de eisen minder stringent. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de ontbrekende data wel degelijk verwant 
is, maar dat er voldoende volledige observaties zijn om de statistische analyse uit te voeren. Stel 
bijvoorbeeld dat veel gemeenten met minder dan 10.000 inwoners vergunningsaanvragen over de jaren 
heen niet rigoureus hebben ingevuld. Voor 75 percent van deze observaties is evenwel voldoende 
informatie aanwezig en deze zijn verspreid gelegen over de gehele studieregio. Er zijn dan naar alle 
waarschijnlijkheid voldoende volledige observaties om een betrouwbare statistische analyse uit te voeren.  

MNAR, Missing Not At Random of onwillekeurig ontbrekend, betekent dan dat de ontbrekende data niet 
MCAR of MAR is. Stel dat in het hierboven gegeven voorbeeld een grote meerderheid van de gemeenten 
met minder dan 10.000 inwoners geen adequate data ter beschikking heeft gesteld. Dit betekent dat er 
geen uitspraken kunnen worden gedaan voor dit type gemeenten. De resultaten van de analyse zullen dus 
slechts geldig zijn voor een beperkte deelverzameling van de oorspronkelijke dataset. Er bestaan geen 
robuuste statistische testen om na te gaan of data dan MCAR, MAR of MNAR is (Little & Rubin, 2002), men 
kan maximaal een veronderstelling maken (Schafer & Graham, 2002). Op basis van een analyse van de 
datakwaliteit, zoals gebeurt in dit rapport, zal een geïnformeerde beslissing kunnen worden genomen. Een 
zeer belangrijke opmerking is evenwel dat er niet geweten is wat het werkelijke aantal ontbrekende 
observaties is. Er kan dus niet beoordeeld worden hoeveel data er werkelijk ontbreekt en daarom kan 
eigenlijk niets definitiefs worden gezegd over ontbrekende datapatronen. Dit verschilt van bv. non-respons 
in een enquête, waarbij geweten is hoeveel personen zijn aangeschreven en hoeveel er daadwerkelijk de 
enquête hebben ingevuld. De historische datakwaliteitsanalyse laat echter toe een inschatting te maken 
van de omvang van de ontbrekende informatie. Merk daarbij ook op dat voor sommige vergunningsplichtige 
werken nooit een vergunning is aangevraagd. 

In de volgende sectie wordt eerst nagegaan in welke mate cruciale velden met betrekking tot de handeling, 
datum en locatie correct zijn ingevuld, en of er ruimtelijke patronen van eventueel dataverlies kunnen 
worden teruggevonden. Het volgende hoofdstuk gaat dan specifiek over de historische datakwaliteit, waar 
er bestudeerd wordt in welke periodes er mogelijke dataproblemen bestaan. Ook hier wordt er weer 
gezocht naar mogelijke patronen die een verdere statistische analyse moeilijk kunnen maken. 

 

 

Datavolledigheid: onvolledige velden 

 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan of enkele cruciale velden, die nuttig zullen zijn bij een uiteindelijke 
statistische analyse, volledig of bijna volledig zijn ingevuld. Er wordt gestart van het totaal aantal dossiers 
en deze worden dan gekoppeld aan andere tabellen met nuttige informatie, dat is, met info over de 
handeling, datum en locatie. Dit proces gebeurt zowel direct, i.e. tussen dossiers en de tabellen die de 
velden in kwestie bevatten, alsook stapsgewijs. Dit laatste betekent dat alle tabellen met waardevolle 
velden worden toegevoegd. Zo kan worden bepaald welke dossiers helemaal volledig zijn. In het volgende 
hoofdstuk wordt de historische volledigheid verder besproken. 
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Dossiers hoofdtabel2 

Beginnende met de hoofdtabel, blijkt het dat er precies 4.309.421 dossiers3 in de databank (tot 2016) zijn 
opgenomen. Voor al deze records is de NIS-code opgenomen van de gemeente, alsook een type. Het type 
verwijst hierbij naar het soort aanvraag en kan een van 23 waarden bevatten (er werden nog twee 
categorieën teruggevonden die niet worden beschreven in de technische richtlijnen, namelijk “ASTVERPA” 
en “ASTINL”, dit blijken invoerfouten te zijn). Het gaat hierbij om verscheidene types reguliere 
vergunningsaanvragen, verkavelingsaanvragen, attesten, bouwmisdrijven, planbaten- en schade, 
meldingen en complexe projecten. Het aantal records per categorie wordt voorgesteld in Tabel 3.1.  

 

Tabel 3.1: Dossiers naar type aanvraag 

DOSSIERTYPES AANTAL % BESCHRIJVING 

ASTVEROS 2.924.321 67,86 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning (oud stelsel, van 1962 tot 2009 in niet 

ontvoogde gemeenten) 

ASTVER 36.388 0,84 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning (1999-2009 in ontvoogde gemeenten) 

ASTVER2009 483.925 11,23 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning (procedure na wijzigingsdecreet 2009) 

ASTVER2014 2.076 0,05 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning (procedure 2014) 

ASTVERPA 1 0,00   

ASTVEROI 103.481 2,40 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning openbare instantie 

ASTVEROI2009 16.568 0,38 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning bijzonder procedure na wijzigingsdecreet 2009 

ASTVEROI2014 57 0,00 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning bijzonder procedure 2014 

AVKAVOS 288.411 6,69 Aanvraag verkavelingsvergunning (oud stelsel, van 1962 tot 2009 in niet ontvoogde 

gemeenten) 

AVKAV 2.763 0,06 Aanvraag verkavelingsvergunning (1999-2009 in ontvoogde gemeenten) 

AVKAV2009 40.151 0,93 Aanvraag verkavelingsvergunning (procedure na wijzigingsdecreet 2009) 

AVKAVOI 9.282 0,22 Aanvraag verkavelingsvergunning openbare instantie 

AVKAVOI2009 993 0,02 Aanvraag verkavelingsvergunning bijzonder procedure na wijzigingsdecreet 2009 

ASTATT 68.911 1,60 Aanvraag stedenbouwkundig attest 

ASTINL 58 0,00   

BOUWMIS 114.271 2,65 Bouwmisdrijven 

GEBOUWEN 189.150 4,39 Constructies waarvan bewezen dat ze gebouwd zijn voor 1962 (pre vergunningsplicht) 

MELDING2009 24.329 0,56 Meldingen (sinds wijzigingsdecreet 2009) 

MELDING2014 186 0,00 Meldingen 2014 

PLBATEN 1.922 0,04 Planbaten 

PLSCHADE 294 0,01 Planschade 

APLATT 297 0,01 Aanvragen planologische attesten (2000-2002, oud stelsel, afgeschafte artikel 136 van het 

decreet ruimtelijke ordening) 

APLATTN 357 0,01 Aanvragen planologische attesten (2002-2009, artikel 145ter van het decreet ruimtelijke 

ordening) 

APLATT2009 334 0,01 Aanvragen planologische attesten (2009, artikel 4.4.24 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening) 

WOON2009 894 0,02 Woonrecht (ingevoerd met wijzigingsdecreet 2009) 

COMPLEXPR 1 0,00 Complexe projecten 

TOTAAL: 4.309.421 100   

                                                                 
2 RV_VGR_R_DOSSIER 
3 Dit cijfer wijkt af van het aantal dossiers dat wordt weergegeven in de quickviewer applicatie die wordt gebruikt binnen de administratie. De 
toepassing verwijdert a priori alle dossiers waar geen logische datum voor de beslissing van de gemeente is ingegeven (in casu gedefinieerd als 1900 tot 
2016). Een aantal dossiers van het type “GEBOUWEN”, “BOUWMISDRIJVEN” en “ASTATT” gaat hierbij verloren, wat het verschil verklaart. 
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Zoals kan worden verwacht, blijkt de databank voornamelijk te bestaan uit reguliere stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen, en dan in het bijzonder diegene ingediend onder het oud stelsel (68%). Deze omvat 
data vanaf het begin van de vergunningsplicht (1962) tot de ontvoogding op basis van het decreet van 1999 
(soms tot 2009 in niet ontvoogde gemeenten). Wanneer andere stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen ook worden meegerekend, beslaan deze 80% van de totale databank, wat nog 
verder stijgt tot 83% wanneer de aanvragen door overheidsinstellingen en via de bijzondere procedure 
worden meegerekend. De tweede grootse groep zijn de verkavelingsaanvragen met 8%, over de gehele 
periode, inclusief overheid. Van de overige types, beslaan slechts gebouwen (4%), bouwmisdrijven (3%) en 
stedenbouwkundige attesten (2%) meer dan 1% van de totale databank. Gebouwen verwijst hierbij naar 
constructies waarvan bewezen is dat ze gebouwd zijn voor de vergunningsplicht in voege is getreden in 
1962 (vergund geacht). 

De twee besproken velden in de dossiertabel, NIS-code en type, zijn dus volledig. Een derde veld, 
onderwerp, dat interessant kan zijn voor verder analyse, is dat evenwel niet. Deze kolom geeft een 
omschrijving van de uit te voeren handelingen, bijvoorbeeld “bouwen van een woonhuis”. De ontbrekende 
data voor dit veld wordt voorgesteld in Tabel 3.2, waar het aantal en percentage records met een 
ontbrekend onderwerp wordt weergegeven per dossiertype. Ten slotte wordt er ook nog een additionele 
kolom toegevoegd die voor elk dossiertype apart het percentage dossiers zonder onderwerp toont. Van alle 
dossiers zijn er dus 260.545 zonder onderwerp, of 6% van het totaal. De ontbrekende data blijft dus beperkt. 

 
Tabel 3.2: Aantal dossiers per type waarvoor het onderwerp ontbreekt en het percentage dat ontbreekt 
per type 

DOSSIERTYPES 
ONTBREKEND 
ONDERWERP 

% TOTAAL 
% ONTBREEKT 

PER TYPE 

ASTVEROS 6.267 2,41 0,21 

ASTVER 22 0,01 0,06 

ASTVER2009 321 0,12 0,07 

ASTVER2014 14 0,01 0,67 

ASTVERPA 0 0,00 0,00 

ASTVEROI 192 0,07 0,19 

ASTVEROI2009 10 0,00 0,06 

ASTVEROI2014 0 0,00 0,00 

AVKAVOS 72.781 27,93 25,24 

AVKAV 638 0,24 23,09 

AVKAV2009 4.301 1,65 10,71 

AVKAVOI 2.578 0,99 27,77 

AVKAVOI2009 84 0,03 8,46 

ASTATT 8.231 3,16 11,94 

ASTINL 8 0,00 13,79 

BOUWMIS 33.816 12,98 29,59 

GEBOUWEN 130.651 50,15 69,07 

MELDING2009 58 0,02 0,24 

MELDING2014 0 0,00 0,00 

PLBATEN 216 0,08 11,24 

PLSCHADE 96 0,04 32,65 

APLATT 51 0,02 17,17 

APLATTN 88 0,03 24,65 

APLATT2009 56 0,02 16,77 

WOON2009 66 0,03 7,38 

COMPLEXPR 0 0,00 0,00 

Totaal: 260.545 100 6,05 
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Het blijkt daarenboven dat Gebouwen veruit het meeste toedraagt aan de ontbrekende data, i.e. maar liefst 
de helft van het totaal. Dit vertegenwoordigt bijna 70% van dit dossiertype. Omdat verdere analyses eerst 
en vooral focussen op fluctuaties in stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, is dit eigenlijk een 
positieve observatie, daar dit type hiertoe weinig relevant is. Voor de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen is het onderwerp daarentegen duidelijk nauwgezet ingevuld. Dit is minder het geval 
voor de verkavelingsaanvragen, en dan logischerwijs voornamelijk voor de oudere, waar vaak een kwart 
niet is ingevuld. Dit geldt ook voor de bouwmisdrijven en andere dossiertypes waarvoor slechts weinig 
observaties bestaan. 

De eigenlijke inhoud van het veld ‘onderwerp van de aanvraag’ zal in de volgende hoofdstukken van dit 
rapport in detail worden besproken en geanalyseerd. Het laat toe om via een alternatieve manier de inhoud 
van de databank, en meer bepaald mogelijke handelingen waarop dossiers betrekking hebben, te 
beschrijven met behulp van een tekstanalyse (text mining). Het dient hierbij opgemerkt te worden dat 
sommige dossiers zeer summier, bijvoorbeeld, “verbouwing”, en andere net zeer uitgebreid, bijvoorbeeld 
“wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen en aanbrengen kleine dakuitbouw”4, werden 
omschreven. Er bestaat dus een discongruentie tussen dossiers die mogelijk zeer gelijkaardig zijn. Hoe dan 
ook, het veld ‘onderwerp’ biedt mogelijkheden om de gestructureerde data te verrijken, al dient er 
uiteraard rekening te worden gehouden met de hier besproken ontbrekende data. 

 

Koppelen aan aard van de aanvraag5 

Van de in de vorige secties besproken types, kunnen sommige worden gelinkt aan een zogenaamde ‘aard 
van de aanvraag’. Het gaat dan meer bepaalde over stedenbouwkundige aanvragen en attesten, en 
aanvragen voor verkavelingsvergunningen. De aard van de aanvraag is een gestructureerde versie van het 
onderwerp, en specifieert dus de handeling die zal worden uitgevoerd. Dit veld is cruciaal bij verdere 
analyses daar het toelaat een onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld nieuwbouw en verbouwingen of 
tussen industriële en residentiële projecten, verschillen die volgens de literatuur essentieel wordt geacht 
om betekenisvolle analyses te maken (Burby et al., 2000; Stevenson et al., 2010; Salanié & Coisnon, 2016). 
Men kan immers verwachten dat deze zeer verschillende ruimtelijke en temporale patronen vertonen. Een 
opsplitsing zal dus vaak noodzakelijk zijn om later correcte resultaten te bekomen bij verdere analyses.  

Een overzicht van de mogelijke codes voor het aardveld wordt voorgesteld in Tabel 3.3 voor 
verkavelingsaanvragen en in Tabel 3.4 voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en - attesten. In de 
eerste categorie zijn er dan 6 mogelijke aarden beschikbaar, en voor de tweede niet minder dan 39. 

Tabel 3.3: Mogelijke aard voor verkavelingsaanvragen 

 

TYPES AARD BESCHRIJVING 
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NIEUW Nieuwe verkaveling 

WIJZIG Wijziging van een vergunde verkaveling 

NIEUWWE Nieuwe verkaveling voor een weekend-verblijfpark 

WIJZIGWE Wijziging van een vergunde verkaveling voor een weekend-verblijfpark 

WIJZIGG Wijziging van een vergunde verkaveling op initiatief van de gemeente 

VERNIETG Vernietiging van een vergunde verkaveling op initiatief van de gemeente 

HERZIENG Herziening van een vergunde verkaveling op initiatief van de gemeente 

OPHEFG Opheffing van een vergunde verkaveling op initiatief van de gemeente 

 

 

  

                                                                 
4 Onderwerpen dossiers 12025_2003_5670 en 24001_2010_0200338 
5 RV_VGR_R_A_AANVRAAG 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
25 

Tabel 3.4: Mogelijke aard voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en- attesten 

 

TYPES AARD BESCHRIJVING 
ST
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N_EEN Nieuwbouw eengezinswoning 

N_MEER Nieuwbouw meergezinswoning 

N_BIJ Nieuwbouw bijgebouw 

N_INDUS Nieuwbouw industrie 

N_HANDEL Nieuwbouw handel 

N_KANTOOR Nieuwbouw kantoren 

N_INFRA Nieuwbouw infrastructuren 

N_LANDTUIN Nieuwbouw land- en tuinbouw 

N_TOERISME Nieuwbouw toerisme en recreatie 

N_OPENBAAR Nieuwbouw gemeenschapsvoorziening of openbaar nut 

V_EEN Verbouw eengezinswoning 

V_MEER Verbouw meergezinswoning 

V_BIJ Verbouw van bijgebouw 

V_INDUS Verbouw van industrie 

V_HANDEL Verbouw van handel 

V_KANTOOR Verbouw van kantoren 

V_INFRA Verbouw van infrastructuren 

V_LANDTUIN Verbouw van land- en tuinbouw 

V_TOERISME Verbouw van toerisme en recreatie 

V_OPENBAAR Verbouw van gemeenschapsvoorziening of openbaar nut 

S_EEN Slopen eengezinswoning 

S_MEER Slopen meergezinswoning 

S_BIJ Slopen bijgebouw 

S_INDUS Slopen industrie 

S_HANDEL Slopen handel, horeca, 

S_KANTOOR Slopen kantoren 

S_INFRA Slopen infrastructuren 

S_LANDTUIN Slopen land- en tuinbouw 

S_TOERISME Slopen toerisme en recreatie 

S_OPENBAAR Slopen gemeenschapsvoorziening of openbaar nut 

ONTBOSSEN Ontbossen 

VELHOOGST Vellen hoogstammige bomen 

WIJZRELIEF Reliëfwijziging 

OPSLAFVAL Gronden voor de opslag van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande 
materialen, materieel of afval 

PARKING Gronden voor parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens 

GRONDPUBL 
Gronden voor verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk 
publicitaire doeleinden worden gebruikt. 

WIJZAANTAL Wijzigen aantal woongelegenheden  

PUBLICIT Publiciteitsinrichtingen of uithangborden 

ANDER Andere. Wordt ook gebruikt voor vergunningsaanvragen waarvoor aard niet gekend 
is 
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Het is uiteraard logisch dat er voor verkavelingen veel minder opties zijn, daar het om een relatief simpele 
handeling gaat vergeleken met de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. Er kan dus besloten worden 
dat er een zeer gedetailleerde opsplitsing kan worden gemaakt via de aard van de aanvraag. Verder is het 
nuttig om weten dat voor verschillende handelingen niet noodzakelijk een nieuw dossier dient te worden 
ingevoerd. Het is dus toegelaten meer dan één aard te koppelen aan hetzelfde dossier. Dit gebeurt echter 
zelden in de praktijk, zoals in de volgende sectie zal worden toegelicht. Een andere cruciale opmerking is 
dat, ondanks de ontegensprekelijke meerwaarde van het veld, het niet steeds verplicht in te vullen is, zij het 
dat dit wel sterk wordt aangeraden. Een zeker dataverlies kan dus worden verwacht. 

In de volgende secties wordt dan het dataverlies besproken na koppeling van het aantal dossiers aan de 
aard van de aanvraag. Omwille van de verschillen in aard tussen stedenbouwkundige vergunningsaanvragen 
en verkavelingsaanvragen, zullen deze apart worden behandeld. 

 

Dataverlies stedenbouwkundige vergunningsaanvragen na koppelen aan aard van de 

aanvraag 
In deze sectie worden alle dossiers voor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of –attest gekoppeld 
aan hun aard. De verdeling naar aard wordt voor beide categorieën weergeven in Tabel 3.5. Deze werden 
geëxtraheerd met behulp van de volgende SQL code: 

 

SELECT  

dbo_RV_VGR_R_DOSSIER.DOSSIER_ID, dbo_RV_VGR_R_DOSSIER.KEY, 
dbo_RV_VGR_R_A_AANVRAAG.A_AANVRAAG, count(*) 

FROM  

dbo_RV_VGR_R_DOSSIER INNER JOIN dbo_RV_VGR_R_A_AANVRAAG ON 
dbo_RV_VRG_R_DOSSIER.KEY=dbo_RV_VGR_R_A_AANVRAAG.KEY_R_DOSSIER 

GROUP BY  

dbo_RV_VGR_R_DOSSIER.DOSSIER_ID, dbo_RV_VGR_R_DOSSIER.KEY, 
dbo_RV_VGR_R_A_AANVRAAG.A_AANVRAAG 

HAVING count(*)>=1; 

 

Men dient op te merken dat er hierbij dubbele lijnen worden verwijderd. Als een dossier dus linkt aan twee 
of meer aardvelden, met dezelfde aard van de aanvraag, worden deze verwijderd. Er werd aan de hand van 
een kleine case study, met name toegepast op de gemeente Kalmthout, waar een groot aantal dubbels 
werd gevonden, onderzocht of er een logische verklaring kon worden gevonden voor dit fenomeen. Na een 
analyse van het “onderwerp” lijkt het evenwel om een databankfout te gaan. Twee voorbeelddossiers die 
linken aan twee dezelfde aarden, gaan bijvoorbeeld over het “rooien (van) 10 dennen (= kapmachtiging)”6 
en het “oprichten van 3 gebouwen voor nijverheid”7. Het is niet logisch twee of meermaals één en dezelfde 
aard van de aanvraag in te vullen voor deze dossiers. Het “rooien van 10 dennen” dient immers niet 
opgesplitst te worden, maar kan perfect in één vergunningsaanvraag en dus in één dossier. Dubbels met 
dezelfde aard van de aanvraag kunnen dus verwijderd worden. Anderzijds zijn er dossiers die aan meer dan 
één aard van de aanvraag kunnen gekoppeld worden, maar waar de aard van de aanvraag verschillend is. 
Het dossier behandelt bijvoorbeeld zowel een sloop als een nieuwbouw. Deze dubbels worden niet 
verwijderd, daar dit expliciet wordt toegelaten in de technische richtlijnen. Het toewijzen van meer dan één 
verschillende aard van de aanvraag aan één dossier werd inderdaad toegepast bij enkele dossiers uit het 
verleden, zij het dat dit relatief zeldzaam is. 

 

 

 

                                                                 
6 Onderwerp dossier 11022_2008_244 
7 Onderwerp dossier 11022_1978_15 
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Tabel 3.5: Koppeling dossiers type stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en - attesten aan aard van 
de aanvraag 

 

TYPE AARD AANTAL % TOTAAL  TYPE AARD AANTAL % TOTAAL 
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N_EEN 819.488 26,44   
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N_EEN 17.254 42,68 

N_MEER 75.456 2,43   N_MEER 2.723 6,74 

N_BIJ 334.181 10,78   N_BIJ 1.049 2,59 

N_INDUS 44.251 1,43   N_INDUS 646 1,60 

N_HANDEL 34.853 1,12   N_HANDEL 778 1,92 

N_KANTOOR 6.345 0,20   N_KANTOOR 101 0,25 

N_INFRA 35.712 1,15   N_INFRA 98 0,24 

N_LANDTUIN 74.458 2,40   N_LANDTUIN 766 1,89 

N_TOERISME 10.998 0,35   N_TOERISME 209 0,52 

N_OPENBAAR 24.963 0,81   N_OPENBAAR 609 1,51 

V_EEN 648.247 20,91   V_EEN 2.395 5,92 

V_MEER 36.905 1,19   V_MEER 321 0,79 

V_BIJ 45.625 1,47   V_BIJ 248 0,61 

V_INDUS 36.320 1,17   V_INDUS 279 0,69 

V_HANDEL 79.583 2,57   V_HANDEL 609 1,51 

V_KANTOOR 7.580 0,24   V_KANTOOR 58 0,14 

V_INFRA 6.173 0,20   V_INFRA 36 0,09 

V_LANDTUIN 21.958 0,71   V_LANDTUIN 249 0,62 

V_TOERISME 5.089 0,16   V_TOERISME 100 0,25 

V_OPENBAAR 18.741 0,60   V_OPENBAAR 357 0,88 

S_EEN 31.591 1,02   S_EEN 262 0,65 

S_MEER 818 0,03   S_MEER 12 0,03 

S_BIJ 13.634 0,44   S_BIJ 71 0,18 

S_INDUS 3.762 0,12   S_INDUS 23 0,06 

S_HANDEL 2.169 0,07   S_HANDEL 15 0,04 

S_KANTOOR 317 0,01   S_KANTOOR 3 0,01 

S_INFRA 997 0,03   S_INFRA 20 0,05 

S_LANDTUIN 5.092 0,16   S_LANDTUIN 23 0,06 

S_TOERISME 353 0,01   S_TOERISME 1 0,00 

S_OPENBAAR 1.698 0,05   S_OPENBAAR 21 0,05 

ONTBOSSEN 4.284 0,14   ONTBOSSEN 15 0,04 

VELHOOGST 67.697 2,18   VELHOOGST 23 0,06 

WIJZRELIEF 17.268 0,56   WIJZRELIEF 32 0,08 

OPSLAFVAL 2.762 0,09   OPSLAFVAL 37 0,09 

PARKING 11.022 0,36   PARKING 102 0,25 

GRONDPUBL 1.381 0,04   GRONDPUBL 16 0,04 

WIJZAANTAL 11.460 0,37   WIJZAANTAL 172 0,43 

PUBLICIT 52.729 1,70   PUBLICIT 33 0,08 

ANDER 503.524 16,25   ANDER 10.658 26,37 

Totaal: 3.099.484 100   Totaal: 40.424 100 

 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
28 

De resultaten weergegeven in Tabel 3.5 spreken dan voor zich. Zoals kan worden verwacht in een regio met 
een hoog eigenwoningbezit en relatief veel huizen vergeleken met het aantal appartementen, is “N_EEN” 
(nieuwbouw eengezinswoning) veruit de grootste categorie, die meer dan een kwart van de totale 
observaties voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voorstelt en meer dan 40% van de 
stedenbouwkundige attesten. Verder zijn ook de categorieën “V_EEN” en “N_BIJ” bij de aanvragen en 
“N_MEER” en “V_EEN” bij de attesten relatief groot. Alle andere aarden representeren elk minder dan 5% 
van het aantal observaties, met de uitzondering van de categorie “ANDER”, die voor stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen de derde grootste is en voor attesten zelfs de tweede grootste (>15%). 

Er is an sich niets geweten over de handelingen waarnaar “ANDER” verwijst. Indien het hier over werkelijk 
uitzonderlijk handelingen zou gaan, kan men het gebruik hiervan nog verantwoorden. Dat deze categorie 
ook in deze hoedanigheid vaak wordt gebruikt, blijkt uit de cijfers. Inderdaad, voor de types “ASTVEROI” en 
“ASTVEROI2009”, die aanvragen van overheidsinstellingen en aanvragen via de bijzondere procedure 
beslaan, blijkt “ANDER” veruit de grootste aard van de aanvraag. De categorie wordt echter vaak ook om 
andere doeleinden gebruikt. Zelfs voor de standaard stedenbouwkundige vergunningsaanvragen wordt 
“ANDER” zeer frequent gebruikt, zo is het de derde grootste groep bij het type “ASTVEROS”. Dit lijkt dan 
een gemakkelijkheidsoplossing te zijn voor dossiers waar historische gegevens niet onmiddellijk 
voorhanden zijn, verloren zijn gegaan, of omwille van operationele redenen niet werden gespecifieerd. Zo 
wordt deze specificatie bijvoorbeeld aangewend door de stad Antwerpen voor nieuwbouwwoningen (en 
andere handelingen) in de jaren 1980 en 1990. Men kan dan besluiten dat er op basis van de grootte van 
de categorie “ANDER” een aanzienlijk informatieverlies bestaat. Dit is verschillend van dataverlies, waar 
data simpelweg ontbreekt, maar heeft wel gelijkaardige gevolgen voor verdere analyse. De mogelijkheid 
om dossiers met verschillende handelingen van elkaar te onderscheiden gaat immers verloren. Dit is dus 
reeds een belangrijke eerste conclusie. Een tweede belangrijke vraag is hoeveel ruwe data er verloren gaat 
bij het koppelen aan de aard van de aanvraag. Met andere woorden, wat is het eigenlijke dataverlies? Ter 
herinnerring, er zijn in totaal 3.566.817 dossiers voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. Het is 
evenwel fout om te veronderstellen dat 87% (3.099.484/3.566.817) van de data behouden blijft, er zijn 
immers dossiers met meer dan een aard. Om na te gaan hoeveel data er dus eigenlijk verloren gaat, worden 
de resterende lijnen met hetzelfde dossiernummer maar een verschillende aard van de aanvraag nu ook 
verwijderd. Dit maakt evenwel slechts een zeer klein verschil uit en het aantal observaties daalt tot 
3.099.024. Met andere woorden, zoals wordt getoond in Tabel 3.6, kan nog steeds aan 87% van de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen ten minste één aard van de aanvraag worden gekoppeld. Wat 
onmiddellijk opvalt, is dat voor (het beperkte aantal, zie Tabel 3.2) dossiers volgens de 2014 procedure geen 
aard van de aanvraag kan worden teruggevonden. Dit is te wijten aan een verandering van de online 
invoerprocedure, waardoor dit veld niet kon worden ingevuld. Het gaat hier dus om een databank fout. Het 
gros van het dataverlies komt echter voor in dossiers van het type “ASTVEROS”, veruit de grootste groep 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. Slechts 85% van deze observaties blijft behouden. Hetzelfde 
geldt voor dossiers van het type “ASTVEROI”. Het is logisch dat vooral voor deze oudere aanvragen er een 
aard ontbreekt, daar er een grotere kans bestaat voor historisch verlies. Bij alle andere types wordt ook een 
verlies geleden, zij het een veel kleiner. Voor stedenbouwkundige attesten blijkt het dataverlies over het 
algemeen veel groter, met minder dan 60% van de observaties die aan de aard van de aanvraag kan worden 
gekoppeld.  
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Tabel 3.6: Databehoud stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en -attesten na koppelen aan aard 
van de aanvraag 

TYPE AANTAL DATABEHOUD 

ASTVEROS 2.498.669 85,44 

ASTVER 33.941 93,28 

ASTVER2009 462.572 95,59 

ASTVER2014 0 0 

ASTVEROI 88.451 85,48 

ASTVEROI2009 15.851 95,67 

ASTVEROI2014 0 0 

Alle stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen 

3.099.024 86,88 

Alle stedenbouwkundige 
attesten 

40.414 58,60 

 

De geven cijfers dienen wel enigszins genuanceerd. Er zijn namelijk minstens 159.140 records in de aard van 
de aanvraag met een onlogische dossier key8. Deze hebben het cijfer 0, -100 of -144. De oorsprong van deze 
getallen is evenwel onbekend. Mogelijks werd er door de gebruikers een onbekende waarde ingevuld, 
bijvoorbeeld tekst in een integer veld waarin de software een getal verwacht. Het is dan theoretisch gezien 
mogelijk ergens in de ruwe data aangeleverd door de gemeenten te achterhalen waar de fout is gebeurd 
en de nodige herstellingen uit te voeren. Dit zal evenwel een moeilijk, en vooral tijdrovend proces zijn, 
waarna slechts een relatief klein deel, en dus zeker niet het merendeel, van de ontbrekende data kan 
worden gerecupereerd. Het aantal dossiers waarvoor de aard van de aanvraag ontbreekt (425.000) is 
immers substantieel groter dan het aantal ontbrekende dossiernummers (160.000). Men moet dus voor 
veel analyses uitgaan van een dataverlies van 13% (ontbrekende data), plus een additioneel 
informatieverlies van 16% omwille van het overmatig gebruik van de categorie “ANDER” (fout of 
onvoldoende gecategoriseerde data). Voor attesten is het data- en informatieverlies zichtbaar groter. 
Gezien het belang van het veld, raden de auteurs aan dit veld in de toekomst verplicht te maken. Daarnaast 
kan ook aan de gemeenten gevraagd worden het gebruik van de categorie “ANDER” zoveel mogelijk te 
vermijden. Deze aard van de aanvraag verwijderen als optie is dan weer geen goed idee. Uitzonderlijke 
handelingen die zich niet eenvoudige laten categoriseren moeten namelijk ook makkelijk kunnen worden 
opgenomen in het register.  

 

Dataverlies verkavelingsaanvragen na koppelen aan aard van de aanvraag 
Vervolgens wordt dezelfde oefening als hierboven beschreven gemaakt voor verkavelingsaanvragen. Er 
wordt gebruik gemaakt van dezelfde SQL code, maar dan toegepast op dossiers van het type “AVKAV” 
(dubbels met dezelfde aard van de aanvraag worden dus verwijderd). De resultaten van de koppeling 
worden weergegeven in Tabel 3.7. Zoals kan worden verwacht, beslaan de meeste records een aanvraag 
voor een nieuwe verkaveling of een wijziging, beide voor zowel residentiële als industriële toepassingen.  

 

 

 

 

 

  

                                                                 
8 De key is een numeriek veld dat het mogelijk maakt data in verscheidene tabellen aan elkaar te koppelen. Deze key moet steeds een unieke waarde 
hebben. 
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Tabel 3.7: Koppeling dossiers type verkavelingsaanvragen aan aard van de aanvraag  

 

TYPE AARD AANTAL %TOTAAL 
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 NIEUW 217.013 64,38 

WIJZIG 118.302 35,09 

NIEUWWE 747 0,22 

WIJZIGWE 431 0,13 

WIJZIGG 85 0,03 

VERNIETG 121 0,04 

HERZIENG 8 0,02 

OPHEFG 389 0,12 

Totaal: 337.096 100 

 

Interessant is dat het dataverlies door koppeling bij verkavelingen zeer beperkt blijft. Bij dit type aanvragen 
kan er voor eenzelfde dossier niet meer dan één waarde worden toegewezen aan de aard van de aanvraag, 
wat ook logisch is gezien de beschikbare categorieën. Er worden 337.096 van de oorspronkelijke 341.600 
verkavelingsaanvragen weerhouden na koppelen aan de aard van de aanvraag en er is dus slechts een zeer 
beperkt dataverlies van iets meer dan 1%. De verdeling over de verscheiden verkavelingstypes wordt 
weergeven in Tabel 3.8. Alleen voor “AVKAV” kan er een aanzienlijk dataverlies worden vastgesteld, terwijl 
voor alle andere types minder dan 1,5% van de data verloren gaat.  

Tabel 3.8: Databehoud verkavelingsaanvragen na koppelen aan aard van de aanvraag 

 

TYPE AANTAL DATABEHOUD 

AVAKAVOS 284.517 98,65 

AVKAV 2.524 91,35 

AVKAV2009 39.927 99,44 

AVKAVOI 9.145 98,52 

AVKAVOI2009 983 98,99 

Totaal: 337.096 98,68 

 

Men kan dus besluiten dat het dataverlies voor verkavelingsaanvragen na koppelen aan de aard van de 
aanvraag zeer beperkt blijft. De enige opmerking die eventueel kan gemaakt worden is dat op basis van de 
voorgestelde onderverdeling er geen onderscheid kan gemaakt worden tussen handelingen, bijvoorbeeld 
residentieel tegenover industrie. Dit maakt de aard van de aanvraag minder nuttig voor verkavelingen 
vergeleken met stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, die zoals aangetoond wel zeer gedetailleerd 
worden beschreven. Een mogelijke oplossing is te vinden in het “onderwerp” veld in de algemene tabel. Op 
basis van de hier te vinden beschrijving is een opdeling misschien mogelijk, maar deze opdracht legt de 
nadruk op stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, en dus niet op aanvragen voor een 
verkavelingsvergunning, die reeds elders werden geanalyseerd (Pisman et al., 2016).  

 

Dataverlies meldingen na het toevoegen van een aard 
Een gelijkaardige analyse wordt ten slotte gemaakt voor vergunningsaanvragen van het type meldingen. 
Een melding betekent een administratieve vereenvoudiging voor handelingen die vroeger 
vergunningsplichtig waren (zie voor de impact van de invoering van meldingen en vrijstellingen de analyse 
in Hoofdstuk 6). De handelingen waarover het gaat zijn evenwel te belangrijk om een vrijstelling te 
bekomen. Het gaat dan om kleine bouw- en renovatiewerken zoals het creëren van een nieuwe 
raamopening in een achtergevel of het bouwen van kleine bijgebouwen. Kortom, meldingen zijn een zeer 
interessant instrument voor aanvragers dat zeer vaak voorkomende handelingen regelt. Men zou dan 
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kunnen verwachten dat het over een grote groep vergunningsaanvragen zou gaan, maar het is echter een 
relatief nieuw instrument. In sommige gemeenten werd het types aanvraag dat vrij van vergunningsplicht 
is ook beperkt. De groep is dan vooralsnog beperkt tot een kleine 25.000 meldingen, zoals wordt vermeld 
in Tabel 3.2. 

Aan meldingen kan ook een aard van de aanvraag9 worden gekoppeld. Deze aarden worden evenwel niet 
opgeslagen in een aparte tabel, zoals het geval is bij verkavelingen en stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen. Alle informatie met betrekking tot meldingen wordt opgeslagen in daartoe 
gespecificeerde tabellen10. Het gros van de dossiers van het type “MELDING2009”, veruit de grootste groep 
meldingen (24.329 van de 24.515 meldingen in deze versie van de databank) kan gekoppeld worden aan 
een record in de corresponderende tabel. Slechts 14 dossiers verdwijnen. Van de resterende 24.315 
meldingen van dit type, werd voor slechts 529 dossiers (2%) geen aard toegewezen. Ter informatie, naar de 
meest recente versie van de technische richtlijnen moeten voor de gegevensgroep in kwestie alle 
voorkomende velden worden ingevuld. Het grote behoud van de data kon dus worden verwacht. Ook hier 
is het theoretisch mogelijk meer dan één aard toe te voegen aan hetzelfde dossier. In de praktijk lijkt dit 
echter niet voor te komen. 

Voor het type “MELDING2014” verdwijnen 2 dossiers van de oorspronkelijke 186 wanneer gekoppeld wordt 
aan de corresponderende tabel. Voor deze dossiers wordt evenwel nooit een aard ingevuld, een zelfde 
observatie werd gemaakt voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen van het type “ASTVER2014” en 
“ASTVEROI2014”. Er wordt dus vermoed dat er ook hier een probleem met de invoer van dit veld is.  

In onderstaande tabel (Tabel 3.9) wordt de verdeling van meldingen over de mogelijke aarden 
weergegeven. Deze aarden komen overeen met een lijst van de aarden beschikbaar voor 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en attesten (zie Tabel 3.9). In de praktijk moet het evenwel 
gaan over een sterk ingekorte lijst. Voor heel wat handelingen zijn immers geen meldingen mogelijk. 

De categorieën “V_EEN” (69%) en “N_BIJ” (11%) zijn veruit de meest frequent voorkomende aarden. Dit is 
logisch, daar deze alledaagse dingen behandelen en voor veel van deze handelingen meldingen mogelijk 
zijn. De derde belangrijkste aard is ook hier “ANDER” (8%). Deze categorie zou normaal gezien zeer beperkt 
moeten zijn. Handelingen waarop meldingen toepasbaar zijn, zijn immers duidelijk afgelijnd. Een andere, 
hieraan gerelateerde kwestie, is dat er aarden zijn gebruikt waarvoor geen meldingen kunnen worden 
aangewend, die dus vergunningsplichtig zijn. Meest opvallend is hierbij “N_EEN” (2%). Het bouwen van een 
eengezinswoning is uiteraard altijd vergunningsplichtig. Na het bestuderen van de aard van deze dossiers 
wordt het duidelijk dat een verkeerde aard werd ingevuld. Heel wat van deze records gaat immers over, 
bijvoorbeeld, het bouwen van een veranda11. Naast het hierboven besproken marginale dataverlies voor 
meldingen, bestaat er, net zoals bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, een additioneel 
belangrijk informatieverlies, door overrepresentatie van de categorie “ANDER” en door een foute aard in te 
vullen. De auteurs raden aan van de aard van de melding een verplicht veld te maken en gemeenten aan te 
sporen het gebruik van de categorie “ANDER” ter vermijden, maar, specifiek voor meldingen, ook de lijst 
met mogelijke aarden in te korten zodat deze alleen handelingen omvat waar een melding daadwerkelijk 
voor mogelijk is. 

 

  

                                                                 
9 Het gaat dan natuurlijk over de aard van de melding. 
10 Voor de twee mogelijke types gaat het dan over respectievelijk: RV_VGR_R_MELDING2009 en RV_VGR_R_MELDING2014. Voor een derde mogelijk 
type, beschreven RV_VGR_R_MELDING2016, zijn er voor de gebruikte versie van de databank nog geen gegevens beschikbaar. 
11 Bijvoorbeeld: dossiers 13035_2013_59, 11009_2012_13757, 13017_2010_2369 en vele anderen. 
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Tabel 3.9: Meldingen en hun aard 

 

TYPE AARD AANTAL % TOTAAL 

M
EL

D
IN

G
EN

 

N_EEN 384 1,61 

N_MEER 17 0,07 

N_BIJ 2.670 11,23 

N_INDUS 38 0,16 

N_HANDEL 3 0,01 

N_KANTOOR 2 0,01 

N_INFRA 18 0,08 

N_LANDTUIN 1 0,00 

N_TOERISME 0 0,00 

N_OPENBAAR 6 0,03 

V_EEN 16.471 69,25 

V_MEER 345 1,45 

V_BIJ 820 3,45 

V_INDUS 211 0,89 

V_HANDEL 285 1,20 

V_KANTOOR 53 0,22 

V_INFRA 16 0,07 

V_LANDTUIN 19 0,08 

V_TOERISME 24 0,10 

V_OPENBAAR 73 0,31 

S_EEN 13 0,05 

S_MEER 0 0,00 

S_BIJ 51 0,21 

S_INDUS 4 0,02 

S_HANDEL 2 0,01 

S_KANTOOR 0 0,00 

S_INFRA 0 0,00 

S_LANDTUIN 0 0,00 

S_TOERISME 0 0,00 

S_OPENBAAR 1 0,00 

ONTBOSSEN 2 0,01 

VELHOOGST 27 0,11 

WIJZRELIEF 9 0,04 

OPSLAFVAL 1 0,00 

PARKING 12 0,05 

GRONDPUBL 1 0,00 

WIJZAANTAL 220 0,92 

PUBLICIT 31 0,13 

ANDER 1.956 8,22 

Totaal: 23.786 100 
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Dataverlies na toewijzen van een datum 

In deze sectie wordt een datum toegewezen aan de dossiers. Hiertoe wordt de dossiertabel gekoppeld aan 
de relevante typetabellen12, waar verscheidene datums kunnen worden teruggevonden. Deze specificeren 
tijdspunten doorheen de geschiedenis van het dossier, vanaf de versturing van de aangetekende brief 
(“D_BRIEFG”) door de aanvrager, over de initiële beslissing door de gemeente (“D_BESLSISG”) tot een 
eventuele vernietiging door de Raad van State (“D_VERNIETR”). Al deze velden worden in overweging 
genomen bij het toekennen van een datum aan het dossier, maar er wordt steeds begonnen met de datum 
van de beslissing van de gemeente. Dit tijdstip dient namelijk verplicht te worden meegedeeld, ook bij 
dossiers uit het verleden. De enige uitzonderingen zijn wanneer er sprake is van schorsing, terugtrekking of 
vernietiging. Wanneer deze datum toch niet aanwezig blijkt te zijn, wordt een van de andere toegewezen, 
startende met de datum van de aangetekende brief en verder gaande in chronologische volgorde. Ook 
wordt verzekerd dat alleen logische waarden worden opgenomen. Door tikfouten heeft een zeer klein 
aantal dossiers een veel te lage of hoge waarde voor een datumveld. Deze worden er verder uitgefilterd. 
De resultaten per type worden dan weergegeven in Tabel 3.10.  

Tabel 3.10: Databehoud van dossiers na koppelen aan een datum 

 

TYPE AANTAL BEHOUD 

ASTVEROS 2.860.483 97,82 

ASTVER 34.232 94,07 

ASTVER2009 482.417 99,69 

ASTVER2014 2.073 99,86 

ASTVEROI 98.690 95,37 

ASTVEROI2009 16.221 97,91 

ASTVEROI2014 57 100 

Alle stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen 

3.494.173 97,97 

Alle stedenbouwkundige 
attesten 

63.582 92,27 

AVKAVOS 286.316 99,27 

AVKAV 2.543 92,04 

AVKAV2009 40.028 99,69 

AVKAVOI 9.166 98,75 

AVKAVOI2009 961 96,78 

Alle verkavelingsaanvragen 339.014 99,24 

 

Uiteindelijk kon reeds ongeveer 95% van de dossiers worden gedateerd met behulp van het veld dat de 
datum van de beslissing door de gemeente specifieert. Dit kon nog verhoogd worden door gebruik te maken 
van de andere beschikbare datums. Voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen is er dan nog een 
verlies van 2% van de observaties en voor verkavelingsaanvragen is dit zelfs minder dan 1%. Alleen voor 
stedenbouwkundige attesten blijkt er een iets groter verlies te bestaan van bijna 8%. Over het algemeen 
kan echter worden besloten dat door te koppelen aan een datum het dataverlies marginaal is.  

Specifiek voor meldingen, zijn er drie datums beschikbaar in de relevante type tabellen13. Dit zijn in 
chronologische orde de datum van de aangetekende brief (“D_BRIEFG”), wanneer deze werd ontvangen 
door de gemeente in kwestie (“D_ONTVANGG”) en ter vervanging van de datum van de beslissing, de datum 
van aktename door het college (“D_AKTE”). Ter herinnering, naar de meeste recente technische richtlijnen 
zijn alle velden (voor zover ze voorkomen) verplicht. Om na te gaan hoeveel van de data behouden blijft na 

                                                                 
12 Deze zijn voor de verscheidene types respectievelijk: RV_VGR_R_ASTVEROS, RV_VGR_R_ASTVER, RV_VGR_R_ASTVER2009, RV_VGR_R_ASTVER2014, 
RV_VGR_R_ASTVEROI, RV_VGR_R_ASTVEROI2009, RV_VGR_R_ASTVEROI2014, RV_VGR_R_ASTATT, RV_VGR_R_AVKAVOS, RV_VGR_R_AVKAV, 
RV_VGR_R_AVKAV2009, RV_VGR_R_AVKAVOI en RV_VGR_R_AVKAVOI2009. 
13 Dit zijn respectievelijk RV_VGR_R_MELDING2009 en RV_VGR_R_MELDING2014. 
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het toevoegen van een datum, wordt eerst nagegaan of er een aktedatum beschikbaar is. Indien dit niet het 
geval is wordt er chronologisch, startende met de briefdatum, gewerkt.  

Van de 24.449 observaties (16 dossiers gaan verloren bij het koppelen van dossiers aan meldingen) blijkt 
dat een grote meerderheid beschikt over een datum. Slechts voor 58 dossiers kon niet minstens één van de 
beschikbare datums worden gerecupereerd. Ofwel werd er niets ingevuld (56) ofwel een duidelijk 
onlogische datum (2). Het kan dus besluiten dat er een zeer groot databehoud is. Voor dossiers van het type 
“MELDING2014” is er zelfs voor alle observaties een datum beschikbaar. 

 

Dataverlies na toewijzen van een postcode 

In de vorige secties werden de handelingen en datums per dossier besproken. Dit zijn twee belangrijke 
gegevens voor een statistische analyse, we weten wat waar gebeurde. Een derde belangrijke factor is de 
locatie. Zelfs in een relatief kleine regio als Vlaanderen bestaan er geschiedkundige en culturele verschillen 
die een impact hebben gehad op de lokale context. Denk bijvoorbeeld aan variaties in de ouderdom van het 
woningenbestand waar duidelijke verschillen tussen het westen en oosten bestaan (Vanneste et al., 2007). 
Het is dus belangrijk een ruimtelijke component op te nemen in de statistische analyse. Via de dossiertabel 
kan voor elke vergunningsaanvraag reeds een gemeente worden aangeduid, daar er steeds een NIS code 
aanwezig is. Het kan evenwel nuttig zijn deze opdeling te detailleren. Er kunnen zich immers ook op lokaal 
niveau belangrijke verschillen voordoen, bijvoorbeeld tussen stad en voorstad. Vooral voor grotere steden 
kan het dan nuttig een onderscheid te maken tussen centrum en de rand van een gemeente. De 
vergunningendatabank laat dan toe een adres toe te voegen14. Voor informatie over de toevoeging van 
geografische XY-coördinaten verwijzen we naar het deel over ‘puntdata’ verder in dit hoofdstuk. 

Tabel 3.11: Databehoud na koppelen aan postcodes en deelgemeenten 

 

TYPE 
AANTAL 

POSTCODES 
BEHOUD 

 

AANTAL 
DEELGEMEENTEN 

BEHOUD 

ASTVEROS 2.902.495 99,25  2.848.609 97,41 

ASTVER 36.050 99,07  33.512 92,10 

ASTVER2009 480.634 99,32  472.142 97,57 

ASTVER2014 2.076 100  2.076 100 

ASTVEROI 99.036 95,70  97.431 94,15 

ASTVEROI2009 15.816 95,46  15.526 93,71 

ASTVEROI2014 57 100  57 100 

Alle stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen 

3.536.164 99,14  3.469.353 97,27 

Alle stedenbouwkundige 
attesten 

66.678 96,76  64.994 94,32 

AVKAVOS 268.069 92,95  265.058 91,90 

AVKAV 2.578 93,30  2.460 89,03 

AVKAV2009 38.840 96,73  38.155 95,03 

AVKAV 8.440 90,93  8.364 90,11 

AVKAVOI2009 969 97,58  955 96,17 

Alle verkavelingsaanvragen 318.896 93,35  314992 92,21 

MELDING2009 24.225 99,58  23.777 97,73 

MELDING2014 186 100  186 100 

Meldingen 24.411 99,58  23.963 97,73 

 

                                                                 
14 Dit is mogelijk via de tabel RV_VGR_R_ADRES. 
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In Tabel 3.11 wordt weergegeven per vergunningstype aan hoeveel dossiers ten minste15 een postcode 
(links) of deelgemeente (rechts) kan worden toegewezen. Het blijkt dat vooral voor meldingen en 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen heel weinig data verloren gaat. Voor attesten en vooral 
verkavelingsaanvragen is het behoud kleiner, maar nog steeds gering te noemen. In het algemeen kunnen 
meer postcodes worden toegewezen dan deelgemeenten, zij het dat het verschil tussen de twee steeds 
beperkt blijft. Ter zijde dient evenwel te worden opgemerkt dat een tekstveld zoals deelgemeenten weinig 
gestandaardiseerd is. Koppelen aan andere informatiebronnen kan daarom problematisch zijn. Ten slotte 
konden ook weinig bewijzen worden teruggevonden voor de hypothese dat de gemeentefusies van 1977 
tot een belangrijk dataverlies hebben geleid. Het archief van een deelgemeente zou bijvoorbeeld verloren 
kunnen zijn gegaan. Men zou dan verwachten dat er voor deze deelgemeenten voor het jaar 1977 geen 
vergunningsaanvragen kunnen worden teruggevonden, en vanaf dat jaartal wel. Uit de data blijkt evenwel 
dat dit zeker geen veelvoorkomend probleem is geweest. 

 

 

Volledige dossiers 
 

Na in de vorige sectie nagegaan te hebben hoeveel dossiers worden behouden na te koppelen aan de aard 
van de aanvraag, datumvelden en postcodes en deelgemeenten, worden in deze sectie dossiers stapsgewijs 
gelinkt aan dezelfde data. Er wordt nagegaan hoeveel dossiers eigenlijk volledig zijn en waarvoor dus een 
handeling, plaats en periode beschikbaar is. Met deze observaties kan een uitgebreide ruimtelijke en 
temporale analyse worden uitgevoerd. 

In Tabel 3.12 worden dan de resultaten getoond na koppeling aan aard van de aanvraag en datum. Merk op 
dat voor “ASTVER2014” noch voor “ASTVEROI2014” kon worden gelinkt aan de aard van de aanvraag. Deze 
velden zijn dus niet van toepassing. Het is overduidelijk, zoals reeds kon worden verwacht uit de vorige 
analyses, dat de koppeling aan de aard van de aanvraag de voornaamste bottleneck vormt. Het blijkt immers 
dat voor een overgrote meerderheid van de observaties met een aard van de aanvraag ook een datum kan 
worden teruggevonden (kolom behoud aard-datum in Tabel 3.12). Het verlies is bijna marginaal te noemen 
en zelfs kleiner dan wanneer dossiers rechtstreeks aan een datum worden gekoppeld. Dit laatste is logisch. 
Men kan immers verwachten dat wanneer een veld correct wordt ingevuld, de kans stijgt dat dit ook het 
geval is voor andere gegevens. Het totale verlies aan data (kolom totaal behoud), is dan voornamelijk, zelfs 
bijna uitsluitend, te wijten aan het ontbreken van de aard van de aanvraag.  

Dezelfde conclusies kunnen worden getrokken uit de koppeling van dossiers met zowel een aard van de 
aanvraag en een datum aan een postcode. Dit wordt weergegeven in Tabel 3.13. Zoals kon worden 
verwacht, blijkt verder linken aan meer precieze geografische data slechts tot een zeer klein additioneel 
dataverlies te leiden. Ook hier geldt weer dat er zelfs (marginaal) meer data wordt weerhouden dan bij de 
rechtstreekse koppeling tussen dossiers en adressen. Men dient dus te besluiten dat vooral het niet 
specifiëren van de aard van de aanvraag tot het grootste dataverlies leidt. 

 

  

                                                                 
15 Sommige dossiers kunnen aan meer dan één adres worden gekoppeld. 
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Tabel 3.12: Databehoud na koppelen aan aard en datum 

 

TYPE AANTAL 
BEHOUD          

AARD - DATUM 
TOTAAL 
BEHOUD 

ASTVEROS 2.461.548 98,51 84,18 

ASTVER 31.846 93,83 87,52 

ASTVER2009 461.391 99,74 95,34 

ASTVER2014 NVT NVT 0 

ASTVEROI 84.849 95,93 81,99 

ASTVEROI2009 15.534 98,00 93,76 

ASTVEROI2014 NVT NVT 0 

Alle stedenbouwkundige 
aanvragen 

3.055.168 98,58 85,66 

Alle stedenbouwkundige 
attesten 

37.839 93,63 54,91 

AVKAVOS 282.995 99,47 98,12 

AVKAV 2.523 99,96 91,31 

AVKAV2009 39.821 99,73 99,18 

AVKAVOI 9.031 98,75 97,30 

AVKAVOI2009 956 97,25 96,27 

Alle verkavelingsaanvragen 52.331 99,47 98,16 

 

Tabel 3.13: Databehoud na koppelen aan aard, datum en postcode 

 

TYPE AANTAL 
BEHOUD 

AARD/DATUM - PC 
TOTAAL 
BEHOUD 

ASTVEROS 2.449.099 99,49 83,75 

ASTVER 31.693 99,52 87,10 

ASTVER2009 458.736 99,42 94,79 

ASTVER2014 NVT NVT 0 

ASTVEROI 82.218 96,90 79,45 

ASTVEROI2009 14.838 95,52 89,56 

ASTVEROI2014 NVT NVT 0 

Alle stedenbouwkundige 
aanvragen 

3.036.584 99,39 85,13 

Alle stedenbouwkundige 
attesten 

36.399 96,19 52,82 

AVKAVOS 265.048 93,66 91,90 

AVKAV 2.420 95,92 87,59 

AVKAV2009 38.572 96,86 96,07 

AVKAVOI 8.289 91,78 89,30 

AVKAVOI2009 924 96,65 93,05 

Alle verkavelingsaanvragen 315.253 94,01 92,29 
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Overzicht van dataverlies in de databank 
Een overzicht van het dataverlies na koppelen aan de aard van de aanvraag, een datum en de postcode 
wordt voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen schematisch weergeven in Figuur 3.1. 

 

Figuur 3.1: Schematisch overzicht van dataverlies voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen 

 

 
 

Zoals eerder werd aangehaald in dit rapport, zijn er drie variabelen cruciaal voor de verdere statistische 
analyse in hoofdstukken 5 en 6 van dit rapport, met name: wat, waar en wanneer. Daartoe werd nagegaan 
hoeveel dataverlies er wordt geleden door dossiers aan de relevante velden te koppelen. Het blijkt dat de 
databank zeer volledig is voor zowel wanneer (datum) en waar (postcode), waar het verlies marginaal is te 
noemen. De enige echte bottleneck is dan het koppelen aan de aard van de aanvraag. In dit veld wordt de 
eigenlijke handeling waarop de vergunningsaanvraag van toepassing is (bijvoorbeeld wonen of handel), 
gedetailleerd. Wat blijkt dus voor mogelijke problemen te zorgen. Het dataverlies blijft ook hier echter 
beperkt tot 13%. De belangrijkste bron van verlies lijkt simpelweg historisch verlies te zijn. Vooral voor 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen van het type “ASTVEROS” en “ASTVEROI” blijkt immers de aard 
van de aanvraag te ontbreken. Deze omvatten voornamelijk de oudere dossiers, voor enige vorm van 
digitale opslag. Na koppelen aan de drie variabelen blijft dan ook in totaal 85% van de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen behouden. Er kan dus besloten worden dat het dataverlies door oningevulde velden 
zeer beperkt blijft.  

Naast dit ruwe dataverlies blijkt er evenwel ook substantieel informatieverlies te bestaan. Zoals uit 
Figuur 3.1 kan worden afgeleid, bestaat de grootste groep stedenbouwkundige vergunningsaanvragen uit 
nieuwbouw eengezinswoningen (“N_EEN”), verbouw eengezinswoningen (“V_EEN”), nieuwbouw 
bijgebouwen (“N_BIJ”) en de restcategorie “ANDER”. De overige mogelijkheden zijn, vergeleken met 
voornoemde, veel kleiner. De volgende grootste categorie is bijvoorbeeld verbouw handel (“V_HANDEL”) 
dat 2,57% van de data, of 79.583 dossiers, representeert. “ANDER” is dan een restcategorie voor 
handelingen die niet bij de andere 38 rubrieken kunnen worden geklasseerd. Dit is een nuttige toevoeging 
voor werkelijk uitzonderlijke maatregelen. Gegeven de detaillering die mogelijk is via aard, zou men de 
categorie echter veel kleiner verwachten, en zeker geen 16% van het totaal. Uit een verdere analyse van 
deze groep, blijkt dan dat “ANDER” ook wordt aangewend als gemakkelijkheidsoplossing voor dossiers waar 
de correcte aard van de aanvraag niet onmiddellijk beschikbaar is. Zo zijn er voor de stad Antwerpen voor 
een stuk van de jaren 1980 en 1990 bijna geen residentiële vergunningsaanvragen beschikbaar, maar wel 
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een verdacht groot aantal “andere” dossiers. Naast het dataverlies, is koppelen aan de aard van de aanvraag 
ook gerelateerd aan een bijna even groot informatieverlies. Van de oorspronkelijke 3.500.000 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen gaan er dan zo’n 500.000 verloren door dataverlies door te 
koppelen aan de aard van de aanvraag, een datum en postcode en een additionele 500.000 door 
informatieverlies. 

Stedenbouwkundige attesten volgen dezelfde trends als vergunningsaanvragen, zij het nog meer 
uitgesproken. Na linken aan de aard van de aanvraag gaat immers al meer dan 40% van de data verloren. 
Verder linken aan de datum en postcode zorgt voor een relatief groot verlies vergeleken met 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, maar het verlies blijft steeds beperkt tot minder dan 10%. 
Daarenboven wordt voor meer dan een kwart van de dossiers “ANDER” ingevuld voor de aard van de 
aanvraag. Zowel het dataverlies als informatieverlies is dus zeer substantieel. Voor verkavelingsaanvragen 
zijn er enkele kleine verschillen. Koppelen aan aard van de aanvraag leidt tot marginaal dataverlies. 
Hetzelfde geldt voor linken aan een datum. Het grootste verlies, 8% wordt dan geleden wanneer wordt 
gekoppeld aan een adres. Dit is logisch, daar een adres toewijzen aan een verkaveling soms moeilijk zal zijn. 
De postcode wordt bij het ontbreken hiervan dan ook minder rigoureus toegepast. Hoe dan ook, 92% van 
de relevante dossiers zijn hier volledig en het dataverlies is dus zeer klein. Daar “ANDER” geen optie is voor 
verkavelingsaanvragen, is er in dit opzicht uiteraard geen informatieverlies. De aard van de aanvraag laat 
evenwel slechts een beperkte detaillering toe. Er kan bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt worden 
tussen residentiële en industriële verkavelingen. 

 

Puntdata en dataverlies 
Het is mogelijk om via de databank ook XY-coördinaten (in Lambert 72) te koppelen aan individuele dossiers. 
De informatie is opgeslagen in de subdataset dbo_RV_VGR_R_KAD_PERCEEL. Informatie hier kan worden 
gelinkt aan dossiernummers via dbo_RV_VGR_R_KAD_LIGGING. dbo_RV_VGR_R_KAD_PERCEEL bevat 
onder andere informatie over het kadastraal perceel of kadastrale percelen en de XY-coördinaten. Het is 
verplicht het kadastraal perceel te identificeren via een unieke identificatiecode. Dit wordt ook relatief goed 
opgevolgd. Het is evenwel zeer moeilijk een exacte locatie aan deze code toe te wijzen. Het is immers 
toegelaten zowel oude (uit de tijd van de aanvraag) als nieuwe (de meest recente) kadasternummers toe te 
wijzen. Gegeven de evolutie van het kadaster, met frequente wijzigingen, betekent dit dat de koppeling met 
geografische data problematisch is. 

Er kan natuurlijk wel gewerkt worden met de dossiers waarvoor de XY-coördinaten van de percelen 
beschikbaar. Deze data is evenwel niet verplicht in te vullen. Dit blijkt ook. Uiteindelijk kan slechts aan 
1.168.340 dossiers een exacte locatie (of locaties) worden toegewezen. Met andere woorden, slechts 27% 
van het totaal aantal dossiers heeft een exacte locatie toegewezen gekregen. Dit is uiteraard zeer weinig en 
biedt weinig perspectieven voor verdere analyses op puntdataniveau. 

Zoals echter eerder in dit rapport werd gesteld, kan aan een zeer grote meerderheid van de dossiers wel 
een postcode worden toegewezen. De meeste van deze beschikken daarenboven over een volledig adres. 
Dit opent nieuwe perspectieven. Via de CRAB-databank, een gegeocodeerd adressenbestand beschikbaar 
via Geopunt, zouden dan immers een meerderheid van de dossiers kunnen worden gelokaliseerd. Het linken 
van de twee databankbestande werd uitgevoerd door CEVI. De koppeling kan gebeuren via straatnaam en 
postcode enerzijds, en/of via straatcode. 

Het blijkt dat het de moeite loont om deze koppeling tussen de twee databanken te maken. Inderdaad, aan 
een groot deel van de vergunningendata kan via het CRAB een XY-coördinaat worden toegewezen. Noteer 
dat voor deze analyse de laatste beschikbare databank, uit de zomer van 2017, werd gebruikt, in 
tegenstelling tot alle andere analyses in Hoofdstuk 3 van dit rapport, waar gewerkt werd met een 
vergunningenregister uit eind 2016. In totaal beslaat de gebruikte versie van het vergunningenregister in 
totaal 5.278.119 dossiers. Van deze kon aan 3.375.274 dossiers XY-coördinaten worden toegewezen, 
oftewel aan een kleine 64% van alle dossiers. Dit is duidelijk een merkelijke verbetering over de ruwe data 
beschikbaar in het vergunningenregister, en laat toe analyses uit te voeren op puntniveau. 

Voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, waar de focus van de studie ligt, kan zelfs aan merkelijk 
meer dossiers een exacte locatie worden toegewezen (zie Tabel 3.14). Na het koppelen aan andere 
belangrijke velden, die het wat (aard) en wanneer (datum) beschrijven, blijkt dat voor stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen volgens de reguliere procedure, veruit de grootste groep dossiers, voor 71% van de 
dossiers een exacte locatie beschikbaar is. Alhoewel de verschillen binnen deze categorie relatief klein zijn, 
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valt het toch op dat voornamelijk aan stedenbouwkundige vergunningsaanvragen onder het oud stelsel 
(AstVerOS) succesvol XY-coördinaten kunnen worden toegewezen.  

 

Tabel 3.14: Koppeling van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen aan de CRAB-databank naar type 

 

TYPE XY Totaal % 

ASTVEROS 1.678.559 2.360.568 71,11 

ASTVER 21.161 31.231 67,76 

ASTVER2009 329.403 483.336 68,15 

Alle AstVer 2.029.123 2.875.135 70,57 

ASTVEROI 23.193 81.641 28,41 

ASTVEROI2009 4.122 15.776 26,13 

Alle AstVerOI 27.315 97.417 28,04 

 

Aan stedenbouwkundige vergunningsaanvragen door overheidsinstellingen kan slechts relatief zelden een 
exacte locatie worden toegewezen (28%). Vergunningsaanvragen van dit type kunnen vaak niet eenvoudig 
aan een precies adres worden gelinkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wegeniswerken, waar het toewijzen 
van een adres logischerwijs moeilijk is. 

Het is interessant om ook een analyse naar aard van de aanvraag te maken. Sommige aanvragen, zoals 
publiciteit, hebben bijvoorbeeld doorgaans een zeer beperkte ruimtelijke impact. Voor andere, die voor een 
belangrijke verharding van de oppervlakte zorgen, zoals de nieuwbouw van eengezinswoningen, is een 
exacte locatie vaak zeer belangrijke informatie. Verhardingen in overstromingsgebied kunnen bijvoorbeeld 
sterk bijdragen aan bestaande problemen, nieuwe handel langs steenwegen gaat in tegen de doelstellingen 
van kernversterking, etc. Deze analyse gebeurt in onderstaande tabel (Tabel 3.15). 

Tabel 3.15: Koppeling van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen aan de CRAB-databank naar aard 

 

AstVer XY Totaal %   AstVerOI XY Totaal % 

EEN 1.089.323 1.410.115 77,25   EEN 5.508 12.381 44,49 

BIJ 290.388 368.850 78,73   BIJ 1.910 4.528 42,18 

HANDEL 64.032 108.116 59,23   HANDEL 617 1.437 42,94 

INDUS 48.077 79.168 60,73   INDUS 716 1.860 38,49 

KANTOOR 7.023 12.590 55,78   KANTOOR 365 775 47,10 

 

Beginnende met stedenbouwkundige vergunningsaanvragen volgens de reguliere procedure (links), blijkt 
weer dat, voor de selectie van aarden in de tabel, aan een meerderheid XY-coördinaten kunnen worden 
toegewezen. Voor veruit de grootste groep, namelijk eengezinswoningen, kan voor meer dan drie kwart 
van de aanvragen een exacte locatie worden gevonden. Het verval van gegevens voor deze groep is dus 
relatief klein. Ook voor bijgebouwen, de tweede belangrijkste aard naar aantal aanvragen, blijft het verlies 
van gegevens zeer klein. Dit geldt niet voor andere aarden die voor meer verhardingen kunnen zorgen, zoals 
handel, industrie en kantoor, alhoewel steeds voor duidelijk meer dan de helft van de dossiers een XY-
positie beschikbaar is. Ook hier geldt weer dat voor veel dossiers van deze aard vaak geen exact adres reeds 
bestaat. 

Voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor overheidsinstellingen (rechts), kan voor de selectie 
van aarden aan een relatief groot aantal dossiers een exacte locatie worden toegewezen, voor dit type 
aanvragen. Vergeleken met dossiers volgens de reguliere procedure blijft het matchingpercentage 
evenwel zeer laag. Verschillen tussen aarden zijn hier relatief klein. Men kan evenwel besluiten dat over 
het algemeen voor voldoende stedenbouwkundige vergunningsaanvragen een locatie kan worden 
toegewezen om accurate analyses op puntdataniveau te kunnen uitvoeren.  
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Geografische analyse van dataverlies 

In dit hoofdstuk wordt het dataverlies door te koppelen aan de aard van de aanvraag geografisch 
bestudeerd. Zo kan worden nagegaan of het besproken dataverlies wordt gespreid over de studieregio, of 
het geconcentreerd is in een beperkt aantal gemeenten. Voor de statistische analyse wordt de tweede optie 
verkozen. Het dataverlies kan dan immers eenvoudig worden geïsoleerd. Gemeenten waar er ernstige 
dataproblemen zijn kunnen dan worden genegeerd, of data zou artificieel kunnen worden gesimuleerd via 
imputatie.16 Indien het dataverlies daarentegen gespreid wordt over de verscheidene gemeenten dient een 
assumptie te worden gemaakt dat onvolledige dossiers at random voorkomen. Met andere woorden, er 
bestaat geen directe relatie tussen ontbrekende informatie en een bepaalde aard van de aanvraag. Dit kan 
immers leiden tot significante meetfouten.  

Er wordt begonnen met een algemeen analyse van de spreiding van dossiers over de gemeenten, zoals 
wordt voorgesteld op Figuur 3.2. Hoe groter de bol op deze kaart, hoe groter het aantal dossiers. Een snelle 
blik op deze kaart toont dan een logische verdeling, met duidelijk meer dossiers in grote steden als 
Antwerpen, Gent en andere centrumsteden. De bollen krimpen duidelijk voor kleinere steden, 
verstedelijkte gemeenten en eerder landelijke dorpen. Enkele gemeenten ontbreken op de kaart. Meest 
opvallend is Sint-Pieters-Leeuw, ten zuidwesten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook Spiere-Helkijn, 
Bever en Mesen zijn afwezig. Voor deze gemeenten kon geen data worden teruggevonden. Daarnaast is de 
bol overduidelijk te klein voor enkel andere gemeenten. Dit is bijvoorbeeld het geval voor Mortsel, ten 
zuiden van Antwerpen. 

Figuur 3.2: Spreiding van dossiers over de Vlaamse gemeenten 

 
 

 

Een volgende kaart toont dan het aantal dossiers gedeeld door het gemiddelde aantal inwoners over de 
periode 1962-2016 (Figuur 3.3). Gegeven dat residentiële vergunningsaanvragen (nieuwbouw 
eengezinswoningen, verbouw eengezinswoningen en nieuwbouw bijgebouwen) veruit de grootste groep 
vormen, lijkt het logisch dat er een sterke correlatie dient te bestaan tussen bevolking en het aantal dossiers. 
Door te standaardiseren voor het aantal inwoners kan dan opgemaakt worden in welke gemeenten er 
duidelijk te weinig dossiers zijn. De licht ingekleurde gebieden zijn dan verdacht. Deze groep omvat dan, van 

                                                                 
16 Imputatie betekent dat een vergunningenregister voor een gemeente wordt gesimuleerd op basis van de gegevens beschikbaar voor gelijkaardige 
gemeenten die wel volledig lijken te zijn. Of data genegeerd dan wel geïmputeerd wordt, zal afhangen van de statistische analyse in kwestie. Indien er 
voor een groot aantal gemeenten geen data beschikbaar is, zullen bepaalde observaties moeten worden genegeerd. Dit zal waarschijnlijk het geval zijn 
wanneer de invloed van een oud decreet wordt bestudeerd. Wanneer het aantal gemeenten met ontbrekende data kleiner wordt, wat het geval is voor 
de meer recente cijfers, wordt imputatie een optie. De voordelen van imputatie zijn voornamelijk van een technische aard. De methode leidt 
voornamelijk tot een verbetering van de standaardfouten, wat op zich dan weer betekent dat realistische betrouwbaarheidsintervallen worden 
bekomen. Met andere woorden, men kan met een grotere zekerheid nagaan of een verklarende variabele al dan niet statistisch significant is. 
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west naar oost, Oostende, Wevelgem, Oostrozebeke, Horebeke, Affligem, Antwerpen, Willebroek, Mortsel 
en Opglabbeek. Het dient opgemerkt te worden dat voor grotere centrumgemeenten zoals Antwerpen en 
Oostende een relatief laag aantal dossiers niet noodzakelijk dient te wijzen op een groot dataverlies. 
Doordat er een groter aantal meergezinswoningen aanwezig is, kan er in principe met een relatief klein 
aantal dossiers een grote bevolking worden bediend. Ook de ouderdom van het woonpatrimonium kan een 
invloed hebben op het aantal dossiers, bijvoorbeeld omdat er minder nood is aan nieuwbouwwoningen. 
Het kan echter besloten worden dat de variatie binnen de indicator beperkt blijft. De meeste gemeenten 
hebben dus waarschijnlijk tot nu toe een redelijk consequent vergunningenregister ingediend.  

 

Figuur 3.3: Spreiding van dossiers over de Vlaamse gemeenten, gestandaardiseerd voor het 
inwonersaantal 

 
 

De volgende figuur (Figuur 3.4) toont dan de effecten van de koppeling van de dossiers aan de aard van de 
aanvraag. Er wordt gelinkt rechtstreeks vanuit het totaal aantal dossiers en daarom kan er een dataverlies 
van ongeveer 20% worden verwacht. Men dient op te merken dat het aantal observaties voor sommige 
gemeenten stijgt. In de praktijk zijn dit Herstappe en Gingelom. Dit kan eenvoudig verklaard worden doordat 
in principe meer dan één aard per dossier kan worden ingevuld. In de praktijk is dit evenwel een zeer 
zeldzaam fenomeen, zoals reeds eerder werd besproken. Gegeven dat het hier om zeer kleine gemeenten 
gaat is deze groei toch realistisch. 
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Figuur 3.4: Dataverlies per Vlaamse Gemeente door het aantal dossiers te koppelen aan de aard van de 
aanvraag 

 
 

 

Vooral de zeer lichtgeel ingekleurde zijn dan problematisch. Hier kan aan zeer weinig dossiers een aard 
worden toegewezen. Voor gemeenten in de tweede categorie bestaat er enige twijfel. Een verdere analyse 
van Gent (64% databehoud) doet niet onmiddellijk vermoeden dat er ernstige problemen met de 
datakwaliteit zijn. In Lokeren (54% databehoud), daarentegen, is de aard van de aanvraag slechts zeer 
sporadisch ingevuld voor vergunningsaanvragen uit de 20e eeuw. Men dient te noteren dat de resultaten 
weergegeven in Figuur 3.4 grotendeels losstaan van de vorige analyse (Figuren 3.2 en 3.3). Waar Oostende, 
Wevelgem, Oostrozebeke, Horebeke en Affligem over een beperk aantal dossiers beschikken, worden deze 
weinige observaties wel rigoureus aangevuld met informatie over de aard van de aanvraag. 

De meerderheid van de gemeenten afgebeeld in Figuur 3.4 kent een beperkt dataverlies na het toewijzen 
van de aard van de aanvraag. Er zijn immers een 190-tal gemeenten van de 304 afgebeelde gemeenten die 
hoger scoren dan 90 in Figuur 3.4. Met andere woorden, het hier geschatte dataverlies lijkt vooral te spelen 
in een minderheid van de gemeenten, waardoor bij analyses er kan voor worden geopteerd om de 
gemeenten onder een nader te bepalen drempelwaarde uit een analyse te weren, zonder dat daardoor de 
meerderheid van de gemeenten verdwijnt uit de analyse.  

Wat ook zeer positief is, is dat het dataverlies door te koppelen aan de aard van de aanvraag weinig 
patronen vertoont. Er zijn geen regio’s terug te vinden waar voor een meerderheid van de gemeenten 
excessief dataverlies wordt vastgesteld. Ook het type gemeente bepaalt niet of deze al dan niet goed scoort. 
De lichtgeel ingekleurde gemeenten zijn immers gesitueerd zowel in de verschillende types gemeenten van 
de stedelijke leefcomplexen (kernstad, agglomeratie, banlieu, forensenwoonzone), als daarbuiten in minder 
verstedelijkte gebieden (meer informatie over types gemeenten is terug te vinden in Luyten en Van Hecke, 
2007, en in Hoofdstuk 5). Dit is een positieve vaststelling met het oog op statistische modellering. Het geeft 
immers aan dat de missing data MAR verdeeld is, zoals werd besproken in de inleiding van dit hoofdstuk. 
Daarom oordelen we dat de resultaten van de analyses betrouwbaar zijn en dat er niet al te veel assumpties 
dienen te worden gemaakt.   
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Ten slotte worden de residentiële vergunningsaanvragen (nieuwbouw en verbouw een- en 
meergezinswoningen) gekoppeld aan de bevolkingsomvang (Figuur 3.5). Men kan logischerwijs 
veronderstellen dat er een sterke relatie bestaat tussen deze twee variabelen. Om te beginnen zijn er voor 
enkele additionele gemeenten geen gegevens meer beschikbaar. Dit is zo voor Zandhoven, Willebroek, 
Affligem en Horebeke, dewelke wit zijn gelaten op de kaart. Van de resterende gemeenten bestaat er dan 
voornamelijk voor de lichtgeel en lichtoranje ingekleurde gebieden een vermoeden dat er residentiële 
vergunningsaanvragen ontbreken uit het register. Weer dient opgemerkt te worden dat voor stedelijk 
gebied, en dan vooral voor centrumsteden, de berekende ratio logischerwijs kleiner is. Men kan dan 
evenwel gelijkaardige conclusies trekken als bij de vorige figuur. Dataverlies wordt gespreid over de regio, 
maar is voornamelijk geconcentreerd in een beperkt aantal gemeenten. Deze zijn niet geconcentreerd per 
streek of gebiedstype, wat een statistische analyse zonder al te veel assumpties toelaat.  

 

Figuur 3.5: Residentiële vergunningsaanvragen per Vlaamse gemeente, gestandaardiseerd voor het 
inwonersaantal 
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Historische datakwaliteit 

 

In dit deel wordt de historische datakwaliteit besproken. Meer bepaald wordt nagegaan of er grote stukken 
historische data dan wel ontbreken of op verkeerde tijdsstippen werden ingevuld. In het eerste geval kan 
dit betekenen dat voor bepaalde periodes er geen statistische analyse kan worden uitgevoerd, wat dan 
weer tot gevolg kan hebben dat bepaalde beleidshandelingen niet rigoureus kunnen worden onderzocht. 
In het tweede geval zullen er zich pieken voordoen op bepaalde momenten (bijvoorbeeld op het moment 
van invoeren in het systeem). Dit betekent dat er meetfouten zijn die de eventuele modelresultaten kunnen 
beïnvloeden. Deze moeten dus gecorrigeerd worden. 

Als introductie werden alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen uitgezet over de tijd, alsook werd 
de bevolkingsgroei toegevoegd. Dit wordt voorgesteld in Figuur 3.6. De bevolkingsgroei wordt lineair 
voorgesteld in de eerste twee decennia, daar demografische informatie toen slechts één keer om de tien 
jaar werd opgehaald (volkstellingen). Over het algemeen bestaat er een redelijke correlatie tussen de 
toegevoegde variabelen, zij het dat de vergunningsaanvragen een iets stabieler verloop kennen dan de loop 
van de bevolking. Op het eerste zicht lijkt er evenwel niets vreemds aan de hand met het aantal 
vergunningsaanvragen, al zijn deze misschien iets te laag in de beginperiode van het vergunningenbeleid.  

 

Figuur 3.6: Vergunningsaanvragen en de loop van de bevolking uitgezet over de tijd (bevolkingscijfers via 
FOD economie, 2017) 

 

 
 

 

In het vervolg van dit hoofdstuk worden er verscheidene methodes aangewend om de historische 
volledigheid van de vergunningendatabank na te gaan. Er wordt begonnen met een eenvoudige visuele 
analyse, waar duidelijk foute waarden manueel worden geïdentificeerd en aangeduid. Vervolgens wordt 
een robuustere statistische methode ingezet om uitschieters, zowel verdachte pieken als dalen, te 
identificeren. 
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Visuele analyse van historisch dataverlies 

Bij de visuele analyse worden de vergunningsaanvragen simpelweg verdeeld over de tijd per gemeente en 
wordt er lijn per lijn nagegaan waar de verwachte waarden zich bevinden. In Figuur 3.7 gebeurt dit voor alle 
dossiers in de provincie Antwerpen, in Figuur 3.8 voor de residentiële stedenbouwkundige aanvragen in 
dezelfde regio. Alle in het geel aangeduide vlakken verwijzen naar jaartallen met een mogelijk onvolledig 
vergunningenregister voor een zekere gemeente. Dit onderscheid is belangrijk, daar in de eerste figuur het 
dataverlies door te koppelen aan de aard van de aanvraag nog niet wordt opgenomen, terwijl dat in de 
tweede figuur wel zo is. Alle observaties die in het geel werden aangeduid representeren een jaartal 
waarvoor het vergunningenregister van een gemeente duidelijk een gebrek vertoont. 

Het valt meteen op dat dit historisch dataverlies betekenisvol is. Het probleem is in het algemeen evenwel 
minder ernstig sinds de eeuwwisseling. Er is ook duidelijk een ongelijke spreiding over de verscheidene 
gemeenten. Voor alle dossiers lijken de meeste gemeenten dan een op het eerste zicht relatief volledig 
vergunningenregister te hebben neergelegd. Bij de residentiële stedenbouwkundige vergunningsaanvragen 
is er daarentegen heel wat meer verval, en dan weer vooral bij de oudere vergunningsaanvragen. Gegeven 
het duidelijke historische dataverlies dat deze simpele analyse reeds aan het licht brengt, wordt het zeer 
interessant een verder, robuuster onderzoek te verrichten. 

 

Figuur 3.7: Visuele analyse van historisch dataverlies (alle dossiers) in de provincie Antwerpen 

 

 

Figuur 3.8: Visuele analyse van historisch dataverlies (residentiële stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen) in de provincie Antwerpen 
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Statistische analyse van historisch dataverlies 

 

Volledige periode van het vergunningenbeleid (1962-2016) 
 

In deze sectie wordt gezocht naar een robuustere, op statistiek gebaseerde methode om het historisch 
dataverlies in te schatten. Dit is evenwel geen sinecure. Klassieke methodes om outliers te identificeren 
gaan uit van volledige databeschikbaarheid. Vanuit het gemiddelde en de mediaan van een reeks worden 
dan significant afwijkende waarden bepaald. Indien een groot deel van de observaties evenwel ontbreekt, 
zoals het geval is voor relatief veel gemeenten in de dataset, worden zulke methodes onbetrouwbaar, en 
zelfs onbruikbaar.  

Als alternatief wordt dan het volgende algoritme voorgesteld. Eerst wordt de groei (of krimp) van het aantal 
vergunningsaanvragen tussen twee opeenvolgende jaren per gemeente berekend (differences). Vervolgens 
wordt per reeks de vierde grootste absolute groeiwaarde geselecteerd. Andere waarden die meer dan 75% 
afwijken van de gekozen waarde worden dan verwijderd uit de databank. Op deze manier kunnen de zeer 
verdachte (duidelijk foute) waarden al worden geïdentificeerd. Dit zijn bijvoorbeeld de jaartallen waarvoor 
er geen of slechts enkele vergunningsaanvragen worden gemeld. Uiteraard werd er een sensitiviteitsanalyse 
uitgevoerd voor er over deze parameters werd beslist. Er werd meer specifiek geëxperimenteerd met welke 
waarde moet worden gekozen (de eerste tot tiende grootste waarde werden getest) en hoeveel er mag 
afgeweken worden van deze waarde (25% tot 75% werden getest). Er werd dan gekozen voor de vierde 
grootste waarde, omdat de methode dan nog toepasbaar is op alle gemeenten, ook voor die waar er voor 
relatief weinig jaartallen correcte observaties beschikbaar zijn. Daarenboven, wanneer dit getal te laag 
wordt ingesteld (bijvoorbeeld zevende grootste waarde), dan wordt er voor een significant aantal 
observaties duidelijk foute informatie genegeerd. Indien dit getal te groot is, bijvoorbeeld de hoogste 
groeiwaarde wordt geselecteerd, dan wordt klaarblijkelijk juiste informatie geselecteerd als verdacht zijnde, 
omwille van positieve outliers. De vierde grootste absolute groeiwaarde kwam dan als beste uit de test, met 
een minimalisatie van het aantal foute beoordelingen. Waarden mogen dan nog 75% afwijken van de vierde 
grootste waarde om niet te uitsluitend te zijn, en reeds mogelijk correcte waarden uit te sluiten in deze 
stap. 

Van de overgebleven data wordt dan per gemeente het gemiddelde en de standaarddeviatie berekend van 
de jaarlijkse groei. Jaartallen waar de groei tussen twee jaren groter is dan het gemiddelde plus tweemaal 
de standaard deviatie, of waar de krimp kleiner is dan het gemiddelde min tweemaal de standaarddeviatie 
zullen worden beschouwd als mogelijk verdachte waarden. Er wordt met andere woorden een 
betrouwbaarheidsinterval van 90% opgesteld uitgaande van een normale verdeling, zoals wordt 
weergegeven in Figuur 3.9. Waarden die buiten het betrouwbaarheidsinterval vallen, worden beschouwd 
als outliers en dus als verdachte waarden. 

Figuur 3.9: Betrouwbaarheidsinterval voor beoordelen verdachte waarden 
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De resultaten van het hierboven beschreven algoritme worden dan voorgesteld in Figuur 3.10. Op de 
verticale as wordt het aantal gemeenten met een mogelijk onvolledig vergunningenregister voor een 
bepaald jaartal (horizontale as) weergegeven. De rode lijn toont dan  het aantal mogelijk onvolledige 
vergunningenregister voor het totaal aantal dossiers, de donkerblauwe lijn voor het aantal residentiële 
vergunningsaanvragen en de lichtblauwe stippellijn voor het aantal residentiële aanvragen 
gestandaardiseerd voor het aantal inwoners. 

 

Figuur 3.10: Mogelijk onvolledige vergunningenregisters per jaar voor alle dossiers, residentiële 
aanvragen en residentiële aanvragen gecorrigeerd voor bevolking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er werd verondersteld dat door het aantal vergunningsaanvragen te delen door de bevolking een correctere 
inschatting van het aantal mogelijk onvolledige vergunningenregisters zou bekomen worden. Het kleinere 
aantal vergunningsaanvragen in vroegere periodes wordt dan immers gecorrigeerd door een lager 
inwoneraantal. Dit blijkt evenwel slechts een zeer beperkt effect te hebben gehad op de uitkomst. Er is 
verder een duidelijke neerwaartse trend in het aantal mogelijk onvolledige vergunningsregisters. Vooral in 
de beginperiode van het vergunningenbeleid worden er heel veel van deze teruggevonden, terwijl sinds de 
eeuwwisseling er een gevoelige daling is geweest. In de laatste jaren viel het aantal gemeenten met een 
mogelijk onvolledig vergunningenregister terug tot ongeveer 25. 

Op Figuur 3.11 en Figuur 3.12 wordt dan een analyse gemaakt voor de 308 Vlaamse gemeenten, 
respectievelijk voor het aantal mogelijke onvolledige vergunningenregisters voor alle dossiers, en voor 
louter de residentiële aanvragen. Gebieden die lichtgeel zijn ingekleurd hebben dan voor zeer weinig 
jaartallen een mogelijk onvolledig vergunningenregister, donkerbruine gemeenten hebben dan weer een 
waarschijnlijk beperkt bruikbaar vergunningenregister inzake historische data. Het verschil tussen de twee 
kaarten bestaat er voornamelijk in dat de tweede de trends op de eerste versterkt. Daarnaast zijn er de 
gemeenten waar de aard van de aanvraag niet rigoureus werd ingevuld (zie sectie 0), zoals bijvoorbeeld 
Lokeren. Deze kunnen van een lichte kleur overgaan in een donkere kleur. 
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Figuur 3.11: Percentage jaartallen waarvoor het vergunningenregister mogelijk onvolledig is per 
gemeente (alle dossiers) 

 
 

Figuur 3.12: Percentage jaartallen waarvoor het vergunningenregister mogelijk onvolledig is per 
gemeente (residentiële dossiers) 

 
 

Het is dan een zeer positieve vaststelling dat een groot aantal gemeenten een bruikbaar 
vergunningenregister heeft ingediend voor een meerderheid van de jaren sinds de invoering van het 
vergunningenregister. Dit betekent op zich dat er een relatief groot aantal gemeenten kan worden 
behouden voor de statistische analyse zonder enige aanpassing, al dient wel opgemerkt te worden dat na 
te koppelen aan de aard van de aanvraag een additioneel dataverlies wordt geleden. Daarnaast kunnen er 
ook geen duidelijke patronen in de ontbrekende data worden vastgesteld. Er zijn niet echt streken terug te 
vinden waar er opvallend meer verdachte waarden zijn dan in andere. Ook het type gemeente, i.e. stedelijk, 
voorstedelijk of landelijk gebied, lijkt geen grote invloed te hebben gehad op het al dan niet bestaan van 
missing data. Een en ander betekent dat er kan worden verondersteld dat de missing data in het 
vergunningenregister MAR is (zie inleiding). Dit is positief daar er bij verdere statistische analyse minder 
assumpties moeten worden gemaakt. Er kunnen ook nuttige dingen worden gezegd voor alle streken en 
voor alle types gebieden. Het dient wel opgemerkt te worden dat er vooral in de beginperiode, in de jaren 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
49 

1960, heel wat observaties ontbreken. Deze periode zal meestal genegeerd moeten worden in verdere 
analyses. 

 

Beperkte periode (1990-2016) 
Vervolgens wordt dezelfde oefening nog eens gemaakt voor een beperkte periode, namelijk 1990-2016. 
Vanuit de Vlaamse administratie werd een zeker respijt toegelaten voor oudere vergunningsaanvragen, die 
later konden worden aangevuld. Er werd evenwel gevraagd om ten minste vanaf 1990 een zo volledig 
mogelijk vergunningenregister in te dienen. Voor deze periode wordt dan ook een merkelijke verbetering 
van de historische datakwaliteit verwacht.  

 

Figuur 3.13: Percentage jaartallen waarvoor het vergunningenregister mogelijk onvolledig is per 
gemeente in de periode 1990-2016 (alle dossiers) 

 
 

Figuur 3.14: Percentage jaartallen waarvoor het vergunningenregister mogelijk onvolledig is per 
gemeente in de periode 1990-2016 (residentiële dossiers) 
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De analyses voor alle dossiers en residentiële aanvragen worden dan voorgesteld in respectievelijk 
Figuur 3.13 en Figuur 3.14. Om na te gaan of er daadwerkelijk een betekenisvolle verbetering is, moeten 
deze kaarten worden vergeleken met Figuur 3.11 en Figuur 3.12. Men merkt dan voor beide kaartensets, 
dat het percentage jaartallen met een mogelijk onvolledig vergunningenregister daalt. Dit kon verwacht 
worden gegeven de grafiek weergegeven in Figuur 3.10. Deze verbetering gaat evenwel voornamelijk op 
voor gemeenten die ook in de originele figuren in een relatief lichte kleur werden weergegeven, 
bijvoorbeeld Jabbeke in het Brugse of Lier in het Antwerpse. Steden en gemeenten waarvoor reeds bleek 
dat het vergunningenregister belangrijke beperkingen bevat, blijven ook in deze analyse slecht scoren. Door 
het inkorten van de periode van de analyse zijn er dus wel verbeteringen te maken, maar het moet 
geconcludeerd worden dat deze niet betekenisvol lijken. Gemeenten met ernstige gebreken over de gehele 
periode hebben zich dus niet verbeterd. 

 

Dataverlies na toevoeging van een postcodeanalyse 

Volledige periode van het vergunningenbeleid (1962-2016) 
 

In deze sectie wordt nog een analyse op postcodeniveau toegevoegd bij de zoektocht naar historisch  
mogelijk onvolledige vergunningenregisters. De residentiële vergunningsaanvragen (er wordt gefocust op 
deze groep, de analyse verloopt volledig parallel voor andere) per jaar worden verdeeld over de postcodes. 
Indien een van de postcodes een verdacht klein aantal dossiers heeft voor een bepaald jaar, wordt het 
vergunningenregister van dat jaar voor de relevante gemeente beschouwd als mogelijk onvolledig. 
Aangezien er voor een zeer grote meerderheid van dossiers een postcode beschikbaar is, verwijst dit 
inderdaad naar een historisch verlies en niet naar een probleem met betrekking tot het invullen van het 
adresveld. Een verdacht klein aantal dossiers voor een postcode werd gedefinieerd als 1% van het totale 
aantal aanvragen in een gemeente voor een bepaald jaar. Er werd gekozen voor dit lage percentage, zodat 
een nog kleinere waarde met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een historisch gebrek aan 
data betekent, en niet een tijdelijke anomalie. Het dient hierbij wel opgemerkt te worden dat postcodes 
waarvoor er logischerwijs zeer weinig residentiële aanvragen zijn buiten beschouwing worden gelaten. 
Denk hier bijvoorbeeld aan de Antwerpse of Gentse haven.  

 

Figuur 3.15: Mogelijk onvolledige vergunningenregisters per jaar voor residentiële aanvragen met de 
toevoeging van een postcodeanalyse 
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De resultaten per jaar worden weergegeven op Figuur 3.15. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de 
historische analyse van mogelijk onvolledige vergunningenregisters voor residentiële aanvragen (blauw, 
ook weergeven op Figuur 3.10) en de combinatie van de historische en postcodeanalyse voor residentiële 
aanvragen (rode stippellijn) voor de 308 Vlaamse fusiegemeenten. Vooral in de vroege jaren van het 
vergunningenbeleid is er dan een duidelijke toename van het aantal mogelijk onvolledige 
vergunningenregisters wanneer een additionele postcodeanalyse wordt uitgevoerd.  

 

Figuur 3.16: Percentage jaartallen waarvoor het vergunningenregister mogelijk onvolledig is per 
gemeente (residentiële dossiers – na postcodeanalyse) 

 
 

 

De ruimtelijke gevolgen hiervan worden dan weergegeven op Figuur 3.16. Vooral de vergelijking met 
Figuur 3.12, waar de zelfde oefening werd gemaakt op niveau van de gemeenten, zonder te kijken naar 
postcodes, is interessant. Men merkt dat hetzelfde patroon duidelijk naar voorkomt. Voornamelijk voor 
gemeenten met reeds een hoog percentage jaartallen waarvoor het vergunningenregister mogelijk 
onvolledig is, werden via de analyse op postcodeniveau nog additionele problematische jaartallen 
geïdentificeerd. Vervolgens is er nog een groep gemeenten met reeds weinig ontbrekende historische data 
waarvoor een kleine groei in het aantal verdachte waarden kan worden teruggevonden. Dit is bijvoorbeeld 
het geval in Mechelen, waar in de prille jaren van het vergunningenbeleid in enkele deelgemeenten geen 
vergunningsaanvragen kunnen worden teruggevonden. 

Ten slotte is er een derde groep van gemeenten waar er omwille van schaalproblemen valse positieven 
worden geïdentificeerd. Met andere woorden, door het ontbreken van vergunningsaanvragen in een zekere 
postcode wordt een jaartal in een gemeente plots als onvolledig beschouwd. De inwonersaantallen zijn er 
echter zo klein dat dit toch realistisch kan zijn. Dit is bijvoorbeeld duidelijk het geval in Heuvelland en 
Voeren. De volgende kaart (Figuur 3.17) werd in de mate van het mogelijke gecorrigeerd om dit te 
reflecteren. Op deze kaart wordt dan een accuraat overzicht gegeven van hoeveel verdachte waarden er 
per gemeente zijn, en voor welke gemeenten men dus moet opletten bij verdere analyse.  

De resultaten van deze laatste analyse werden per decennium en per gemeente gegroepeerd in de eerste 
tabel die terug te vinden is in de Appendix (Tabel A3.1-1). Decennia waar er voor een gemeente de helft of 
meer dan de helft van de jaartallen een mogelijk onvolledige waarde opduikt, worden bedacht met het label 
“MO”. Indien er toch jaartallen ontbreken, maar het zijn er minder dan vijf, zal in de meeste gevallen de 
gemeente nog gerecupereerd kunnen worden voor verdere statistische analyse in het decennium in 
kwestie. Voor gemeenten zonder ontbrekende jaartallen in een decennium is er uiteraard geen probleem. 
De eerste tabel in Bijlage 3.1 toont dus voor elk decennium de gemeenten die kunnen worden behouden 
en diegene die moeten worden verwijderd (of geïmputeerd) bij verdere statistische analyse op basis van de 
residentiële vergunningsaanvragen.  
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Er dienen dan drie belangrijke opmerkingen bij deze analyse te worden geplaatst. Ten eerste, het aantal 
mogelijk onvolledige jaartallen per gemeente in de vergunningendatabank kan nooit meer zijn dan een 
schatting. Het is immers niet geweten hoeveel vergunningsaanvragen er werkelijk ontbreken, daar het niet 
geweten is hoeveel vergunningsaanvragen er werden toegekend. Er wordt dan uitgegaan van 
datavolledigheid waar er een schijnbaar realistisch getal werd meegedeeld. 

Ten tweede, hoeven niet alle mogelijk onvolledige waarden fout te zijn. Een groot bouwproject in een 
(kleine) gemeente kan voor een tijdelijke piek zorgen die volgens analyse verdacht is, maar dat in 
werkelijkheid natuurlijk niet is. Valse positieven zijn dus altijd mogelijk.  

Figuur 3.17: Percentage jaartallen waarvoor het vergunningenregister mogelijk onvolledig is per 
gemeente (residentiële dossiers – na postcodeanalyse gecorrigeerd voor kleine postcodes) 

 

 
 

Figuur 3.18: Percentage jaartallen waarvoor het vergunningenregister mogelijk onvolledig is per 
gemeente in de 21e eeuw (residentiële dossiers – na postcodeanalyse gecorrigeerd voor kleine postcodes) 
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Ten slotte hoeft een gemeente met een relatief hoog aantal verdachte waarden niet noodzakelijk te worden 
geschrapt of te worden gemanipuleerd via imputatietechnieken. Indien de verdachte waarden voornamelijk 
niet-opeenvolgende jaartallen beslaan, laten bepaalde statistische technieken, toe verder te werken zonder 
de nood aan additionele assumpties. Wanneer dit echter wel het geval is, met andere woorden een groot 
deel van de verdachte jaartallen zijn sequentieel, moeten compromissen worden gemaakt. De analyse is 
dan alleen van toepassing op een beperkte periode. Ter illustratie geeft Figuur 3.18 het aantal mogelijke 
onvolledige vergunningenregister per gemeente weer, na de postcodeanalyse, maar beperkt tot de 21e 
eeuw. Uit Figuur 3.10 en Figuur 3.15 bleek reeds dat het aantal ontbrekende waarden veel kleiner is in deze 
periode, zeker vergeleken met de beginjaren van het vergunningenbeleid. Wanneer de resultaten van 
Figuur 3.18 (2000-2015) vergeleken worden met deze van Figuur 3.17 (1962-2015) blijkt dan effectief dat 
het aantal gemeenten met een klein aantal ontbrekende waarden substantieel afneemt. Voor deze 
gereduceerde periode kan dan ook verder gewerkt worden met aanzienlijk meer observaties. Dit betekent 
natuurlijk ook dat bepaalde lange termijn historische trends en gebeurtenissen, bijvoorbeeld de introductie 
van nieuw beleid enkele decennia geleden, slechts in beperkte mate verder kunnen worden onderzocht. 

 

Beperkte periode (1990-2016) 
Ook hier wordt de analyse uitgevoerd voor een beperkte periode, namelijk post 1990, de periode waarvoor 
een verbetering van de data kan worden verwacht. Voor de jaren voorgaande aan 1990 kregen de 
gemeenten namelijk nog respijt, al was het de bedoeling dat deze data later correct zou worden ingegeven. 
De resultaten van deze temporale beperking worden dan voorgesteld in de twee onderstaande figuren. 
Figuur 3.19 toont het aantal gemeenten waarvoor in een zeker jaar een mogelijk onvolledig 
vergunningenregister werd neergelegd. Figuur 3.20 toont daarentegen de geografische spreiding van 
volledigheid. Het spreekt voor zich dat deze figuren moeten vergeleken worden met de grafieken en kaarten 
voorgesteld in de vorige sectie. 

Figuur 3.19: Mogelijk onvolledige vergunningenregisters per jaar voor residentiële aanvragen met de 
toevoeging van een postcodeanalyse (1990-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
54 

Figuur 3.20: Percentage jaartallen waarvoor het vergunningenregister mogelijk onvolledig is per 
gemeente (1990-2016) (residentiële dossiers – na postcodeanalyse gecorrigeerd voor kleine postcodes) 

 

 
 

 

Wanneer de vergelijking dan wordt gemaakt voor de analyse over de gehele periode van het 
vergunningenbeleid (sinds 1962 dus) merkt men dat er inderdaad een betekenisvolle verbetering kan 
worden waargenomen. Een relatief grote meerderheid van de gemeenten heeft een zeer volledig 
vergunningenregister, met minder dan 10% onvolledige jaartallen. Wanneer evenwel wordt vergeleken met 
de analyse sinds 2000, blijkt dat de grootste verbetering in datakwaliteit kan worden teruggevonden sinds 
de eeuwwisseling, en dan voornamelijk over het laatste decennium.  

Ook de resultaten van deze analyse voor een beperkte tijdperiode worden weergegeven in de Tabel A3.1-2 
in Bijlage 3.1 (Appendix). De resultaten worden per lustrum en per gemeente gegroepeerd. Lustra waar er 
voor meer dan de helft van de jaartallen een mogelijk onvolledige waarde opduikt, worden bedacht met 
het label “MO”. Indien er toch jaartallen ontbreken, maar het zijn er minder dan vijf, zal in de meeste 
gevallen de gemeente nog gerecupereerd kunnen worden voor verdere statistische analyse in het lustrum 
in kwestie. Voor gemeenten zonder ontbrekende jaartallen in een lustrum is er uiteraard geen probleem. 
Tabel A3.1-2 in de Appendix toont dus voor elk lustrum in de beperkte tijdsperiode de gemeenten die 
kunnen worden behouden en diegene die moeten worden verwijderd (of geïmputeerd) bij verdere 
statistische analyse op basis van de residentiële vergunningsaanvragen.  
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Conclusies met betrekking tot datakwaliteit 

 

Dit eerste deel diende voornamelijk als input voor de analyses in de volgende hoofdstukken van dit rapport. 
De kwaliteit van de databank werd nagegaan, om mogelijke struikelpunten voor een verdere statistische 
analyse te identificeren. De analyses in Hoofdstuk 3 staan evenwel ook op zich, en geven interessante 
inzichten in de vergunningendatabank. Voor verdere analyse in de kwaliteit van de data belangrijk. 
Uiteraard moeten er eerst en vooral voldoende gegevens beschikbaar zijn. Ten tweede dienen er voldoende 
gemeenten met een volledig vergunningenregister zijn, wat toelaat ruimtelijke verschillen te onderzoeken. 
Ook historische datavolledigheid is cruciaal, zodat tijdseffecten kunnen gecapteerd worden. De statistische 
analyse heeft een sterk temporaal karakter. Zo is het effect van beleidsinstrumenten uiteraard 
tijdsgebonden, daar vooral rond de invoering ervan een effect of trendbreuk kan worden verwacht. 
Ontbrekende data hoeft evenwel niet noodzakelijk een groot probleem te zijn. Het is dan wel cruciaal dat 
de ontbrekende data of MCAR of MAR is. Dit gaat meer specifiek over patronen in de ontbrekende data. Er 
wordt vanuit gegaan dat zulke patronen niet bestaan en de ontbrekende data dus willekeurig is geordend. 
Indien dit niet zo is, als de mate waarin gegevens ontbreken overduidelijk afhangt van bijvoorbeeld de 
omvang van de gemeente, de ligging in een zekere regio of een specifieke periode, moet hier rekening mee 
worden gehouden in de statistische analyse. Het kan zijn dat er voor deze observaties dan geen nauwkeurige 
statistische analyse kan worden gemaakt. 

In dit hoofdstuk werd dan eerst nagegaan hoeveel van de dossiers volledig ingevuld zijn. Er wordt met name 
aandacht besteed aan het wat, waar, en wanneer. Wat verwijst naar de aard van de aanvraag, of de 
eigenlijke handeling waarop het dossier van toepassing is. Dit is een belangrijk onderscheid want trends in 
vergunningsaanvragen kunnen sterk verschillen afhankelijk van hun aard. Denk bijvoorbeeld aan de 
verschillen tussen het residentiële en het industriële. Deze handelingen zullen in grote mate onafhankelijk 
van elkaar evolueren. Het waar is belangrijk daar het in staat stelt ruimtelijke trends te controleren, 
bijvoorbeeld de spreiding van bebouwing. Wanneer ten slotte, is een cruciale factor daar rekening moet 
worden gehouden met temporale trends, de verminderde populariteit van nieuwe verkavelingen is hierbij 
een goed voorbeeld (Pisman et al., 2016). De dossiers opgenomen in de vergunningendatabank lijken dan 
relatief volledig ingevuld te zijn. Met slechts een marginaal verlies van data, kan er aan elk dossier een 
datum of plaats worden toegewezen. Slechts één veld zorgt voor de nodige problemen, namelijk de aard 
van de aanvraag. Hier wordt er voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen een verlies van 13% 
geleden. Dit dataverlies is nog relatief beperkt, maar daarenboven is er nog een additioneel 
informatieverlies van ruwweg dezelfde grootte, doordat de aard van de aanvraag wordt ingevuld als 
“ANDERE”. Met andere woorden, er is dan nog steeds niets geweten over de handeling zelfs wanneer de 
aard van de aanvraag is ingevuld. Voor stedenbouwkundige attesten is het probleem nog veel groter, terwijl 
voor verkavelingen dit verlies zo goed als verwaarloosbaar is. Er wordt een verder dataverlies geleden van 
30% wanneer een exacte positie, op basis van XY-coördinaten, wordt toegewezen met behulp van de CRAB-
databank. 

Vervolgens werd naar de geografische spreiding van dit dataverlies gekeken. Het blijkt dat het dataverlies 
door te koppelen aan de aard van de aanvraag vooral beperkt blijft tot een minderheid van de gemeenten, 
en dat de meeste dus een degelijk en compleet vergunningenregister hebben ingediend. Dit heeft als 
voordeel dat het probleem van dataverlies gemakkelijk kan geïsoleerd worden. Er kunnen ook geen 
patronen van missing data worden gevonden. Het verlies is immers niet beperkt tot bepaalde streken, noch 
tot bepaald types gebieden (bijvoorbeeld stedelijk tegenover landelijk). In het licht van MAR is dit een zeer 
positieve bevinding. Het verlies ten gevolgen van het toewijzen van XY-data is daarentegen verspreid over 
de gehele oppervlakte van het studiegebied. De impact van missing data is dus min of meer gelijkaardig 
voor alle gemeentelijke vergunningenregisters, wat verdere analyse zonder problemen toelaat. 

In een volgende hoofdstuk werd dan naar historische datavolledigheid gekeken. Er werd meer bepaald 
onderzocht of werkelijk alle vergunningsaanvragen reeds werden opgenomen, en indien niet, in welke mate 
dan wel. Er wordt hierbij van uitgegaan dat de recente cijfers die meegedeeld werden correct zijn. Het blijkt 
dan dat er wel degelijk heel wat historisch dataverlies kan worden vastgesteld, zoals zelfs een eenvoudige 
visuele analyse reeds aantoont. Voornamelijk in de vroege periode van het vergunningenbeleid kunnen er 
heel wat verdachte jaartallen worden gevonden. Dit daalt over de jaren heen, en de meest recente gegevens 
lijken voor een grote meerderheid van de gemeenten correct te zijn. Ook in de tussenperiode is er evenwel 
heel wat missing data. Uiteindelijk kan voor een meerderheid van de gemeenten wel een relatief volledig 
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vergunningenregister worden verondersteld, voornamelijk dus in de latere decennia. Net zoals bij de vorige 
analyse, lijkt het dataverlies MAR te zijn. Er blijft dan genoeg data over om verder te modelleren en er 
moeten geen uitzonderingen worden gemaakt voor bepaalde streken of types gemeenten.  

Er bestaat geen universele test die voor alle mogelijke statistische analyses ondubbelzinnig bepaalt of de 
datakwaliteit of het ontbreken van gegevens de resultaten onbetrouwbaar maakt of niet. Het beoordelen 
van datakwaliteit vergt interpretatie, waarbij diverse aspecten van datakwaliteit – bijvoorbeeld patronen in 
tijd en ruimte – worden meegenomen samen met de aard en het doel van de latere analyse. In dit rapport 
zijn algemene patronen, relaties tussen variabelen en de impact van wijzigingen in beleid het onderwerp 
van analyse. Op basis van dit hoofdstuk schatten we in dat de datakwaliteit van de vergunningendatabank 
voldoende is voor de hierna gepresenteerde analyses. Wanneer de vergunningendata op gemeenteniveau 
wordt geaggregeerd, dienen uitspraken over individuele observaties (gemeenten) met de nodige 
terughoudendheid te worden gedaan. Wanneer de impact van een specifieke maatregel wordt onderzocht, 
gaan we er van uit dat er geen noemenswaardig verschil bestaat inzake datakwaliteit net voor en net na de 
implementatie van een maatregel. Verder in dit rapport wordt daarnaast dikwijls gebruik gemaakt van het 
aandeel aanvragen met een bepaalde eigenschap - bijvoorbeeld het voorkomen van een bepaalde term in 
het onderwerp van de aanvraag – om een trend te schetsen. We verkiezen dan gebruik te maken van 
relatieve cijfers omdat het gebruik van absolute cijfers de indruk zou kunnen wekken dat het gaat om 
exacte, werkelijke cijfers. Voor toekomstige analyses raden we aan dat onderzoekers stilstaan bij de 
datakwaliteit. Daarbij is dit hoofdstuk vooral nuttig voor degenen die meer inzicht willen krijgen in patronen 
op een hoger schaalniveau. In de stuurgroep van deze opdracht werd aangehaald dat sommige 
gemeentebesturen specifieke analyses uitvoeren die betrekking hebben op één gemeente, meestal met 
betrekking tot recente evoluties. Daarvoor is een inschatting van de datakwaliteit van een heel andere aard 
dan in voorliggende studie. Een dienst stedenbouw weet immers hoe, wanneer en door wie het 
vergunningenregister is ingevuld, en beschikt over specifieke terreinkennis. Het inschatten van de 
datakwaliteit is daarbij minder een zaak van statistiek, maar eerder van kwaliteitsbeheer en kennis van de 
organisatie. Dit illustreert nogmaals dat het inschatten van de datakwaliteit nooit losstaat van de context, 
de aard en het doel van een analyse. 

Ten slotte worden nog enige aanbevelingen met betrekking tot de databank gedaan. De aard van de 
aanvraag is een cruciaal veld. Het laat immers toe dossiers met een zeer verschillend onderwerp te 
onderscheiden van elkaar. Toch ontbreekt deze data vaak. Dit vak zou dan ook verplicht moeten gemaakt 
worden. Vaak wordt er ook gebruik gemaakt van de aard “Andere”. Er zou in de richtlijnen duidelijk moeten 
worden gemaakt dat het gebruik van deze categorie af te raden is. De mogelijke opties voor aard van de 
aanvraag zijn nu al zeer uitgebreid met meer dan dertig categorieën, en dossiers die niet in één van deze 
categorieën passen, zouden dan ook een absolute zeldzaamheid moeten zijn. In de praktijk blijkt deze 
categorie toch vaak gebruikt te worden.  

Op dit ogenblik is het verplicht het kadastraal perceel te identificeren. Dit gebeurt ook, maar de koppeling 
naar geografische data is allesbehalve eenvoudig. XY-coördinaten zijn daarentegen niet verplicht in te 
vullen. Dit betekent dat er voor slechts zeer weinig dossiers een exacte locatie beschikbaar is in de databank. 
Nu moet via het CRAB worden gegaan om aan zo veel als mogelijk adressen (welke wel zeer goed ingevuld 
zijn in de vergunningendatabank) coördinaten toe te wijzen.  

Ten slotte zou het interessant zijn vrije velden toe te voegen die verdere detaillering toelaten. Op dit 
ogenblik kan de slaagkans van beroepen bijvoorbeeld niet worden beoordeeld. De status voor (vergunning 
of weigering) en na (vergunning of weigering) beroep is gekend. Een omkering van een beslissing kan dus 
worden bepaald. Over een beroep tegen voorwaarden, kan daarentegen niets gezegd worden. Een initiële 
vergunning kan dan een vergunning blijven in beroep, maar toch succesvol zijn omdat de voorwaarden 
werden aangepast.  
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4. Gebruikte methodes 
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Diverse technieken en methodes, voornamelijk uit de wereld va de statistiek en de geografische 
Informatiesystemen (GIS) werden toegepast om zo de kwesties aangehaald in de onderzoeksvragen (zie 
Hoofdstuk 2) te onderzoeken. Dit deel geeft een overzicht van de gebruikte technieken in het algemeen, 
terwijl meer specifieke aspecten bij de presentatie van de resultaten worden vermeld. Voor methodes 
waarvan de beschrijving kort kon gebeuren, bijvoorbeeld bij het meten van clusters van aanvragen in ruimte 
en tijd, wordt de volledige beschrijving bij de resultaten gegeven. Lezers die vooral geïnteresseerd zijn in de 
resultaten kunnen dit hoofdstuk eventueel negeren en rechtstreeks naar de bespreking van de resultaten 
gaan, waar de conclusie telkens wordt samengevat onder de titel ‘wat leert de [type analyse] ons?’. We 
starten met een korte bespreking van de vergunningendatabank, die kort de voor de analyses belangrijke 
aspecten aanhaalt die meer uitgebreid werden behandeld in het hoofdstuk over datakwaliteit. 

 

Data: de vergunningendatabank 

Centraal in dit rapport staat de ‘vergunningendatabank’, dit is een databank beheerd door de Vlaamse 
overheid die de gegevens van gemeentelijke vergunningenregisters samenvoegt. Hoofdstuk 3 bevat een 
bespreking van de vergunningendatabank, een beschrijvende analyse hiervan en een discussie over de 
datakwaliteit. In de volgende hoofdstukken gebruiken we de vergunningendatabank om algemene 
maatschappelijke trends en de impact van wijzigingen in de regelgeving op het vlak van ruimtelijke ordening 
te analyseren. Alle analyses gerapporteerd in Hoofdstukken 5 en 6 zijn gebaseerd op de versie van de 
vergunningendatabank die door het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid aan het consortium 
werd overgemaakt in juni 2017, tenzij anders vermeld. 

Vooraleer we overgaan naar de eigenlijke analyses, gaan we even dieper in op enkele variabelen die een 
belangrijke rol kunnen spelen in onderzoek, meer bepaald de datum, de locatie, het type van dossier, de 
aard van de aanvraag en het onderwerp van de aanvraag. Deze informatie bepaalt in belangrijke mate welke 
analyses onderzoekers kunnen uitvoeren. De lezer zal merken dat in het onderzoek dat aan de basis ligt van 
dit rapport diverse soorten statistische technieken werden gebruikt om verschillende vragen te 
beantwoorden. De constante in dit onderzoek is de gebruikte data, meer bepaald de 
vergunningendatabank, waarvan we hier dus de gegevens die meer uitgebreid werden besproken in 
Hoofdstuk 3, nog eens overlopen, meer bepaald de data die essentieel zijn voor de verdere analyses in de 
volgende hoofdstukken. 

 

Datum 

Om evoluties doorheen de tijd waar te nemen dient de datum bekend te zijn. Verscheidene data kunnen 
ingevuld worden in een vergunningenregister, zoals de datum wanneer de aanvraag werd ontvangen door 
het gemeentebestuur of de datum waarop een beslissing wordt genomen. Wanneer de datum van de 
beslissing door het gemeentebestuur in de databank aanwezig is (wat in principe verplicht is), wordt deze 
gebruikt in de meeste analyses. De data wordt dan gegroepeerd per maand, per kwartaal of per jaar.  

 

Locatie 

Aangezien de vergunningendatabank de optelsom van gemeentelijke vergunningenregisters is, kennen we 
steeds de huidige fusiegemeente waarbinnen de vergunningsaanvraag is gesitueerd. Om sommige 
onderzoeksvragen te beantwoorden is het echter noodzakelijk om de locatie veel preciezer te kennen. De 
vergunningenregisters bevatten ook adresgegevens en perceelsgegevens, en deze werden aangevuld en 
verwerkt door consortiumpartner Cevi NV zodat een aanzienlijk aandeel van de vergunningsaanvragen aan 
een perceel of geografische XY-coördinaat toegewezen kan worden. Gebruik makende van geografische 
informatiesystemen (GIS) kunnen onder meer afstanden worden gemeten tussen de locatie waar een 
aanvraag betrekking op heeft en bijvoorbeeld een treinstation, maar dit is slechts één van de vele 
mogelijkheden die ruimtelijk data-analyse biedt (Bivand et al., 2008). 
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Type van het dossier 

Met het type van het dossier worden verschillende soorten aanvragen onderscheiden, zoals diverse types 
verkavelingsaanvragen, stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd 
door openbare instanties en dergelijke meer. In deze opdracht ligt de nadruk op stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen, voor een analyse van verkavelingen verwijzen we naar Pisman et al. (2016). 

Aard van de aanvraag 

De aard van de aanvraag kan gekozen worden uit onderstaande limitatieve lijst (Ruimte Vlaanderen 2016), 
en bij de analyses vermelden we de codes die vooraan in de lijst staan om aan te geven welke 
vergunningsaanvragen worden gebruikt: 

 

N_EEN   Nieuwbouw eengezinswoning 
N_MEER  Nieuwbouw meergezinswoning 
N_BIJ   Nieuwbouw bijgebouw 
N_INDUS  Nieuwbouw industrie, ambacht 
N_HANDEL  Nieuwbouw handel, horeca, diensten (bvb banken, winkels, winkelcentra, …) 
N_KANTOOR  Nieuwbouw kantoren 
N_INFRA  Nieuwbouw infrastructuren 
N_LANDTUIN  Nieuwbouw land- en tuinbouw 
N_TOERISME  Nieuwbouw toerisme en recreatie 
N_OPENBAAR Nieuwbouw gemeenschapsvoorziening of openbaar nut (scholen, religieuze gebouwen, 
ziekenhuizen, rusthuizen, …) 
V_EEN   Verbouwen van/tot of uitbreiden van eengezinswoning 
V_MEER  Verbouwen van/tot of uitbreiden van meergezinswoning 
V_BIJ   Verbouwen van/tot of uitbreiden van bijgebouw 
V_INDUS  Verbouwen van/tot of uitbreiden van industrie, ambacht 
V_HANDEL  Verbouwen van/tot of uitbreiden van handel, horeca, diensten 
V_KANTOOR  Verbouwen van/tot of uitbreiden van kantoren 
V_INFRA  Verbouwen van/tot of uitbreiden van infrastructuren 
V_LANDTUIN  Verbouwen van/tot of uitbreiden van land- en tuinbouw 
V_TOERISME  Verbouwen van/tot of uitbreiden van toerisme en recreatie 
V_OPENBAAR  Verbouwen van/tot of uitbreiden van gemeenschapsvoorziening openbaar nut 
S_EEN   Slopen eengezinswoning 
S_MEER  Slopen meergezinswoning 
S_BIJ   Slopen bijgebouw 
S_INDUS  Slopen industrie, ambacht 
S_HANDEL  Slopen handel, horeca, 
S_KANTOOR  Slopen kantoren 
S_INFRA  Slopen infrastructuren 
S_LANDTUIN  Slopen land- en tuinbouw 
S_TOERISME  Slopen toerisme en recreatie 
S_OPENBAAR  Slopen gemeenschapsvoorziening of openbaar nut 
ONTBOSSEN  Ontbossen 
VELHOOGST  Vellen hoogstammige bomen 
WIJZRELIEF  Reliëfwijziging 
OPSLAFVAL  Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor de opslag van gebruikte of afgedankte 
voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval 
PARKING  Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor parkeren van 
voertuigen, wagens of aanhangwagens 
GRONDPUBL  Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor plaatsen van 1 of meer verplaatsbare 
inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk publicitaire doeleinden worden gebruikt. 
WIJZAANTAL Wijzigen aantal woongelegenheden bestemd voor de huisvesting 
van een gezin of een alleenstaande 
PUBLICIT Publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen. 
ANDER Andere. 
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Onderwerp van de aanvraag 

De aard van de aanvraag geeft al heel wat informatie over het voorwerp van de vergunningsaanvraag. 
Echter is dit niet altijd, of niet correct ingevuld, of is voor de categorie ‘andere’ gekozen ook al hoort het 
dossier eigenlijk in een meer specifieke categorie thuis. Daarenboven is het soms gewenst om meer 
gedetailleerde informatie te hebben over het voorwerp van de aanvraag. Om bijvoorbeeld de evolutie van 
het aantal aanvragen voor veranda’s of zwembaden te kennen, kan geen beroep worden gedaan op ‘de 
aard van de aanvraag’. Zoals zal blijken, biedt het onderwerp van de aanvraag ook nuttige informatie. Het 
onderwerp kan vrij worden ingevuld en bevat tekst zoals: 

 

  ‘uitbreiden living en keuken’ 

  ‘bouwen van een magazijn’ 

  ‘bijbouwen van garage - plaatsen afsluiting’ 

  ‘bouwen van een villa’ 

 

Na het structureren en analyseren van dergelijke heterogene gegevens kan het onderwerp van de aanvraag 
heel wat interessante informatie opleveren.  

 

Datakwaliteit van de Vergunningendatabank 

Hoofdstuk 3 van dit rapport gaat uitgebreid in op de datakwaliteit en missing data. De analyse in dit eerdere 
hoofdstuk leert ons dat de vergunningendatabank, zeker wat het verleden betreft, niet volledig is. Echter, 
doordat de gemeenten waarvoor de data vermoedelijk grotendeels volledig is divers zijn – het gaat zowel 
om steden als om kleinere gemeenten – kan de data wel gebruikt worden in statistische analyses zonder 
dat dit sterk vertekende resultaten oplevert.  

 

Bestemming 

Sinds de invoering van de gewestplannen eind jaren 1970 is voor zowat heel het Belgische grondgebied de 
bestemming vastgelegd. Bekende bestemmingen zijn woongebied (rood), industriegebied (paars) en 
agrarisch gebied (geel), telkens onderverdeeld in verschillende types. De gewestplanbestemmingen van 
heel wat gebieden zijn verfijnd en/of gewijzigd door Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA), enkele Algemene 
Plannen van Aanleg (APA), gewestplanwijzigingen en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Er bestaat echter 
geen gebiedsdekkend digitaal bestand dat voor elk stuk territorium op elk moment de juridische 
bestemming geeft. Om toch bij benadering een idee te hebben van de bestemming werd voor de 
gegeorefereerde vergunningsaanvragen de bestemming bepaald op basis van een digitale versie van het 
gewestplan. Hoogstwaarschijnlijk geeft dit voor het merendeel van de vergunningsaanvragen de algemene 
bestemmingscategorie correct weer, al zijn er zeker wijzigingen van de gewestplanbestemming geweest in 
RUPs van bv. een landbouwbestemming naar industrie of wonen. Het gebruikte bestand is “GWP” zoals 
beschikbaar op geopunt (versie 2002, bijgewerkt tot 2014). 

 

Bruikbaarheid van de vergunningendatabank 

De integratie van de afzonderlijke gemeentelijke vergunningenregisters in de vergunningendatabank biedt 
een schier eindeloze set aan mogelijkheden voor analyse. Zeker wat de eerste decennia sinds de 
Stedenbouwwet uit 1962 betreft, dient daarbij rekening gehouden te worden met ontbrekende data. Maar 
de analyse van de datakwaliteit suggereerde dat de vergunningendatabank geschikt is om algemene 
patronen te onderzoeken, voornamelijk op basis van relatieve data. Uitspraken doen over absolute 
aantallen vergt meer aannames en nuance. Voor gemeenten waarvoor het archief zo goed als volledig is, 
en die de vergunningsaanvragen zeer zorgvuldig hebben ingegeven, kunnen wel betrouwbare uitspraken 
worden gedaan over het aantal aanvragen in een bepaalde categorie. 
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Het niveau van de gemeente is een centraal niveau in de databank aangezien zowel de opmaak van de 
vergunningenregisters, het behandelen van het merendeel van de dossiers in eerste aanleg, als een deel 
van de beleidsontwikkeling op dit niveau gebeurt. Het was dan ook logisch dat zowel in Hoofdstuk 3 als in 
Hoofdstuk 5 data dikwijls gegroepeerd werd per gemeente. Andere niveaus als de statistische sector of de 
postcode kunnen nuttig zijn indien andere databronnen informatie aanleveren geaggregeerd op dit niveau. 
Maar voor historische gegevens dient er rekening te worden gehouden met het feit dat 
gebiedsafbakeningen zijn gewijzigd doorheen de tijd.  

Informatie over de ligging van de betrokken percelen én XY-coördinaten bieden ook mogelijkheden voor 
analyses die handelen over bereikbaarheid, ruimtelijke clustering en omgevingskenmerken, en laten tevens 
toe om data ruimtelijk te aggregeren in een ruimtelijke indeling naar keuze. Voor heel wat analyses is het 
aangewezen om de te koppelen aan andere databronnen, en daarvoor is de geografische locatie een zeer 
handig instrument.  

Terwijl er heel wat velden kunnen worden ingevuld in de vergunningenregisters, is er ook relevante 
informatie die ontbreekt in de vergunningendatabank. De aard en inhoud van adviezen, de bestemming, 
bijlagen als milieueffectenrapporten en mobiliteitseffectenrapporten, en de reden waarom in beroep wordt 
gegaan ontbreken immers. Maar de vergunningendatabank biedt wel een toegangspoort waarlangs de 
zoektocht naar dergelijke documenten kan starten.  

Voor wat een vergunning dient te worden aangevraagd wijzigt doorheen de tijd, en de analyses in 
Hoofdstuk 6 illustreren dat door de vrijstelling van bepaalde werken in 2010, sommige dynamieken niet 
meer zichtbaar zullen zijn in de vergunningendatabank, denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen en 
veranda’s. In sommige gevallen kunnen alternatieve databronnen een antwoord bieden, maar voor andere 
verschijnselen kan enkel een grootschalige inventarisatie dezelfde informatie opleveren. 
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Factoranalyse (2015) en Regressieanalyse 1965-2012 

In het kader van de kwantitatieve ruimtelijke analyse van deze opdracht werd een factoranalyse uitgevoerd 
om beter te begrijpen hoe gemeenten van elkaar verschillen op het vlak van de aard van de 
vergunningsaanvragen en enkele economische en demografische variabelen. De gebruikte methode en 
selectie van variabelen is beschreven in Bijlage 4.1. 

Eén van de interessante kenmerken van de vergunningendatabank is dat ze een relatief lange periode 
bestrijkt. In principe bevat deze databron alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen sinds de Wet op 
de Stedenbouw van 1962. In het kader van deze opdracht werden verschillende kaarten opgemaakt die ook 
de tijdsdimensie meenemen, zowel in dit rapport als in de interactieve kaarten die in een digitale viewer 
beschikbaar werden gemaakt door Cevi NV en waar door middel van een ‘timeslider’ door de geschiedenis 
kan worden gegaan (zie Van den Heede & Cevi NV, 2017). Deze kaarten werden ook aangevuld met een 
statistische analyse waarvan de methode besproken wordt in Bijlage 4.2. 

 

Clustering van vergunningsaanvragen in ruimte en tijd 

Vergunningsaanvragen zijn niet willekeurig verspreid in ruimte en tijd en clusters kunnen voorkomen 
waarbij er in een bepaald gebied in een bepaalde periode meer vergunningen worden aangevraagd. Daartoe 
werden vergunningsaanvragen voor respectievelijk nieuwbouw eengezinswoningen (N_EEN) en renovatie 
eengezinswoningen (V_EEN) per jaar gegroepeerd in vierkante ‘hokken’ van 1ha groot waarbij ook naburige 
hokken en het vorige en volgende jaar werden meegenomen om het effect van arbitraire grenzen te 
reduceren. Meer detail hieromtrent wordt gegeven bij de bespreking van de resultaten in Hoofdstuk 5. 

 

Analyse van het onderwerp van de aanvraag door text 
mining 

Zoals zal blijken uit de resultaten biedt het onderwerp van een vergunningsaanvraag informatie die soms 
meer specifiek is dan de categorieën van de aard van de aanvraag. Zo kan het onderwerp van de aanvraag 
aangeven of een aanvraag waarvan de aard van de aanvraag omschreven wordt als ‘N_LANDTUIN 
Nieuwbouw land- en tuinbouw’ handelt over bijvoorbeeld een stal voor runderen of paarden. Het gebruik 
van het onderwerp van een vergunningsaanvraag in een analyse brengt enkele specifieke uitdagingen met 
zich mee. Doordat het veld vrij kan worden ingevuld, bevat het specifieke informatie, zoals bijvoorbeeld in 
‘uitbreiding zeugenstal’, ‘bouwen van tuinhuisje’ of ‘het bouwen van een privezwembad met aanpalend 
tuinhuis’. Dergelijke data is echter ongestructureerd zodat bijkomende bewerkingen nodig zijn om de data 
aanwezig in honderdduizenden vergunningsaanvragen samen te vatten. Text mining is de gangbare 
benadering om dit te doen en wordt toegepast op het oeuvre van dichters en andere auteurs, maar ook 
bijvoorbeeld op grote pakketten nieuws- of twitterberichten (Feinerer et al., 2008). De 
vergunningsaanvragen die het voorwerp zijn van voorliggende analyse vertonen heel wat kenmerken van 
krantenkoppen of twitterberichten, ze zijn immers eerder kort en bevatten vaak dezelfde termen.  
 

Om de gegevens klaar te maken voor analyse dient de databank, die enerzijds de ongestructureerde 
onderwerpen van de aanvragen bevat en anderzijds bijkomende gegevens als de datum en de locatie, 
omgezet te worden in een tabel (matrix) met cijfers waarop berekeningen kunnen worden uitgevoerd. De 
oorspronkelijke data ziet er bijvoorbeeld uit als volgt (Tabel 4.1). 
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Tabel 4.1: Voorbeelden van observaties met ongestructureerde data 
 

Aanvraag ID datum  onderwerp      
Aanvraag 1 18/6/1987 bouw van een woning met zwembad 
Aanvraag 2 15/3/1996 sloop van een veranda 
Aanvraag 3 5/11/2005 bouw van een woning 
…           

 
Om dergelijke data te kunnen analyseren, wordt de vergunningendatabank omgezet in een zogeheten 
document-term matrix (of een term-document matrix als rijen en kolommen worden omgewisseld). 
Dergelijke matrix (Tabel 4.2) ziet er uit als volgt (waarbij bovendien de datum wordt omgezet in kwartaal). 
 
Tabel 4.2: Voorbeelden van observaties in een document-term matrix 
 

Aanvraag ID datum  bouw sloop woning veranda zwembad  
Aanvraag 1 1987Q2  1 0 1 0  1 
Aanvraag 2 1996Q1  0 1 0 1  0 
Aanvraag 3 2005Q4  1 0 1 0  0 
…           

 

Om tot dergelijke document-term matrix te komen worden standaard enkele voorbereidende stappen gezet 
(preprocessing). Hier werden volgende operaties uitgevoerd gebruik makende van het R package tm 
(Feinerer et al., 2008):  

 

  -hoofdletters werden omgezet in kleine letters (de R software is hoofdlettergevoelig) 

  -getallen, leestekens en andere symbolen werden verwijderd, evenals accenten 

-veel voorkomende woorden die weinig informatie toevoegen (bv. ‘een’, ‘het’, ‘deze’, ‘nog’, 
‘waarbij’,…) werden verwijderd (stopwords) 

  -synoniemen werden vervangen (bv. ‘trottoir’ -> ‘voetpad’; ‘rundveestal’ -> ‘koeienstal’) 

 -termen werden samengevoegd tot een grotere groep (bv. ‘biggenstal’ -> ‘varkensstal’) 

-vaak voorkomende schrijffouten werden verbeterd (bv. ‘varanda’ -> ‘veranda’; 
‘eensgezinswoning’ -> ‘eengezinswoning’) 

-sommige woorden met dezelfde stam werden als synoniemen beschouwd (bv. ‘ontbossen’ en 
‘ontbossing’) (stemming) 

 

Bij deze bewerkingen werd er getracht om misinterpretaties te vermijden. Zo werd niet elke aanvraag waar 
in het onderwerp de lettercombinatie ‘wind’ voorkomt, beschouwd als een ‘windmolen’, maar werden 
‘windturbine’, ‘windturbines’ en ‘windmolens’ omgezet in ‘windmolen’, zodat bv. niet ‘windscherm’ 
verkeerdelijk als een ‘windmolen’ wordt aanzien. Na deze bewerkingen kunnen dan diverse analyses 
worden toegepast op de bekomen gestructureerde data. Gezien het specifieke karakter van de data, 
vergunningsaanvragen in het Nederlands, werd door de onderzoekers zelf via een iteratief proces een 
uitgebreide reeks van synoniemen en veel voorkomende typfouten opgesteld op basis van veel 
voorkomende woorden. Dit is een tijdrovend proces, maar zorgt er voor dat veel meer 
vergunningsaanvragen aan een bepaalde categorie kunnen worden toegevoegd. Aangezien de aard van de 
aanvraag niet steeds correct werd ingevuld, wordt hier geen rekening bij gehouden in de analyses. Wat type 
dossiers betreft, worden zowel aanvraag stedenbouwkundige vergunning als aanvraag stedenbouwkundige 
vergunning openbare instanties meegenomen (AstVerOS, AstVer, AstVer2009, AstVerOI, AstVerOI2009). Dit 
laatste is bijvoorbeeld nuttig voor een term zoals ‘fietspad’, tevens wordt door zoveel als mogelijk data mee 
te nemen het mogelijke effect van misclassificaties vermeden. Voor de volledige periode 1962-2016 wordt 
gebruik gemaakt van 2 812 138 aanvragen met een bruikbaar onderwerp van de aanvraag. Voor het jaar 
2000 werden gemiddeld 14 859 aanvragen per kwartaal meegenomen in deze analyse (alle gemeenten), in 
2010 gemiddeld 19 253 aanvragen per kwartaal, en in 2016 gemiddeld 15 404. Dit zijn aanzienlijke aantallen 
zodat we konden oordelen dat de resultaten robuust kunnen worden genoemd. Het blijft echter een analyse 
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gebaseerd op grote hoeveelheden ongestructureerde data waarbij niet gegarandeerd is dat alle 
schrijffouten of synoniemen meegenomen zijn. Absolute cijfers dienen dus behoedzaam te worden 
geïnterpreteerd, maar met relatieve cijfers kunnen wel trends en kantelpunten worden geanalyseerd, zoals 
de resultaten in de volgende hoofdstukken illustreren. 

 

Statistisch Testen van Kantelpunten 

Methode  

Onder ‘kantelpunt’ of ‘structurele breuk’ verstaan we een gekend moment waarop een wijziging in beleid 
een significante impact heeft op het aantal, de aard of het onderwerp van vergunningsaanvragen. Een 
centrale vraag in de opdracht van deze studie is of de effecten van gewijzigd beleid op vlak van ruimtelijke 
ordening zichtbaar zijn in de vergunningendatabank. Zo valt te verwachten dat indien de maximale 
oppervlakte waaronder een bepaald werk niet vergunningsplichtig is, wordt verhoogd, dit tot gevolg heeft 
dat dit soort werken minder frequent voorkomt in de vergunningenregisters. In Perceel 4 van deze 
opdracht, dat gecoördineerd werd door Omgeving cvba, is een lijst opgemaakt van dergelijke wijzigingen in 
het vergunningenbeleid en is telkens een hypothese geformuleerd van de te verwachten verandering 
(Omgeving cvba, 2017). 

Er zijn heel wat statistische methodes ontwikkeld om na te gaan of er structurele breuken of kantelpunten 
aanwezig zijn in tijdsreeksen. Hier wordt gekozen voor een eenvoudige analyse die in essentie test voor drie 
zaken: 

 

  -de aanwezigheid van een trend voor het kantelpunt 

  -een schokeffect op het moment van het kantelpunt  

  -de aanwezigheid van een trend na het kantelpunt 

 

Daarbij gaan we er van uit dat het kantelpunt bekend is, wat een logische aanname is bij veranderingen in 
regelgeving. De nulhypothese is dat er geen opwaartse of neerwaartse trend waar te nemen is voor of na 
het kantelpunt en dat er ook geen significante stijging of daling is op dat moment. Grafisch kan dit 
weergegeven worden als volgt (Figuur 4.1). 

 

 

Figuur 4.1: Grafische weergave van de nulhypothese bij een kantelpuntanalyse 
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De trendlijn kan op verschillende manieren afwijken van bovenstaande situatie zoals de onderstaande 
figuren illustreren (Figuur 4.2). 

 

Figuur 4.2: Een aantal voorbeelden van situaties rond kantelpunten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om na te gaan hoe de situatie voor en na het kantelpunt evolueert schatten we een eenvoudig 
regressiemodel: 

 

  Y = intercept + β1 x voor x trend + β2 x na + β3 x na x trend + ε 

 

Volgend voorbeeld illustreert het model en de constructie van de variabelen (Tabel 4.3). 

 

Tabel 4.3: Structuur van de variabelen gebruikt in de kantelpuntanalyse 

 

tijd  t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9  
intercept  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
voor  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
na  0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
trend  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   

 

         kantelmoment 

 

De variabele Y is de te verklaren variabele, bijvoorbeeld het percentage vergunningsaanvragen voor 
zonnepanelen ten opzichte van het totale aantal stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. Het intercept 
geeft het normale aandeel van dergelijke vergunningsaanvragen, β1 geeft aan of er een stijgende, dalende 
of geen trend was voorafgaand aan het kantelpunt, β2 leert ons iets over de eventuele verticale verschuiving 
in de trend op het kantelpunt, en β3 geeft informatie over de trend na het kantelpunt. Tot slot is ε de error 
term die voor elke observatie zegt hoeveel deze afwijkt van de geschatte curve. Indien er meerdere 
kantelpunten zijn worden die op dezelfde wijze opgenomen in het model. 
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Interpretatie van de resultaten 

De meest relevante resultaten zijn de schattingen van β1, β2 en β3. Naast de grote van het effect (de 
schatting) zeggen we ook iets over de significantie. Naast de t-waarde geven we dit ook symbolisch weer, 
met volgende symbolen: ***, **, * en . die het significantieniveau aangeven tussen volgende grenswaarden: 
0  ***  0.001  **  0.01  *  0.05  .  0.1. De (adjusted) R² tot slot, geeft aan hoeveel de geschatte waarden 
afwijken van de werkelijk geobserveerde waarden. De schattingen, t-waardes en significantieniveaus 
plaatsen we telkens onder een grafiek die de geobserveerde waardes en de geschatte evolutie (zwarte lijn) 
bevat. Volgende figuur illustreert deze weergave (Figuur 4.3). 

 

Figuur 4.3: Interpretatie van een kantelpuntanalyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grenswaarden van de significantieniveaus: 0  ***  0.001  **  0.01  *  0.05  .  0.1 

 

 

 

  

Het intercept zegt iets over 
het snijpunt met de Y-as 

Het teken van β1 is negatief, 
er is dus een dalende trend 
vóór het kantelpunt, en 
deze trend is significant 
(***) 

Het teken van β2 is negatief, 
er is dus een plotse terugval 
op het kantelpunt, en die is 
significant (***) 

Er is een licht negatieve 
trend na het kantelpunt, 
maar deze is niet significant 
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5. Resultaten (1): Algemene trends, 
evoluties en patronen 
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Resultaten Factoranalyse en Regressieanalyse 1965-2012 

De kwantitatieve analyse van deze opdracht omvat onder meer een factoranalyse waarbij op 
gemeenteniveau gekeken wordt in welke mate de aard van vergunningsaanvragen samenhangt met enkele 
economische en demografische variabelen. Deze kwantitatieve analyse bevestigt onder meer dat meer 
appartementen worden aangevraagd in steden en kustgemeenten, en dat bepaalde relatief dunner 
bevolkte gemeenten met een relatief groter aandeel open ruimte relatief meer aanvragen hebben voor 
landbouw en industrie. De resultaten van deze factoranalyse kunt u terugvinden in Bijlage 5.1. 

Naast een factoranalyse is er ook een ander soort kwantitatieve analyse gebruikt om algemene patronen te 
schetsen, meer bepaald een regressieanalyse waarbij de nadruk lag op de tijdsdimensie terwijl de 
factoranalyse meer ruimtelijke verschillen benadrukte. De regressieanalyse – die gebaseerd is op gegevens 
uit de periode 1965-2012 – geeft onder meer duidelijk ruimtelijke decentraliseringsprocessen weer, waarbij 
relatief meer aanvragen gebeuren aan de rand of buiten steden. De resultaten van deze regressieanalyse 
vindt U in bijlage 5.2. 

 

Clustering van vergunningsaanvragen in ruimte en tijd 

Vergunningsaanvragen zijn niet willekeurig verspreid in ruimte en tijd. Bij een verkaveling kan op relatief 
korte tijd een aanzienlijk aantal vergunningen worden aangevraagd voor nieuwe woningen, en in oudere 
wijken kunnen er in sommige periodes meer renovaties gebeuren. De literatuur over gentrificatie wijst er 
op dat vernieuwing in wijken het gevolg kan zijn van beleidsinitiatieven op het vlak van stadsvernieuwing, 
dikwijls in combinatie met privaat initiatief. Daarnaast zijn er ook situaties waarbij verschillende eigenaars-
bewoners in dezelfde periode hun eigendom opwaarderen in een bepaalde buurt. De literatuur wijst er ook 
op dat gentrificatie en vernieuwingsprocessen in België, maar ook elders, dikwijls ruimtelijk heel 
geconcentreerd voorkomen en daarom moeilijk meetbaar zijn op hogere schaalniveaus (Van Criekingen & 
Decroly, 2003). 

In dit rapport hebben we de clustering van vergunningsaanvragen in tijd en ruimte nagegaan door 
vergunningsaanvragen te groeperen per jaar en per ‘hectarehok’. Voor dit laatste werd het Vlaamse gewest 
opgedeeld in vierkante ‘hokken’ van 1ha groot. Omdat dergelijke hokken en ook jaren arbitraire indelingen 
zijn, werd voor elk hectarehok het aantal vergunningsaanvragen in een jaar voor een bepaalde aard 
(respectievelijk nieuwbouw eengezinswoningen (N_EEN) en renovatie eengezinswoningen (V_EEN) 
opgeteld met het aantal aanvragen in de hectarehokken net ten noorden, ten zuiden, ten oosten en ten 
westen van het hectarehok (dus gebruik makende van de zogeheten “rook’s case”). Daarna werd voor elk 
hectarehok dit getal opgeteld bij de berekende waarde voor dit hok één jaar vroeger en één jaar later. Op 
die manier worden de effecten van de arbitraire grenzen in zowel tijd als ruimte gereduceerd. Door te 
werken met dergelijke ‘lopende’ waarden kunnen we het eerste en laatste jaar niet gebruiken en loopt de 
analyse dus vanaf 1963 tot en met 2015. 

De via bovenstaande methode bekomen dataset werd vervolgens gebruikt om enkele kaarten te maken 
voor clusters van enerzijds aanvragen voor nieuwbouw eengezinswoningen (aard van de aanvraag = 
N_EEN), en anderzijds aanvragen voor de verbouwing van een eengezinswoning (aard van de aanvraag = 
V_EEN). Voor de clusters van nieuwbouwwoningen werden uit de clusters met meer dan één 
vergunningsaanvraag de 5% clusters geselecteerd met het hoogste aantal vergunningsaanvragen om een 
kaart te maken voor heel het Vlaamse gewest (3410 clusters; Figuur 5.1), en de 10% clusters geselecteerd 
met het hoogste aantal vergunningsaanvragen (6966 clusters) om een kaart op te maken van het stedelijk 
leefcomplex Antwerpen (Figuur 5.2). Op de kaart van heel het Vlaamse gewest (Figuur 5.1) is immers te zien 
dat er zich heel wat clusters rond de gemeente Antwerpen. Om de clusters te selecteren werd als 
drempelwaarde het aantal vergunningsaanvragen gekozen dat respectievelijk 5% en 10% het dichtst 
benaderde. De periode 1963-2015 werd ingedeeld in drie periodes met eenvoudige klassegrenzen (de jaren 
1980 en 2000) om evoluties te tonen, en op de kaarten die het Vlaamse gewest weergeven werden de 
centrumsteden afzonderlijk afgebeeld om de oriëntatie te vergemakkelijken. 
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Figuur 5.1: Clusters van aanvragen voor nieuwbouwwoningen in het Vlaamse gewest 

 

 

Figuur 5.2: Clusters van aanvragen voor nieuwbouwwoningen in het stedelijk leefcomplex Antwerpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
70 

Het stedelijk leefcomplex is een concept dat geografen gebruiken om functionele stedelijke regio’s af te 
bakenen om zo tot een ruimtelijke afbakening te komen die minder afhankelijk is van dikwijls arbitraire 
administratieve grenzen. Hier gebruiken we de indeling en afbakening zoals opgemaakt door Luyten en Van 
Hecke (2007) op basis van de socio-economische enquête van 2001. Hierbij worden stedelijke gebieden 
opgedeeld in een kernstad (bv. gemeente Antwerpen), waarrond zich respectievelijk de stadsrand, banlieue 
en forensenwoonzone bevinden die in afnemende mate deel uit maken van de stad. Het geheel wordt dan 
het stedelijk leefcomplex genoemd. Figuur 5.3 geeft dit weer voor het geval van Antwerpen. 

Wat voor de hier gepresenteerde kaarten interessant is, is dat er tot op zekere hoogte ook een historische 
logica in de opbouw van een stedelijk leefcomplex zit. Bij de suburbanisering en deurbanisering van wonen 
nam eerst het belang toe van de buurgemeenten die het dichtste bij de kernstad gelegen zijn, en vervolgens 
verspreidde de bevolking zich steeds verder van de kernstad. Figuur 5.4 geeft zowel de absolute 
bevolkingscijfers van de kernstad, de stadsrand, banlieue en forensenwoonzone tussen de jaren 1950 en 
heden, als de evolutie waarbij voor elke categorie de bevolking in 1951 werd gelijkgesteld aan 100. Deze 
cijfers illustreren de ruimtelijke decentralisering van de bevolking in het stedelijk leefcomplex Antwerpen. 

 

Figuur 5.3: Opbouw van het stedelijk leefcomplex Antwerpen op basis van Luyten en Van Hecke (2007) 
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Figuur 5.4: Bevolkingsevolutie in de verschillende onderdelen van het stedelijk leefcomplex Antwerpen 

 

Naast kaarten die clusters van aanvragen voor nieuwbouwwoningen weergeven, werd ook een kaart 
opgemaakt voor clusters van aanvragen voor verbouwingen van eengezinswoningen in het Vlaamse gewest 
(Figuur 5.5), en werd ook een kaart getekend voor het stedelijk leefcomplex van Antwerpen (Figuur 5.6), 
die ook de districtsgrenzen toont. Vooral de clusters in de Antwerpse districten Borgerhout, Berchem en 
Deurne vallen daarbij op, naast Mechelen in het zuiden van de kaart. Voor deze kaarten werden alle clusters 
geselecteerd met minstens 10 aanvragen. 

 

 

Figuur 5.5: Clusters van aanvragen voor de verbouwing van eengezinswoningen in het Vlaamse gewest 
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Figuur 5.6: Clusters van aanvragen voor de verbouwing van eengezinswoningen in het stedelijk 
leefcomplex Antwerpen 

 

 
 

Wat leren deze kaarten van clusters ons? 

De kaarten tonen de ontwikkeling van clusters in ruimte en tijd van aanvragen voor de nieuwbouw van 
eengezinswoningen. Rond steden, in het bijzonder rond Antwerpen, en in mindere mate de Brusselse rand 
is de decentralisering van het wonen in de naoorlogse periode zichtbaar. Op verschillende plaatsen is ook 
zichtbaar dat meer recente clusters van nieuwbouw zich verder van het stadscentrum bevinden. In een 
volgende analyse wordt één aspect van dit fenomeen verder uitgediept, met name de afstand tot het 
dichtstbijzijnde station. Clusters van aanvragen voor verbouwingen van eengezinswoningen daarentegen, 
zijn duidelijk meer geconcentreerd in steden. Bij verbouwingen vallen vooral de centrumsteden op, in het 
bijzonder Brugge, maar ook Mechelen, Gent en Oostende. In Antwerpen springen de districten Borgerhout, 
Deurne en Berchem er uit. In Limburg zijn er minder clusters van renovaties waar te nemen, wat in 
overeenstemming is met analyses van het woningenpark die onder meer verwijzen naar de gemiddelde 
ouderdom van woningen als één van verklarende variabelen (Thomas et al., 2011). Om dit te illustreren, 
toont Figuur 5.7 per gemeente de ratio van het aantal nieuwbouwwoningen en het aantal verbouwingen, 
op basis van de cijfers beschreven in Tabel 3.5. In lichtgele gemeenten zijn er meer verbouwingen, in de 
andere meer nieuwbouw. De geschiedenis van de bebouwing heeft dan een duidelijke impact gehad op 
latere bouwtrends. Er zijn namelijk duidelijke verschillen tussen het westen en het oosten van het 
studiegebied, maar ook bijvoorbeeld tussen stedelijke en andere gebieden. Steden zoals Brugge, Gent, 
Antwerpen en Sint-Niklaas hebben een hoger aandeel verbouwingen dan de omliggende gemeenten. Tot 
slot vermelden we dat de kaarten opgemaakt voor meergezinswoningen niet werden gepresenteerd omdat 
zelfs na het uitbreiden van het tijdsvenster tot 5 jaar, er slechts een handvol gemeenten waren waar clusters 
zichtbaar waren. Om een fenomeen als appartementisering te vatten dient de hier gebruikte methodiek 
dus te worden bijgesteld of aangepast. De vergunningendatabank is hiervoor in principe wel bruikbaar, al 
zou het een aanzienlijke meerwaarde betekenen als deze verrijkt wordt met gegevens over het aantal 
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wooneenheden. Tot slot kunnen we stellen dat het detecteren van clusters een verdere ruimtelijke 
detaillering toelaat die niet mogelijk is wanneer gewerkt wordt op gemeenteniveau. 

 

Figuur 5.7: Vergelijking aantal residentiële nieuwbouwwoningen met het aantal verbouwingen 
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Afstand tot het dichtstbijzijnde station 

Heel wat ruimtelijke planners zien een belangrijke rol weggelegd voor openbaar vervoer en argumenteren 
dat railvervoer de drager moet zijn van ruimtelijke ontwikkelingen. Het concept Transit Oriented 
Development (TOD, ‘op openbaar vervoer gerichte ontwikkeling’) duikt meer en meer op in 
planningspublicaties, wat wijst op het belang dat wordt gehecht aan het concentreren van ontwikkelingen 
rond openbaar vervoersknooppunten. Dit laat toe om bereikbaarheid te combineren met minder 
autogebruik (VRP, 2016). Met deze context in het achterhoofd hebben we per jaar voor de periode 1962-
2016 de gemiddelde afstand in vogelvlucht gemeten tussen de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen 
waarvoor de XY-coördinaat bekend was (zie Hoofdstuk 3), en het dichtsbijzijnde station. De gebruikte lijst 
met Belgische stations geeft de situatie in 2005, dus het sluiten of openen van stopplaatsen in de 
onderzochte periode wordt niet in rekening gebracht. 

 

Figuur 5.8: Afstand tot dichtsbijzijnde   
station (1) 

 

Een eerste figuur (Figuur 5.8) geeft de evolutie 
weer van de gemiddelde afstand (in meter, Y-
as) voor volgende vier categorieën: 
(1) nieuwbouw eengezinswoningen (N_EEN), 
(2) verbouwing eengezinswoning (V_EEN), 
(3) nieuwbouw meergezinswoning, en 
(4) verbouwing meergezinswoning (V_MEER). 
De curves werden via de functie 
‘smooth.spline’ in het R pakket ‘ggplot2’ 
vloeiender gemaakt (Wickham, 2009). De Y-as 
begint niet op het nulpunt om de trends 
duidelijker zichtbaar te maken. 

 

 

 

 

 

Figuur 5.9: Afstand tot dichtsbijzijnde station 
(2) 

 

De tweede figuur (Figuur 5.9) geeft eveneens 
de gemiddelde afstand weer tussen 
vergunningsvragen en het dichtsbijzijnde 
station, maar dan voor volgende categoriën 
van de ‘aard van de aanvraag’: (1) nieuwbouw 
handel (N_HANDEL), (2) verbouwing handel 
(V_HANDEL), (3) nieuwbouw kantoren 
(N_KANTOOR) en (4) verbouwing kantoren 
(V_KANTOOR). 
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Wat leert de evolutie van de gemiddelde afstand tot een station ons? 

In de periode 1962-2016 is de gemiddelde afstand tussen een nieuwbouwwoning en een station 
stelselmatig toegenomen al lijkt de trend tegen het einde van de periode wat af te vlakken en misschien 
zelfs wat af te nemen. De afstand tot een verbouwing en een station vertoont dezelfde trend, met die 
nuance dat de gemiddelde afstand systematisch ongeveer een kilometer lager ligt. De trend voor 
appartementen is nog meer uitgesproken, en terwijl appartementen initieel dichter bij stations werden 
opgetrokken dan eengezinswoningen, is dit in de jaren 1990 en 2000 niet het geval, al is er vanaf de 
eeuwwisseling een duidelijke neerwaartse trend zichtbaar.  

Wat nieuwbouw van kantoren en handel betreft is het ook duidelijk dat die gemiddeld genomen verder van 
een station liggen dan aanvragen voor verbouwingen. Terwijl voor de meeste types aanvragen de locatie 
terug iets dichter bij een station is gelegen in de laatste jaren, is dit niet het geval voor nieuwe kantoren, 
die steeds verder van een treinstation komen te liggen, ondanks al de pleidooien om nieuwe ontwikkelingen 
te concentreren in stationsomgevingen. Merk op dat wordt gewerkt met het aantal aanvragen, en niet met 
het aantal eenheden of de gerealiseerde oppervlakte. 

In het geval van woon-werkverkeer vergt het gebruik van openbaar vervoer een verplaatsing van de 
woonplaats naar een beginstation en een verplaatsing van het ‘bestemmingsstation’ naar de werkplek. 
Vanuit de wetenschappelijk literatuur weten we dat zowel de bereikbaarheid van het station aan de 
‘woningkant’ van de verplaatsing als het ‘bestemmingsstation’ belangrijk zijn, maar dat de ‘werkkant’ van 
de verplaatsing het zwaarste doorweegt (Limtanakool et al., 2006; Chen et al., 2008; Maat & Timmermans, 
2009). In het licht van deze observaties vergt de toenemende afstand tussen aanvragen voor kantoren en 
het dichtstbijzijnde station bijzondere aandacht. 

Om een idee te hebben van de relatie tussen enerzijds modale keuze, en anderzijds de afstand van een 
werkplek tot het dichtstbijzijnde station, geven we in onderstaande tabel (Tabel 5.1) het gemiddelde 
aandeel (in %) van respectievelijk trein en auto voor enkele afstandsklassen op basis van de Federale 
Diagnostiek Woon-Werkverkeer 2014 (Pauwels & Andries, 2016). Deze databank bevat cijfers voor 
werkplekken van grote werkgevers in België, en voor deze analyse werden alle werkplekken gelegen in het 
Vlaamse gewest geselecteerd. Hieruit blijkt dat op werkplekken die tussen de 3 en 4 kilometer van een 
station liggen, gemiddeld nog geen 2% van de werknemers voor de trein kiest, terwijl dit op minder dan 2 
kilometer van een station meer dan 5% bedraagt. Een gemiddelde afstand tussen aanvragen voor kantoren 
en het dichtstbijzijnde station die bijna 4 kilometer bedraagt, is vanuit dit perspectief erg hoog. 

 

Tabel 5.1: Relatie tussen afstand tot station en modale keuze (2014) 

  afstand werkplek – station  % trein  % auto  

  [0km – 1km[   7.8  63.5 

  [1km – 2km[   5.6  67.1 

  [2km – 3km[   2.2  74.3 

  [3km – 4km[   1.4  75.5 

  [4km – 5km[   0.7  75.0  

Bron: Federale Diagnostiek Woon-Werkverkeer 2014 

 

De afstand in vogelvlucht tot een station is een ruwe benadering van bereikbaarheid die desalniettemin 
vaak gebruikt wordt in de wetenschappelijke studies (Chen et al., 2008; Maat & Timmermans, 2009), 
aangezien complexe berekeningen van bereikbaarheid veel data en onderzoekstijd vergen (Vanoutrive et 
al., 2012) en niet zo vaak fundamenteel verschillende resultaten opleveren.  
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Vergunningen, weigeringen en beroepen bij de deputatie 

 

In dit hoofdstuk worden de beslissingen in eerste aanleg (meestal door de gemeenten) besproken, alsook 
de eventuele beroepen bij de deputaties. Er wordt gefocust op de beroepen bij de deputaties, terwijl hogere 
beroepen verder worden genegeerd. Op dit niveau kunnen, in theorie ten minste, nog ruimtelijke 
verschillen worden waargenomen. Verschillen tussen deputaties, die een zekere discretionaire 
bevoegdheid hebben, kunnen immers een impact hebben op het beroepsresultaat. Hogere beroepen 
worden echter gecentraliseerd. Er kan vanuit gegaan worden dat elk beroep hier gelijkaardig wordt 
behandeld in een hoogst gespecialiseerde rechtsgang. Mogelijke lokale variaties in bijvoorbeeld de 
slaagkans van het beroep gaan dan verloren. 

Alvorens te beginnen met de eigenlijke analyses, moet opgemerkt worden dat in het register in principe 
alleen aanvragen dienen opgenomen te worden die uiteindelijk hebben geresulteerd in een vergunning. Als 
in extremis, in hoger beroep, een vergunning teruggedraaid wordt tot een weigering moet dit dossier in 
principe dus niet worden gearchiveerd in de databank. Dit kan natuurlijk leiden tot een belangrijke bias bij 
het analyseren van beslissingen en beroepen. Het lijkt er evenwel op dat het merendeel van gemeenten 
weldegelijk ook weigeringen consequent doorgeeft. De verschillen tussen het aandeel vergunde en 
geweigerde aanvragen vertonen immers weinig ruimtelijke variaties wat doet vermoeden dat er op 
gelijkaardige wijze wordt gerapporteerd. Voor deze analyse van vergunningen, weigeringen en beroepen 
werd gebruik gemaakt van de vergunningendatabank zoals deze op 18/11/2016 door Ruimte Vlaanderen - 
wat later opgenomen is in het Departement Omgeving - aan het consortium werd overgemaakt. Tot slot 
dienen we op te merken dat het niet ongebruikelijk is om voorafgaand aan het indienen van een vergunning 
een vooroverleg te hebben waarbij de potentiële aanvrager de plannen aftoetst bij de vergunningverlener. 
Men kan daarbij verwachten dat de voorafgaandelijk besproken dossiers minder vaak zullen geweigerd 
worden omdat reeds rekening kan gehouden worden met de opmerkingen van de vergunningverlener. Dit 
illustreert dat een hoog aandeel weigeringen of vergunningen niet noodzakelijk een goede of slechte zaak 
is. 

 

Beslissingen in eerste aanleg 

Om te beginnen worden in Tabel 5.2 de initiële beslissingen weergegeven, onderverdeeld naar type 
aanvraag. Het is duidelijk dat een grote meerderheid van alle aanvragen, zowel voor stedenbouwkundige 
vergunningen (87.44%) als verkavelingen (79.13%), worden goedgekeurd. Dit is zeker waar voor aanvragen 
volgens de bijzondere procedure (Openbare Instanties, OI),17 voor handelingen van algemeen belang of voor 
aanvragen ingediend door publiekrechtelijke rechtspersonen, en dan in het bijzonder voor verkavelingen. 
Aangezien de aanvrager hier vaak goed bekend zal zijn met de regulering rond vergunningen, hoeft dit niet 
te verbazen. Alleen voor attesten wordt bijna een kwart (23.51%) van de aanvragen geweigerd (of correcter: 
negatief geadviseerd). De procedure voor dossiers van dit type is minder intensief, waardoor dit effect 
eveneens reeds kon worden voorspeld. Een reductie van de lasten kan immers leiden tot een groei van het 
aantal eerder speculatieve aanvragen. Deze cijfers kunnen wel in beperkte mate vertekend zijn. In sommige 
gemeenten, zoals Antwerpen, worden aanvragers bijvoorbeeld actief aangespoord om aanvragen die 
duidelijk niet aan de eisen voldoen in te trekken. Echt grote verschuivingen zal dit waarschijnlijk evenwel 
niet te weeg brengen. Toch is deze randopmerking belangrijk om mee te nemen bij de interpretatie. 

In dezelfde tabel, dekt de kolom “andere” onder andere stilzwijgende weigeringen of het ontbreken van 
een tijdige beslissing. Waarden hier zijn over het algemeen evenwel klein, zoals ook aangewezen is. De 
voorlaatste kolom, “geen”, verwijst naar dossiers waarvoor er geen beslissing kon worden teruggevonden 
in het register, ook al is het beslissingsveld in principe verplicht in te vullen. Er bestaan evenwel 
uitzonderingen op deze regel. In het geval van intrekkingen, schorsingen en vernietigingen moet geen 
beslissing worden meegedeeld. Het aantal dossiers zonder informatie over de initiële beslissing, maar 
waarvan geweten is dat een van voornoemde uitzonderingen van toepassing is, wordt weergegeven in de 
laatste kolom, namelijk “met reden”. Dit laatste veld is evenwel bijna altijd merkelijk kleiner dan het 

                                                                 
17 Aanvragen volgens de bijzondere procedure worden doorgaans vergund door het Vlaamse Gewest, voor bepaalde 
dossiers is deze bevoegdheid door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening overgedragen aan de gemeenten 
(bijvoorbeeld voor aanvragen van sociale huisvestingsmaatschappijen). 
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voorlaatste, wat betekent dat er toch heel wat dataverlies optreed door het ongeoorloofd ontbreken van 
een beslissing. Hoeveel dataverlies er precies wordt geleden staat evenwel nog steeds in zekere zin open 
voor interpretatie. Over de volledigheid van de velden inzake intrekkingen, schorsingen en vernietigingen is 
namelijk weinig geweten. Een geografische en temporale analyse zou hier mogelijk enig inzicht kunnen 
bieden, zij het dat deze handelingen niet noodzakelijk gelijk gespreid hoeven te zijn over de ruimte of tijd. 
Ook hier kan bijvoorbeeld worden opgemerkt dat sommige gemeenten, bijvoorbeeld Antwerpen, proactief 
kan worden gevraagd om een aanvraag in te trekken. Gegeven het grote verschil tussen de laatste en 
voorlaatste kolom, kan echter toch met enige zekerheid worden gesteld dat er een aanzienlijk dataverlies 
optreed bij het invullen van de initiële beslissingen. 

Tabel 5.2 splitst de data op in verschillende types dossiers aangezien de procedure daarvoor verschillend is. 
Onder het type ASTVEROS (Oud Stelsel) vallen de aanvragen van niet ontvoogde gemeenten, dit wil zeggen 
dat dit gaat over dossiers sinds 1962 van aanvragers die geen openbare instanties zijn én dat de gemeente 
toen nog niet ontvoogd was. Met het type ASTVER worden dossiers aangeduid van deze ontvoogde 
gemeentes tot 2009, want vanaf dat jaar wordt de categorie ASTVER2009 gebruikt omdat in dat jaar de 
regelgeving gewijzigd werd, onder meer met het invoeren van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De 
ontvoogding is relevant omdat vanaf dan er geen bindend advies meer is van de gemachtigd ambtenaar op 
Vlaams niveau, en de gemeenten dus iets meer autonomie in het vergunningverleningsproces krijgen. Het 
aandeel vergunningen van de ontvoogde gemeenten (ASTVER) ligt iets onder het cijfer van de vergunningen 
van het type ASTVER2009 en ook onder het aandeel van de vergunningen Oud Stelsel (ASTVEROS), en het 
aandeel weigeringen ligt iets hoger. Er kan dus op basis van deze tabel niet worden gesteld dat ontvoogding 
heeft geleid tot een hoger aandeel vergunde aanvragen of een daling van het aantal weigeringen.  

 

Tabel 5.2: Initiële beslissing voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en attesten en 
verkavelingsaanvragen18 

TYPE Vergunning (%) Weigering (%) Andere (%) Geen (%) Met reden (%) 

AstVerOS 2.198.151 (87,97) 178.983 (7,16) 4.488 (0,18) 128.780 (5,15) 28.370 (1,14) 

AstVer 28.245 (83,22) 3.246 (8,56) 50 (0,15) 2.400 (7,07) 511 (1,51) 

AstVer2009 392.647 (84,96) 33.405 (7,23) 1.439 (0,31) 34.677 (7,5) 10.601 (2,29) 

AstVerOI 77.234 (87,41) 3.807 (4,31) / 7.320 (8,28) 1.495 (1,69) 

AstVerOI2009 13.598 (85,84) 613 (3,87) 54 (0,34) 1.575 (9,94) 335 (2,11) 

Alle stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen 

2.709.875 (87,44) 220.054 (7,10) 6.031 (0,19) 174.752 (5,64) 41.321 (1,33) 

Alle stedenbouwkundige 
attesten 

24.663 (61,38) 9.449 (23,51) 661 (1,64) 5.410 (13,46) 1.418 (0,35) 

AvKavOS 224.471 (78,91) 43.804 (15,4) 481 (0,17) 15.726 (5,53) 2.512 (0,88) 

AvKav 2.050 (81,22) 280 (11,09) 7 (0,28) 187 (7,41) 54 (2,13) 

AvKav2009 31.367 (78,56) 3.869 (9,69) 154 (0,39) 4.537 (11,36) 1.074 (2,69) 

AvKavOI 7.969 (87,22) 707 (7,74) 138 (1,51) 323 (3,54) 77 (0,84) 

AvKavOI2009 844 (86,86) 31 (3,15) 1 (0,1) 107 (10,89) 24 (2,44) 

Alle verkavelingsaanvragen 266.701 (79,13) 48.691 (14,45) 781 (0,23) 20.880 (6,19) 3.741 (1,11) 

 

Voor openbare instanties worden afzonderlijke categorieën gebruikt in Tabel 5.2 omdat in de meeste 
gevallen hier het Vlaamse gewest de vergunningverlenende overheid is (behoudens enkele soorten 
aanvragen die naar de gemeentes zijn gegaan zoals aanvragen van sociale huisvestingsmaatschappijen). 

                                                                 
18 Indien een categorie eindigt op –OI dan gaat het om aanvragen van openbare instanties volgens artikel 127 van het 
decreet ruimtelijke ordening uit 1999. Indien het eindigt op –OI2009, dan gaat het om aanvragen van openbare 
instanties volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (‘bijzondere procedure’). De dossiers na 
het invoeren van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening eindigen op -2009. Indien een categorie eindigt op –OS, dan 
betreft het aanvragen bij niet-ontvoogde gemeenten (cf. art 43 decreet 1996), terwijl ASTVER (en ook AvKav) dossiers 
betreft van ontvoogde gemeenten (art.99 decreet ruimtelijke ordening 1999).  
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Ook hier wordt er een onderscheid gemaakt op basis van de wijzigingen in 2009 (ASTVEROI en 
ASTVEROI2009, waarbij OI staat voor Openbare Instanties). 

Vervolgens wordt in Tabel 5.3 de beslissing naar de aard van de aanvraag opgedeeld. Tussen haakjes wordt 
per aard het percentage per beslissing gegeven. Ter illustratie, ongeveer 90% van de aanvragen voor nieuwe 
eengezinswoningen krijgen een vergunning, terwijl slechts een kleine 5% wordt afgewezen in eerste aanleg. 
Men merkt dat voor bijna elke aard een zeer grote meerderheid van de aanvragen wordt vergund. Toch zijn 
er belangrijke verschillen. Aanvragen voor eengezinswoningen worden voor 90% vergund, terwijl dit voor 
meergezinswoningen slechts 75% is. Dit kan waarschijnlijk verklaard worden door de grotere ruimtelijke 
impact van appartementsgebouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gepercipieerde aantasting van de 
landelijkheid van een gemeente, of de invloed op de lokaal mobiliteit.  

Daarnaast worden aanvragen voor nieuwe handelsontwikkelingen en kantoren ook relatief zelden vergund, 
zeker wanneer wordt vergeleken met het aantal verbouwingen dat wordt toegelaten. Dit is een belangrijke 
opmerking met het zicht op het voorkomen van een verdere ruimtelijke verrommeling, een doelstelling die 
onder andere naar voren wordt gebracht in het witboek, maar ook in bijvoorbeeld het integraal 
handelsvestigingsbeleid. Het is met name niet voldoende om nieuwbouwen te weigeren, om ruimtelijke 
structuren te veranderen dient ook het uitreiken van verbouwingstoelatingen nauw in de gaten te houden. 
In bijvoorbeeld Frankrijk werd beschreven hoe detailhandelaars de strenge regels van toepassing op nieuwe 
winkels omzeilden door te investeren in renovaties en uitbreidingen van bestaande panden (Monino en 
Turolla, 2008).  

Verder is het ook opvallende dat een wijziging van het aantal woonheden, wat tot verdichting kan leiden, 
relatief zelden (70%) vergund wordt. Daarnaast is er een relatief groot aantal weigeringen voor aanvragen 
die vaak controversieel kunnen zijn. Het gaat dan om zaken zoals het opslaan van afval, parking, 
reliëfwijzigingen en publiciteit. Toch wordt nog steeds meer dan de helft van deze aanvragen vergund. 

In vergelijking met de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, worden verkavelingsaanvragen relatief 
vaak afgewezen. Dit betekent evenwel dat nog steeds drie kwart van de aanvragen voor nieuwe verkaveling 
wordt toegekend. Voor wijzigingen groeit dit cijfer nog verder tot 85%. Andere aarden komen slechts zelden 
voor. 
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Tabel 5.3: Initiële beslissing naar aard 

AARD Vergunning (%) Weigering (%) Andere (%) Geen (%) 

N_EEN 754.133 (90,15) 38.955 (4,66) 922 (0,11) 42.542 (5,09) 

V_EEN 584.903 (89,91) 36.523 (5,61) 1.010 (0,16) 28.132 (4,32) 

S_EEN 28.263 (88,77) 1.779 (5,59) 66 (0,21) 1.732 (5,44) 

N_MEER 59.041 (75,56) 12,.53 (15,68) 414 (0,53) 6.433 (8,23) 

V_MEER 28.034 (75,35) 5.880 (15,80) 107 (0,29) 3.184 (8,56) 

S_MEER 675 (81,33) 85 (10,24) 0 (0) 70 (8,43) 

N_BIJ 290.499 (86,66) 25.365 (7,57) 677 (0,20) 18.659 (5,57) 

V_BIJ 39.022 (85,10) 4.036 (8,80) 105 (0,23) 2.692 (5,87) 

S_BIJ 12.343 (90,11) 533 (3,89) 22 (0,16) 799 (5,83) 

N_INDUS 37.921 (84,48) 4.550 (10,14) 141 (0,31) 2.278 (5,07) 

V_INDUS 31.557 (86,23) 2.837 (7,75) 145 (0,40) 2.059 (5,63) 

S_INDUS 3.462 (91,51) 111 (2,93) 7 (0,19) 203 (5,37) 

N_HANDEL 27.741 (77,87) 5.255 (14,75) 147 (0,41) 2.484 (6,97) 

V_HANDEL 67.183 (83,81) 7.700 (9,61) 241 (0,30) 5.038 (6,28) 

S_HANDEL 1.878 (86,11) 163 (7,47) 5 (0,23) 135 (6,19) 

N_KANTOOR 5.176 (80,34) 672 (10,43) 21 (0,33) 574 (8,91) 

V_KANTOOR 6.495 (85,09) 561 (7,35) 21 (0,28) 556 (7,28) 

S_KANTOOR 289 (90,60) 13 (4,08) 1 (0,31) 16 (5,02) 

N_INFRA 30.307 (84,68) 2.905 (8,12) 90 (0,25) 2.487 (6,95) 

V_INFRA 5.199 (83,83) 362 (5,84) 15 (0,24) 626 (10,09) 

S_INFRA 901 (88,59) 40 (3,93) 3 (0,29) 73 (7,18) 

N_LANDTUIN 60.919 (80,98) 9.614 (12,78) 208 (0,28) 4.482 (5,96) 

V_LANDTUIN 18.734 (84,38) 2.287 (10,30) 78 (0,35) 1.102 (4,96) 

S_LANDTUIN 4.712 (92,23) 155 (3,03) 9 (0,18) 233 (4,56) 

N_TOERISME 8.326 (74,36) 1.696 (15,15) 122 (1,09) 1.053 (9,40) 

V_TOERISME 3.992 (76,98) 723 (13,94) 26 (0,50) 445 (8,58) 

S_TOERISME 310 (87,57) 17 (4,80) 1 (0,28) 26 (7,34) 

N_OPENBAAR 21.720 (85,06) 1.369 (5,36) 69 (0,27) 2.376 (9,31) 

V_OPENBAAR 16.829 (88,17) 793 (4,15) 31 (0,16) 1.434 (7,51) 

S_OPENBAAR 1.459 (84,87) 90 (5,24) 3 (0,17) 167 (9,71) 

ONTBOSSEN 3.540 (82,39) 334 (7,77) 18 (0,42) 405 (9,43) 

VELHOOGST 61.340 (90,61) 3.043 (4,50) 111 (0,16) 3.199 (4,73) 

WIJZRELIEF 11.633 (67,26) 3.949 (22,83) 109 (0,63) 1.604 (9,27) 

OPSLAFVAL 1.955 (69,90) 602 (21,52) 23 (0,82) 217 (7,76) 

PARKING 8.393 (75,47) 1.712 (15,39) 47 (0,42) 969 (8,71) 

GRONDPUBL 1.048 (75,02) 216 (15,46) 13 (0,93) 120 (8,59) 

WIJZAANTAL 8.330 (71,65) 2.164 (18,61) 73 (0,63) 1.059 (9,11) 

PUBLICIT 42.041 (79,69) 7.478 (14,17) 198 (0,38) 3.038 (5,76) 

ANDER 433.726 (84,36) 4.1775 (8,13) 1.165 (0,23) 37.461 (7,29) 

NIEUW 166.990 (76,96) 35.572 (16,39) 423 (0,19) 13.997 (6,45) 

NIEUWWE 522 (69,88) 150 (20,08) 8 (1,07) 67 (8,97) 

WIJZIG 98.389 (83,18) 12.899 (10,90) 269 (0,22) 6.731 (5,69) 

WIJZIGWE 337 (78,19) 65 (15,08) 4 (0,93) 25 (5,80) 

HERZIENG 4 (50,00) 1 (12,50) 0 (0) 3 (37,50) 

OPHEFG 351 (90,23) 3 (0,77) 0 (0) 35 (9,00) 

WIJZIGG 66 (77,64) 0 (0) 10 (11,76) 9 (10,59) 

VERNIETG 42 (34,71) 1 (0,83) 67 (55,37) 11 (9,09) 
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Figuur 5.10: De evolutie van het aandeel vergunningen en weigeringen doorheen de tijd: 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen (boven) en verkavelingsaanvragen (onder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer uitgezet over de tijd, blijkt dat het aandeel aanvragen dat bedacht wordt met een vergunning ook 
zeer constant blijft over de tijd, zoals wordt voorgesteld in Figuur 5.10. De bovenste figuur toont de analyse 
voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, de onderste doet hetzelfde voor verkavelingsaanvragen. 
Voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen is het totale gebrek aan variatie doorheen de tijd zeer 
opvallend. Dit betekent dat bijvoorbeeld de ontvoogding van de gemeenten geen merkbaar effect heeft 
gehad op het aandeel goedgekeurde vergunningsaanvragen (zie ook bespreking van Tabel 5.2). De 
verkavelingsaanvragen tonen iets meer variatie, zij het dat ook hier het aantal goedkeuringen en afwijzingen 
zeer stabiel blijft over de gehele periode. Vooral in de late jaren 1960 en de eerste helft van de jaren 1970 
is er een duidelijke afwijking van de trend op te merken. Mogelijk heeft dit te maken met de invoering van 
de Gewestplannen, waardoor er heel wat speculatieve aanvragen werden ingediend om in te spelen op een 
verwachte verstrenging van de regelgeving. Dit lijkt vroeg, daar deze uiteindelijk slechts in de periode 1976-
1980 werden goedgekeurd. Reeds in 1966 werd evenwel de beslissing tot de invoering van de 
Gewestplannen genomen. Ten slotte lijkt dat er de laatste jaren een lichte stijging kan worden 
waargenomen van het aandeel vergunde verkavelingsaanvragen. Een en ander heeft waarschijnlijk te 
maken met een stijging van het aantal aanvragen met betrekking tot het wijzigen van verkavelingen, in 
plaats van nieuwe stukken grond aan te snijden. Wijzigingen worden dan makkelijker vergund dan voor 
nieuwe verkavelingsaanvragen (zie Tabel 5.3). 

Ten slotte wordt nagegaan of er enige geografische variaties bestaan bij het toekennen van vergunningen. 
Met andere woorden, zijn er gemeenten waar meer of minder aanvragen worden vergund dan in andere 
gemeenten. De resultaten van de analyse worden voorgesteld in Figuur 5.11 en Figuur 5.12 voor 
respectievelijk de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en verkavelingsaanvragen. Voor wit 
ingekleurde gemeenten is ofwel geen data beschikbaar, ofwel is ze duidelijk onvolledig. Dit laatste betekent 
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dat wanneer het percentage vergunningen en weigeringen wordt opgeteld, er nog zeer veel dossiers 
ontbreken. Anders gezegd, informatie over beslissingen is duidelijk onvolledig.  

 

Figuur 5.11: Percentage in eerste aanleg vergunde stedenbouwkundige vergunningsaanvragen per 
gemeente 

 

 

Figuur 5.12: Percentage in eerste aanleg vergunde verkavelingsaanvragen per gemeente 

 

 

Het valt dan op, zoals reeds eerder besproken, dat er in relatieve termen minder verkavelingen worden 
vergund dan stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. Voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen 
blijft de variatie over de ruimte beperkt en een meerderheid van de gemeenten keurt ongeveer negen op 
tien aanvragen goed (merk op dat een meerderheid van de Vlaamse gemeenten tot de categorieën 88-90 
en 91-92 behoort). Voor heel wat gemeenten in vooral West-Vlaanderen is dit cijfer evenwel nog hoger. 
Andere gebieden waarvoor dit geldt zijn verspreid over het landschap. Gemeenten waar relatief weinig 
wordt vergund, vindt men voornamelijk terug in het grensgebied tussen Vlaams-Brabant en Oost-
Vlaanderen, maar deze zijn ook terug te vinden verspreid over de rest van Vlaanderen. Voor 
verkavelingsaanvragen is de variatie veel groter. Ook hier zijn gemeenten waar een groot percentage 
dossiers wordt vergund voornamelijk terug te vinden in West-Vlaanderen. Het omgekeerde is waar in de 
Antwerpse Kempen en weer in het grensgebied tussen Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Geen andere 
duidelijke patronen komen naar voor. 

Beroepen bij de bestendige deputaties 

Na in de vorige sectie de beslissingen door de gemeenten onder de loep te nemen, wordt nu gefocust op 
de beroepen bij de bestendige deputaties (provincies). Er wordt dan ook verder gewerkt met een beperkte 
groep types. Voor dossiers ingediend volgens de bijzondere procedure is er immers geen beroep via de 
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provincies mogelijk (types ASTVEROI en ASTVEROI2009). Ook voor stedenbouwkundige attesten, die op zich 
al niet leiden tot een vergunning, kan logischerwijs niet in beroep worden gegaan bij een bestendige 
deputatie. 

In Tabel 5.4 wordt dan het aantal beroepen, gekoppeld aan de initiële beslissing door de gemeenten 
weergegeven. Uiteraard wordt er vooral in beroep wordt gegaan tegen weigeringen, met name tegen 20% 
van de negatief beoordeelde stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en 30% van de 
verkavelingsaanvragen. Bij nieuwere dossiertypes (respectievelijk AstVer en AstVer2009, en AvKav en 
AvKav2009) wordt er meer in beroep gegaan dan bij oudere (zie AstVerOS en AvKavOS). Bij deze dossiers 
volgens het ‘Oud Stelsel’ (-OS) diende de gemachtigd ambtenaar een bindend advies te geven. Dit 
betekende dat de gemachtigde ambtenaar niet in beroep hoefde te gaan tegen een vergunning aangezien 
ze deze via een bindend advies kon weigeren. Men zou kunnen verwachten dat dit komt door een door de 
jaren heen steeds strengere wetgeving en dus meer weigeringen, maar uit Tabel 5.3 bleek dat het aantal 
weigeringen procentueel slechts weinig verschilt tussen de verscheidene types. Het aantal weigeringen is 
dus niet gestegen over de jaren heen, zoals ook wordt getoond in Figuur 5.10. Voor verkavelingen merkt 
men zelfs een relatieve daling van het aantal weigeringen. Mogelijk heeft de stijging te maken met een 
verbeterde toegang tot informatie en rechtsmiddelen, waardoor de stap om in beroep te gaan kleiner 
wordt. Daarnaast kunnen sedert 2010 ook derden makkelijk in beroep gaan bij de deputatie. Dit heeft 
mogelijk een belangrijke invloed gehad op de beroepen tegen vergunningen. Ten slotte werd in Tabel 5.4 
een laatste kolom toegevoegd met het totaal aantal beroepen dat werd ingediend.  

Tabel 5.4: Initiële beslissingen tegen dewelke in beroep werd gegaan 

TYPE Vergunning (%) Weigering (%) Totaal Beroep (%) 

AstVerOS 3.515 (0,16) 37.231 (20,8) 40.746 (1,71) 

AstVer 457 (1,62) 748 (23,04) 1.205 (3,83) 

AstVer2009 6.068 (1,55) 8.912 (26,68) 14.980 (3,52) 

Alle stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen 

10.040 (0,38) 46.891 (21,75) 56.931 (2,01) 

AvKavOS 1.625 (0,72) 13.867 (31,66) 15.492 (5,77) 

AvKav 70 (3,14) 102 (36,43) 172 (7,38) 

AvKav2009 1.078 (3,44) 1.529 (39,52) 2607 (7,4) 

Alle verkavelingsaanvragen 2.773 (1,08) 15.498 (32,32) 18.271 (5,97) 

 

Uit de volgende tabel (Tabel 5.5) blijkt ook dat het loont om in beroep te gaan, zeker als de initiële beslissing 
door de gemeente een weigering was. De kolom Vergunning-Weigering, verwijst naar dossiers die initieel 
door de gemeenten werden vergund, maar die in beroep bij de deputatie uiteindelijk toch geweigerd 
werden. Het omgekeerde is waar voor de kolom Weigering-Vergunning. De laatste kolom, ten slotte, is een 
aggregatie en toont hoeveel beslissingen in totaal werden omgekeerd. Tussen haakjes wordt steeds het 
percentage van de beslissingen die in beroep worden omgekeerd weergegeven. Dit kan worden gezien als 
een pseudoslaagkans. Het adjectief pseudo is hier op zijn plaats. Een beroep kan immers ook succesvol zijn 
zonder een omkeringen van de beslissing. Denk bijvoorbeeld aan een aanvrager die na het behalen van een 
vergunning in beroep gaat tegen zekere opgelegde voorwaarden. Indien deze voorwaarden in beroep 
worden gewijzigd of volledig opgeheven, kan men spreken van een succesvol beroep. Er is dan onvoldoende 
informatie in de databank aanwezig om een eigenlijke slaagkans te berekenen. Het vergunningenregister 
toont immers niet waarom er in beroep wordt gegaan, noch of deze reden in beroep al dan niet ingewilligd 
wordt door de deputatie.  

Stel dat een derde in beroep gaat tegen een vergunning. Het is dan in de databank niet zichtbaar of deze 
een weigering van het dossier eist, of simpelweg een aanpassing van de vergunningsvoorwaarden. Indien 
de derde het laatste beoogt, en de deputatie hem hierin volgt, is het beroep dus eigenlijk geslaagd. Naar 
het vergunningenregister verandert er evenwel niets aan de uitkomst. Het dossiers was vergund, en dit blijft 
zo. Soms kunnen er wel enkele veronderstellingen worden gemaakt. Indien een aanvrager in beroep gaat 
tegen een vergunning, kan er worden verondersteld dat het een beroep tegen voorwaarden en niet tegen 
de eigenlijke vergunning betreft. Er is echter nog steeds niets geweten over het resultaat van het beroep. 
Er is immers geen mogelijkheid in het register om na te gaan of deze eisen al dan niet ingewilligd werden 
door de deputatie. Zelfs indien dit niet het geval is, blijft volgens de data in de databank een vergunning 
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simpelweg een vergunning. Zelfs de initiële assumptie die in dit voorbeeld gemaakt werd, is problematisch. 
Ervan uitgaande dat het veld dat de indiener specifieert19 volledig werd ingevuld20, is deze informatie 
beschikbaar voor een zeer beperkt aantal dossiertypes. Deze data is bijvoorbeeld niet beschikbaar voor 
stedenbouwkundige vergunnings- en verkavelingsaanvragen onder het oud stelsel. Met andere woorden, 
de assumptie kan slechts gemaakt worden voor een zeer beperkte subset van de data. Om deze reden wordt 
gefocust op dossiers waarvan de beslissing werd omgekeerd. De analyse geeft dan geen concrete slaagkans 
voor beroepen, maar zeker wel een indicatie. 

Uit Tabel 5.5 blijkt dat voor ongeveer een kwart van de beroepen tegen een initiële vergunning er succesvol 
een weigering werd bekomen. Omgekeerd, bij een omdraaiing van de beslissing in beroep van een 
weigering naar een vergunning, bedraagt de slaagkans bijna 50%. Voor nieuwere types is de kans op 
omkering gemiddeld genomen lager dan voor oudere types. Dit kan mogelijk weer geweten worden aan de 
relatieve toename van het aantal beroepen. Door een betere toegang tot informatie en rechtshulp wordt 
dan sneller in beroep gegaan. Er heeft zich met andere woorden een drempelverlaging voorgedaan, 
waardoor sneller in beroep wordt gegaan, zelfs al is de slaagkans van dit beroep kleiner. Het is opvallend 
dat er slechts weinig verschillen bestaan tussen de analyse voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen 
en verkavelingsaanvragen.  

De reden voor de grote verschillen in het percentage omkeringen, afhankelijk van de initiële beslissing door 
de gemeente, wordt later uitgeklaard, maar ligt hoogstwaarschijnlijk aan de instantie die in beroep gaat. 
Het zal namelijk blijken dat voornamelijk beroepen door derden worden afgewezen. Deze reageren 
voornamelijk tegen vergunde aanvragen. 

Tabel 5.5: Het aantal succesvolle beroepen en ‘slaagkansen’ 

TYPE 
Vergunning-

Weigering (%) 
Weigering-

Vergunning (%) 
Totaal Omkering 

(%) 

AstVerOS 834 (23,73) 17.928 (48,15) 18.762 (46,05) 

AstVer 144 (31,51) 323 (43,18) 467 (37,76) 

AstVer2009 1.333 (21,97) 4.072 (45,69) 5.405 (36,08) 

Alle stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen 

2.311 (23,02) 22.323 (47,61) 24.634 (43,27) 

AvKavOS 384 (23,63) 6.548 (47,22) 6.932 (44,75) 

AvKav 13 (18,57) 28 (27,45) 42 (24,42) 

AvKav2009 222 (20,59) 678 (44,34) 900 (34,52) 

Alle verkavelingsaanvragen 619 (22,32) 7.254 (46,81) 7.873 (43,09) 

 

Tabel 5.6: Beroepen door de aanvrager tegen vergunningen 

TYPE 
Beroep "A" tegen 

vergunning 
% totale beroepen 

"A" 

AstVer 54 9,87 

AstVer2009 880 11,35 

Alle stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen 

934 11,26 

AvKav 10 12,35 

AvKav2009 161 16,67 

Alle verkavelingsaanvragen 171 16,33 

 

Ter informatie wordt in Tabel 5.6 het probleem met de berekening van een “slaagkans” geïllustreerd. Hier 
wordt het aantal beroepen door de aanvrager tegen een vergunning weergegeven. Voor 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen gaat het over meer dan 10% van het totale aantal beroepen 

                                                                 
19 Het gaat om de kolom “c_wberoepd”. 
20 Dit is niet zo, zie Hoofdstuk 3. 
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door de aanvrager, voor verkavelingsaanvragen zelfs over meer dan 15%. Voor deze aanvragen kan niet 
accuraat gesteld worden of het beroep succesvol was, dan wel niet. Het gros van deze beroepen behandelt 
immers hoogstwaarschijnlijk de voorwaarden voor vergunning, en niet de kern van de zaak.  

Een gelijkaardige analyse wordt nogmaals gedaan, maar deze keer wordt niet onderverdeeld naar type maar 
naar de aard van de aanvraag (Tabel 5.7)21. De kolom “vergunning” verwijst naar het aantal initieel door de 
gemeente vergunde aanvragen waartegen in beroep werd gegaan, terwijl de kolom “weigering” verwijst 
naar het omgekeerde. Omkering, ten slotte, verwijst naar het percentage beroepen waarvoor de initiële 
beslissing door de deputatie werd teruggedraaid (van een vergunning naar een weigering of vice versa). 
Men merkt dat er voor de kolom “vergunning” en het overeenkomstige omkeringssucces heel wat variaties 
zijn. Men dient evenwel op te passen bij deze resultaten, zeker bij de interpretatie van de percentages, daar 
het aantal observaties vaak relatief klein is. Dit maakt de analyse ietwat minder robuust. Wat evenwel 
overduidelijk is, is dat tegen vergunningen slechts zeer zelden in beroep wordt gegaan. 

Wat evenwel meteen duidelijk wordt, is dat er zeer weinig in beroep wordt gegaan tegen vergunningen. Er 
zijn enkele mogelijke uitzonderingen waar tegen meer dan één percent van de vergunde dossiers in beroep 
wordt gegaan. Het gaat weer over de categorieën die voor controverse kunnen zorgen en dewelke, zoals 
eerder werd aangetoond, ook relatief vaak initieel geweigerd worden door gemeenten. Het gaat hier dan 
om bijvoorbeeld meergezinswoningen, parking en reliëfwijzigingen. De initiële beslissingen voor deze 
aarden worden ook relatief vaak omgedraaid, al kunnen de soms lage aantallen hier voor belangrijke 
vertekeningen zorgen. Eenzelfde opmerking kan gemaakt worden voor alles wat met verkavelingen te 
maken heeft. Opvallend is wel dat de deputatie weigerachtig staat tegenover het omkeren van een beroep 
tegen een vergunde eengezinswoning. Anderzijds volgt de provincie veel frequenter de instantie die in 
beroep gaat wanneer het gaat over bijgebouwen, nieuwe industrie en nieuwe handel. 

Voor beroepen tegen weigeringen loopt de analyse relatief gelijkaardig. Er wordt logischerwijs vaak in 
beroep gegaan tegen aanvragen met een aard die vaak geweigerd wordt. Meergezinswoningen, 
reliëfwijzigingen, opslag van afval en wijzigingen van het aantal wooneenheden zijn hier voorbeelden van. 
Ook tegen weigeringen in de industrie, handel en kantoren wordt relatief vaak in beroep gegaan. De meest 
opvallende categorieën waar in beroep gaan zeer frequent voorkomt, behoren tot de groep 
verkavelingsaanvragen. Meer dan 30% van deze wordt voor de deputatie gebracht. Met 45% van de 
weigeringen omgezet in vergunningen door de provincie, loont het ook dit te doen. Waar de kans op een 
vergunning reeds klein was bij de initiële beslissing, blijft dit zo in beroep. Voor bijvoorbeeld 
reliëfwijzigingen, parking en publiciteit worden relatief weinig beroepen tegen weigeringen ingewilligd. 
Voor meergezinswoningen is de kans op een omkering van een weigering wel aanzienlijk, namelijk bijna 
50%. Eengezinswoningen worden ook vaak vergund in beroep nadat ze geweigerd waren door de gemeente, 
evenals aanvragen met betrekking tot industrie, kantoren en handel. Er kan vanuit gegaan worden dat de 
laatste groepen het beroepsproces professionaliseren, waardoor een hogere slaagkans logisch wordt. 

                                                                 
21 We merken op dat aanvragen door openbare instanties ook niet opgenomen zijn in Tabel 5.7, gezien de afwijkende procedures hiervoor; de cijfers 
zijn de dossiers opgenomen in Tabel 5.4 waarvoor de aard van de aanvraag bekend is. Voor stedenbouwkundige vergunningsdossiers gaat het om 
10.020 van de 10.040 in eerste aanleg vergunde dossiers en 46.783 van de 46.891 in eerste aanleg geweigerde aanvragen. 
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Tabel 5.7: Beroepen en hun het percentage omkeringen verdeeld naar aard 

AARD Vergunning (%) Omkering Weigering (%) Omkering 

N_EEN 1.498 (0,20) 22,16 7.991 (20,51) 53,87 

V_EEN 1.662 (0,28) 20,70 7.026 (19,24) 50,04 

S_EEN 130 (0,46) 20,00 358 (20,12) 47,77 

N_MEER 981 (1,66) 25,69 3.221 (26,29) 47,53 

V_MEER 447 (1,59) 18,57 1.568 (26,67) 43,43 

S_MEER 5 (0,74) 20,00 23 (27,06) 47,83 

N_BIJ 832 (0,29) 26,80 3.963 (15,62) 42,11 

V_BIJ 167 (0,43) 26,35 923 (22,87) 42,25 

S_BIJ 69 (0,56) 31,88 126 (23,64) 47,62 

N_INDUS 210 (0,55) 24,29 1.134 (24,92) 52,38 

V_INDUS 155 (0,49) 17,42 731 (25,77) 54,31 

S_INDUS 15 (0,43) 20,00 32 (28,83) 43,75 

N_HANDEL 216 (0,78) 25,93 1.216 (23,14) 47,86 

V_HANDEL 382 (0,57) 21,99 1.577 (20,48) 50,86 

S_HANDEL 31 (1,65) 19,35 41 (25,15) 31,71 

N_KANTOOR 32 (0,62) 18,75 158 (23,51) 50,63 

V_KANTOOR 37 (0,57) 13,51 127 (22,64) 57,48 

S_KANTOOR 5 (1,73) 20,00 4 (30,77) 50,00 

N_INFRA 117 (0,39) 20,51 380 (13,08) 45,26 

V_INFRA 27 (0,52) 22,22 84 (23,20) 48,81 

S_INFRA 6 (0,67) 33,33 14 (35,00) 35,71 

N_LANDTUIN 346 (0,57) 20,23 3.037 (31,59) 51,43 

V_LANDTUIN 188 (1,00) 16,49 789 (34,50) 49,94 

S_LANDTUIN 19 (0,40) 15,79 63 (40,65) 63,49 

N_TOERISME 57 (0,68) 31,58 401 (23,64) 38,90 

V_TOERISME 54 (1,35) 35,19 235 (32,50) 45,11 

S_TOERISME 2 (0,65) 50,00 3 (17,65) 66,67 

N_OPENBAAR 105 (0,48) 12,38 139 (10,15) 62,59 

V_OPENBAAR 45 (0,27) 11,11 120 (15,13) 56,67 

S_OPENBAAR 15 (1,03) 13,33 10 (11,11) 70,00 

ONTBOSSEN 18 (0,51) 16,67 63 (18,86) 30,16 

VELHOOGST 142 (0,23) 14,08 249 (8,18) 45,78 

WIJZRELIEF 174 (1,50) 32,76 1.033 (26,16) 41,24 

OPSLAFVAL 27 (1,38) 22,22 156 (25,91) 39,74 

PARKING 111 (1,32) 21,62 392 (22,90) 39,80 

GRONDPUBL 5 (0,48) 40,00 30 (13,89) 30,00 

WIJZAANTAL 78 (0,94) 23,08 569 (26,29) 35,50 

PUBLICIT 83 (0,20) 30,12 938 (12,54) 31,02 

ANDER 1.527 (0,35) 25,80 7.859 (18,81) 44,17 

NIEUW 1.822 (1,09) 23.98 11.519 (32,38) 44,81 

NIEUWWE 10 (1,92) 30,00 63 (42,00) 47,62 

HERZIENG 0 (0) 0,00 0 (0) 0,00 

OPHEFG 0 (0) 0,00 0 (0) 0,00 

WIJZIG 934 (0,95) 18.84 3.901 (30,24) 53,17 

WIJZIGWE 7 (2,08) 42.86 15 (23,08) 20,00 

WIJZIGG 0 (0) 0,00 0 (0) 0,00 

VERNIETG 0 (0) 0,00 0 (0) 0,00 
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Ten slotte wordt nagegaan welke instanties in beroep gaan, zoals voorgesteld in Tabel 5.8. Merk op dat de 
gegeven percentages per rij niet gelijk zijn aan 100%. Het veld is immers niet volledig ingevuld. Daarenboven 
is de data voor vergunnings- en verkavelingsaanvragen onder het oude stelsel niet voorhanden en deze 
worden dan ook logischerwijs verder genegeerd. Dit laat dan wel niet toe historische tendensen te 
onderzoeken. Merk ook op dat de onder het oud stelsel (type aanvraag ASTVEROS) de gemachtigde 
ambtenaar bindend advies verleende, zodat er geen reden was om in beroep te gaan omdat de gemachtigde 
ambtenaar via het advies een vergunning kon weigeren. Maar deze situatie komt hier verder niet aan bod 
omdat het type ASTVEROS niet in Tabel 5.8 is opgenomen. Het mag in het licht van de hierboven 
voorgestelde cijfers geen verassing zijn dat een meerderheid van de beroepen wordt ingediend door de 
aanvrager (“A”). Een tweede grote groep zijn de beroepen ingediend door derden (“X”). Uit de praktijk blijkt 
ook dat het aantal beroepen door derden snel stijgt. Voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen gaan 
andere instanties relatief zelden in beroep, maar deze zijn wel actiever op het vlak van 
verkavelingsaanvragen. Bijna 10% van de beroepen wordt ingediend door een adviesverlenende instantie 
(“B”). Het aantal beroepen door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar (“R”) stijgt ook, maar blijft 
onder de 5%. Een laatste categorie “V” is steeds zeer klein en wordt niet beschreven in de technische 
richtlijnen.  

Tabel 5.8: De instanties die in beroep gaan 

TYPE A (%) R (%) B (%) X (%) V (%) 

AstVer 547 (45,39) 170 (14,11) 9 (0,75) 143 (11,87) / 

AstVer2009 7.750 (51,74) 432 (2,88) 171 (1,14) 2.341 (15,63) 148 (0,99) 

Alle stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen 

8.297 (51,26) 602 (3,72) 180 (1,11) 2.484 (15,35) 148 (0,99) 

AvKav 81 (47,09) 22 (12,79) 12 (6,98) 17 (9,88) / 

AvKav2009 966 (37,05) 91 (3,49) 262 (10,05) 377 (14,46) 30 (1,15) 

Alle verkavelingsaanvragen 1.047 (37,68) 113 (4,07) 274 (9,86) 394 (14,18) 30 (1,15) 

 

De meeste instanties slagen er vaak in een omkering van de beslissing te bekomen in beroep (Tabel 5.9). Bij 
aanvragers is dit het geval in ongeveer 40% van de gevallen en dit stijgt nog verder voor de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar (40% voor vergunnings- en zelfs 50% voor verkavelingsaanvragen). De 
adviesverlenende instanties doen het iets slechter, maar bekomen toch een omkering bij 35% van hun 
beroepen. Voor derden is dit evenwel slechts het geval in 20% van de beroepen. Dit hoeft niet te verbazen 
daar deze vaak slechts in beperkte mate op de hoogte van het beleid zullen zijn, noch detailkennis hebben 
van individuele dossiers. Het gaat dan misschien vaker over emotionele eerder dan professionele, op 
stedenbouwkundige bezwaren steunende, beroepen, die logischerwijs minder succesvol zijn. Derden gaan 
vaker in beroep tegen aanvragen die initieel door de gemeente worden vergund, wat in grote mate de 
lagere kans op omkering voor dit type beroepen verklaart. Daar het aantal beroepen door derden in de 
praktijk stijgt, kan een verdere dalende evolutie worden verwacht. 

Tabel 5.9: Beroepen die leiden tot een omkering, per instantie 

TYPE A (%) R (%) B (%) X (%) V (%) 

AstVer 223 (40,77) 80 (47,06) 3 (33,33) 39 (27,27) / 

AstVer2009 3.177 (40,99) 176 (40,74) 63 (36,84) 499 (21,32) 17 (11,49) 

Alle stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen 

3.400 (40,98) 256 (42,52) 66 (36,67) 538 (21,66) 17 (11,49) 

AvKav 19 (23,46) 7 (31,82) 0 (0) 2 (11,76) / 

AvKav2009 365 (37,78) 51 (56,04) 92 (35,11) 77 (20,42) 7 (23,33) 

Alle verkavelingsaanvragen 384 (36,68) 58 (51,33) 92 (35,11) 79 (20,05) 7 (23,33) 

 

Vervolgens wordt ook voor beroepen de evolutie over de tijd geanalyseerd. Dit gebeurt in Figuur 5.13, waar 
de linkse grafiek het percentage beslissingen inzake stedenbouwkundige vergunningsaanvragen weergeeft 
dat in beroep wordt omgekeerd. De rechtse figuur doet hetzelfde voor de verkavelingsaanvragen. Er wordt 
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steeds een onderscheid gemaakt tussen beroepen tegen initiële weigeringen (rode lijnen) en beroepen 
tegen vergunningen (blauwe lijnen). Zoals werd aangetoond in de vorige tabellen en ook in deze grafieken 
is er een belangrijk verschil tussen deze twee eventualiteiten. Het is duidelijk dat er veel meer variatie in 
deze reeks terug te vinden is dan de overeenkomstige voor de beslissingen door de gemeenten (zie 
Figuur 5.10). Een zeer belangrijke opmerking is evenwel dat door het beperkte aantal observaties voor 
beroepen tegen initiële vergunningen er sowieso, bijna per definities, heel wat meer variatie zit in de blauwe 
lijnen. De rode lijnen, waarvoor er aanzienlijk meer observaties zijn, zijn duidelijke stabieler en de analyse 
wordt voor deze subset dan ook meteen veel robuuster. Om deze redenen worden nog twee additionele 
figuren toegevoegd, waar gewerkt wordt met gewogen gemiddelden. Figuur 5.14 neemt voor elk jaartal 
eigenlijk een periode van vijf jaar (het jaar zelf, twee ervoor en twee erna) in rekening, terwijl dit in 
Figuur 5.15 negen jaar wordt. Men merkt dat extreme pieken en dalen worden uitgefilterd. Zelfs bij een 
relatieve korte periode van vijf jaar worden de curves duidelijk al veel gladder. De trends die in deze twee 
laatste figuren naar voren komen, zijn dan veel robuuster.  

De belangrijkste trend, die duidelijk behouden blijft na het nemen van de gewogen gemiddeldes, en die 
geldt voor zowel de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en de verkavelingsaanvragen, is de 
duidelijke daling van het aantal omkeringen van beroepen van dossiers in de jaren 1990 die initieel 
geweigerd werden en een even duidelijke omgekeerde, positieve trend voor initieel vergunde aanvragen in 
de jaren 1990. Merk op dat dit de periode is waar het ruimtelijke ordeningsbeleid in het Vlaamse gewest 
een nieuw impuls kreeg in de aanloop naar de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 
Toekomstig onderzoek zou kunnen nagaan wat de specifieke impact was van de overheveling van de 
bevoegdheid ruimtelijke ordening naar de gewesten in de jaren 1980 en de gewijzigde regelgeving. Zo viel 
met het decreet van 18 mei 1999 de beroepsprocedure bij de minister weg en viel met het decreet van 18 
november 2011 ook de mogelijkheid weg voor de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar om zelfstandig 
te beslissen al dan niet beroep aan te tekenen tegen een beslissing van het College van Burgemeester en 
Schepenen of de Bestendige Deputatie aangezien enkel nog de leidend ambtenaar kon beslissen om in 
beroep te gaan. In het kader van deze opdracht zijn er echter geen formele hypotheses geformuleerd over 
de impact van dergelijke regelgeving over beroepen. 

 

 

Figuur 5.13: De evolutie van de omkeringen in beroep over de jaren heen (stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen en verkavelingsaanvragen) 
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Figuur 5.14: De evolutie van de omkeringen in beroep over de jaren heen (stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen en verkavelingsaanvragen) (gewogen gemiddelde over 5 jaar) 

 

 

 

Figuur 5.15: De evolutie van de omkeringen in beroep over de jaren heen (stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen en verkavelingsaanvragen) (gewogen gemiddelde over 9 jaar) 

 

 

Naar het einde van de jaren 90 gaat de bovenvermelde daling evenwel verloren. De trendlijnen voor 
beroepen tegen weigeringen stijgen initieel terug. Sinds is er wel terug een graduele daling van het aantal 
succesvolle omkeringen te merken. Dit heeft mogelijk te maken met de recente groei van het aantal 
beroepen (cf. Tabel 5.4). Wegens een betere toegang tot rechtsmiddelen wordt er dan sneller in beroep, 
maar daalt het succes van het beroep ook. In theorie zou men ook kunnen stellen dat de ontvoogding van 
gemeenten tot meer vergunningen leidt. De overgebleven weigeringen gaan dan vaker en duidelijker in 
tegen de regelgeving. Deze laatste hypothese wordt evenwel niet ondersteund door de data met betrekking 
tot beslissingen (cf. Figuur 5.10). Ook voor de beroepen tegen vergunningen is er duidelijk terug een daling 
van de slaagkans van omkeringen sinds de piek van de jaren 1990. De makkelijkere toegang van derden tot 
de beroepsprocedure voor de deputaties heeft hier waarschijnlijk een invloed op gehad. Ook hier kan 
gespeculeerd worden over de rol van de ontvoogding van gemeenten, maar er dient weer opgemerkt te 
worden dat het percentage vergunde dossiers niet opvallend gewijzigd is.  
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Ten slotte wordt in Tabel 5.10 de hierboven besproken informatie geaggregeerd per provincie, of met 
andere woorden op het eigenlijke beslissingsniveau. Een analyse van kaarten op gemeenteniveau is niet 
opgenomen omdat het over het algemeen gaat over een beperkt aantal observaties waardoor een beperkt 
aantal dossiers de waarden voor gemeenten met een beperkt aantal aanvragen sterk kan beïnvloeden. De 
vernoemde trends worden in Tabel 5.10 geconfirmeerd. Omkeringen van initiële weigeringen voor 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen in beroep (de laatste kolom), zijn het hoogst in Oost-
Vlaanderen en Limburg, dichtbij gevolgd door Antwerpen. De twee andere provincies scoren duidelijk lager. 
De beroepen tegen vergunningen leiden daarentegen duidelijk veel minder tot omkering in Antwerpen en 
Oost-Vlaanderen. Limburg toont dan weer hoge cijfers, en ook in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant 
stemmen de deputaties vaak in met beroepen tegen vergunningen. 

Ook voor verkavelingsaanvragen worden beroepen tegen zowel weigeringen en vergunningen in Limburg 
zeer vaak omgekeerd. Hetzelfde geldt in mindere mate ook voor Vlaams-Brabant, terwijl het omgekeerde 
waar is voor West-Vlaanderen. Voor Oost-Vlaanderen en Antwerpen is de slaagkans voor beroepen tegen 
weigeringen en vergunningen eerder gemiddeld. 

Een andere interessante observatie is de grote variatie in het aantal beroepen (als percentage van het totaal 
aantal dossiers per provincie). In Limburg wordt duidelijk tegen heel veel beslissingen van de gemeenten in 
beroep gegaan. Dit geldt zowel voor beroepen tegen weigeringen als vergunningen, alsook voor zowel 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen als verkavelingsaanvragen. De grote slaagkans van beroepen 
heeft hier mogelijk mee te maken. Gelijkaardige observaties kunnen in mindere mate worden gemaakt voor 
Vlaams-Brabant. Dit werd ook bevestigd door mensen uit de praktijk. In West-Vlaanderen wordt 
daarentegen slechts zelden in beroep gegaan. Vanuit het oogpunt van weigeringen is dit logisch, daar reeds 
een zeer hoog percentage van aanvragen in eerste aanleg werd vergund. Slaagkansen voor omkeringen van 
weigeringen in beroep zijn in deze provincie dan ook relatief laag. Waarom ook het relatieve aantal 
beroepen tegen vergunningen zo laag is, is minder duidelijk, maar ook hier kan waarschijnlijk het hoge 
aantal vergunningen in eerste instantie ter verklaring worden ingeroepen. De geweigerde vergunning zijn 
dan vaak geweigerd voor ernstige problemen en hebben dan ook relatief weinig kans om een omkering te 
bekomen (dit blijkt ook uit het in de vorige paragrafen beschreven cijfermateriaal). Ten slotte nog een 
opmerking bij deze cijfers. Sommige provincies laten toe beroepen in te trekken wanneer de kans op slagen 
gering is. Dit kan een kleine vertekening van het cijfermateriaal betekenen. 

 

 

Tabel 5.10: Omkeringen van beslissingen in beroep per provincie 

 

Stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen 

Vergunning (%) Omkering Weigering (%) Omkering 

Antwerpen 2.476 (0,38) 17,81 10.150 (18,77) 47,45 

Limburg 1.770 (0,54) 29,49 9.832 (33,06) 49,85 

Vlaams-Brabant 1.483 (0,44) 26,16 7.963 (28,20) 42,82 

Oost-Vlaanderen 2.625 (0,40) 20,61 13.392 (20,60) 50,26 

West-Vlaanderen 1.666 (0,26) 25,03 5.434 (14,45) 44,44 

Verkavelings- 
aanvragen 

Vergunning (%) Omkering Weigering (%) Omkering 

Antwerpen 630 (1,47) 19,21 2.939 (31,99) 46,51 

Limburg 543 (1,22) 28,73 3.281 (48,52) 51,94 

Vlaams-Brabant 625 (1,03) 26,24 4.451 (37,95) 46,01 

Oost-Vlaanderen 763 (0,97) 17,43 4.206 (25,07) 45,77 

West-Vlaanderen 212 (0,68) 21,23 621 (17,75) 33,82 
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Wat leert deze analyse van vergunningsbeslissingen en beroepen ons? 

In dit deel werden de beslissingen in eerste aanleg (voornamelijk door de gemeenten) en de beroepen door 
de deputaties besproken. Met betrekking tot de beslissingen bleek dat een grote meerderheid van 
aanvragen (en in het bijzonder van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen) door de gemeente werd 
vergund. Het percentage vergunde dossiers blijft ook zeer constant over de tijd. De ontvoogding van de 
gemeenten heeft dan klaarblijkelijk geen al te grote invloed gehad op het aantal vergunningen, zoals door 
sommigen wordt gevreesd. Ook de regionale variaties blijven beperkt. Enkel in West-Vlaanderen lijkt het 
erop dat er over het algemeen relatief meer aanvragen worden vergund. Aanzienlijke verschillen werden 
wel teruggevonden op het vlak van de aard van da aanvraag. 

Er wordt, zoals kan worden verwacht, voornamelijk tegen weigeringen in beroep gegaan. Het loont ook om 
in te beroep te gaan, sinds bijna 50% van de initiële weigeringen in beroep wordt omgekeerd voor een 
vergunning. Tegen vergunningen wordt daarentegen veel minder in beroep gegaan en de kans op omkering 
is ook slechts 20 à 25%. Deze lagere slaagkans kan grotendeels te wijten worden aan de instantie die in 
beroep gaat. Voor zowel aanvrager, als de overheid als experten is de slaagkans immers hoog. Voor derden 
is deze daarentegen zeer laag. Deze gaan natuurlijk vooral in beroep tegen vergunningen. Doorheen de 
geschiedenis van het vergunningenregister blijft de kans op omkering ook steeds min of meer gelijk, met 
uitzondering van een korte periode in het midden van de jaren 1990. Er zijn wel belangrijke geografische 
verschillen. In Limburg wordt bijvoorbeeld opvallend veel in beroep gegaan en dit beroep leidt ook vaak tot 
een omkering van de originele beslissing. Gelijkaardige observaties gelden in mindere mate voor Vlaams 
Brabant. In West-Vlaanderen is net het omgekeerde waar. Er wordt slechts zelden in beroep gegaan (er 
wordt ook zeer veel vergund door de gemeenten) en beroepen tegen weigeringen leiden slechts zelden tot 
omkering van de beslissing door de gemeente. In Antwerpen en Oost-Vlaanderen worden initiële 
weigeringen vaak omgekeerd, terwijl het omgekeerde waar is voor vergunningen. 
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Realisatie vergunningen op het terrein 

Eén van de vragen geformuleerd in het bestek van de opdracht was in welke mate vergunningsaanvragen 
worden uitgevoerd. Naast interviews met personen met heel wat terreinkennis (zie deelrapport Perceel 3, 
GSJ advocaten, 2017) werd besloten om dit via een beperkte steekproef na te gaan. Uit de databank met 
gegeorefereerde vergunningsaanvragen werden daartoe alle aanvragen geselecteerd voor de nieuwbouw 
van eengezinswoningen omdat dit relatief eenvoudig op luchtfoto’s is te herkennen (aard van de aanvraag 
= “N_EEN”). Of de werken conform de vergunning gebeuren en of de woning afgewerkt en bewoond is, blijft 
wel moeilijk te achterhalen via luchtfoto’s. Er werd gekozen voor het jaar 2013 omdat er vanaf het 
voorgaande jaar (2012) voldoende gedetailleerde luchtfoto’s vrij worden aangeboden via geopunt. Zo kan 
de toestand worden nagegaan in het voorgaande jaar, het jaar van de aanvraag en de daaropvolgende jaren. 
Concreet werd gebruik gemaakt van volgende bestanden met een grondresolutie van 25cm: 

 

  -Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 2012, Vlaanderen 

  -Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 2013, Vlaanderen 

  -Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 2014, Vlaanderen 

  -Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 2015, Vlaanderen 

  -Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 2016, Vlaanderen 

 

Uit de lijst van aanvragen werd een aselecte steekproef getrokken van 100 observaties, en werd de toestand 
geobserveerd in de jaren 2012-2016 (Figuur 5.16 toont dit voor 4 van de onderzochte cases), waarbij ook 
het ‘onderwerp van de aanvraag’ werd nagekeken. Van de 100 aanvragen werden er 7 geweigerd door de 
gemeente in eerste aanleg. Volgende observaties konden worden gemaakt wat betreft de 93 in eerste 
aanleg vergunde aanvragen voor nieuwe eengezinswoningen: 

 

-Bij 49 van de vergunde aanvragen was er duidelijk sprake van een braakliggend terrein dat werd 
bebouwd in de onderzochte periode. 

-Bij 22 van de vergunde aanvragen stond er reeds een woning in 2012 en waren er geen werken 
die konden worden waargenomen op de gebruikte luchtfoto’s.  

-Bij 16 van de vergunde aanvragen is er sprake van het slopen van een bestaand gebouw en het 
oprichten van een nieuwe woning in de onderzochte periode. Bij twee van deze vergunde 
aanvragen waren geen werken waar te nemen. 

-Bij 2 van de vergunde aanvragen vermeldde het onderwerp van de aanvraag dat het ging om een 
regularisatie. 

-Eén vergunde aanvraag valt op basis van het onderwerp van de aanvraag eerder in de categorie 
verbouwing (in combinatie met een functiewijziging). 

-Bij 3 vergunde aanvragen blijft het perceel heel de periode braak liggen. 

 

Bij de zeven in eerste aanleg geweigerde aanvragen werd het volgende vastgesteld: 

 

-Slechts één van de geweigerde aanvragen heeft betrekking op een braakliggend perceel dat 
gedurende de onderzochte periode braak is gebleven.  

-Drie van de geweigerde aanvragen gingen over het slopen en nadien oprichten van een nieuwe 
woning, waarbij in twee van de drie gevallen deze in eerste aanleg geweigerde werken zichtbaar 
zijn.  

-Eén geweigerde aanvraag ging volgens het onderwerp over een regularisatie van het herbouwen 
van een zonevreemde woning, waarbij geen noemenswaardige wijzigingen waar te nemen zijn op 
luchtfoto’s in de periode 2012-2016. 

-Bij nog een andere geweigerde aanvraag zijn evenmin werken waar te nemen aan de gebouwen 
die er reeds stonden in 2012. 
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-Bij één in eerste aanleg geweigerde aanvraag voor het bouwen van een woning op een 
braakliggend perceel zijn er in 2014 reeds werken te zien en het daaropvolgende jaar een woning. 

 

We stellen dus vast dat indien een vergunning wordt aangevraagd en in eerste aanleg wordt goedgekeurd 
voor het bouwen van een eengezinswoning op een braakliggend terrein, dat er dan in de overgrote 
meerderheid van de gevallen een woning wordt opgericht op het terrein in de jaren die er op volgen. 
Opvallend is wel dat de steekproef heel wat sites bevatte waarop reeds een woning stond in 2012 en waar 
nadien geen grote werken zijn waar te nemen, ondanks een in eerste aanleg goedgekeurde vergunning voor 
het oprichten van een eengezinswoning. Meer gedetailleerd onderzoek moet uitwijzen wat hiervoor de 
verklaring is en in welke mate deze observatie te wijten is aan bijvoorbeeld datakwaliteit, dan wel 
gebeurtenissen op het terrein. Ondanks de beperkingen van de gekozen methode en de beperkte omvang 
van de steekproef, menen we te kunnen oordelen dat op percelen waarop gemeenten de bouw van een 
nieuwe eengezinswoning vergunnen, enkele jaren later in de overgrote meerderheid van de gevallen ook 
daadwerkelijk een woning terug te vinden is. Slechts in drie van de 93 hier onderzochte in eerste aanleg 
vergunde gevallen bleef het perceel braak. Uitgebreidere analyses kunnen deze eerste inzichten verder 
verfijnen en eventueel bijstellen. Om kwantitatieve uitspraken te kunnen doen over het percentage 
‘gerealiseerde’ vergunningen lijkt het aan te raden om eerst enkele cases – gebieden met een beperkte 
oppervlakte en een beperkt aantal aanvragen– meer diepgaand te onderzoeken. Daarbij kunnen 
bijvoorbeeld ook enkele subtypes nader worden bekeken, zoals vergunningen die gelegen zijn in een 
recente verkaveling, of op in het voorgaande jaar braakliggende percelen. Op basis van dergelijk onderzoek 
kan dan de methode worden verfijnd en worden toegepast op de vergunningendatabank. Voor meer 
informatie over de realisatiegerichtheid van het vergunningenbeleid verwijzen we ook graag naar het 
deelrapport van Perceel 3 (GSJ advocaten, 2017). 
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Figuur 5.16: Beelden van 4 observaties uit de steekproef gebruikt in de analyse (2012 (bovenaan) tot 2016) 

De eerste 3 observaties tonen telkens een braakliggend perceel dat werd bebouwd, terwijl de 4e observatie 
een woning toont die werd gesloopt en waar een nieuwe woning in de plaats kwam 
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Algemene Trends in het Onderwerp van de Aanvraag 

 

Vooraleer over te gaan tot een meer specifieke analyse, tonen een aantal grafieken algemene tendensen. 
Deze grafieken zijn gebaseerd op de types dossier ‘ASTVER’ en ‘ASTVEROI’ (zie Ruimte Vlaanderen, 2016 en 
Hoofdstuk 3 van dit rapport voor meer detail over de verschillende types dossiers). De figuren geven 
relatieve cijfers, meer bepaald het percentage vergunningsaanvragen waarvan het onderwerp een bepaalde 
term of een synoniem daarvan bevat. Zo zien we een sterke daling van vergunningsaanvragen voor 
kippenstallen en wat later ook een daling van koeienstallen, terwijl paardenstallen een steeds groter 
aandeel krijgen. Voorts is het weinig verrassend dat fietspaden, zonnepanelen en windmolens aan belang 
toenemen. Deze grafieken illustreren dat trends kunnen worden gedetecteerd op basis van het onderwerp 
van de aanvraag, en een aantal mogelijke door beleid geïnduceerde evoluties worden hierna verder 
onderzocht (Figuur 5.17). 

Deze voorbeelden illustreren de mogelijkheden van text mining. Indien men sluitende conclusies wenst te 
trekken over de geïllustreerde trends, raden we aan om bijkomende bronnen te raadplegen, niet in het 
minst omdat de weergegeven trends verschillende decennia overspannen waarin zowel de datakwaliteit als 
het regelgevend kader niet constant zijn gebleven, en ook aangezien ‘mining’ technieken een verkennend 
karakter hebben. De tekstanalyses kunnen verder worden verfijnd, maar het blijft een interpretatie waarbij 
woordkeuze, schrijffouten en woordcombinaties mee bepalen of een aanvraag al dan niet aan een categorie 
wordt toegewezen. Desalniettemin illustreren we hier dat text mining een techniek is die bestaande 
bronnen kan aanvullen met informatie die mogelijks niet elders is terug te vinden. Het grote aantal 
aanvragen dat werd meegenomen (n=2.524.170 voor de periode 1962-2016) verhoogt ook de robuustheid 
van de analyse. In het volgende hoofdstuk wordt text mining gebruikt om de impact van veranderingen in 
beleid te vatten, waarbij de onderzochte periode veel korter is dan bij de hier gegeven voorbeelden zodat 
verschillen in datakwaliteit ook lager zijn. Daarbij wordt ook rekening gehouden met wijzigingen in beleid, 
aangezien dat het onderwerp van de analyses is. 

 

Figuur 5.17: Enkele voorbeelden van trends op basis van text mining 
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Figuur 5.17 (vervolg) 
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6. Resultaten (2): Analyse van de impact 
van enkele wijzigingen in de 
regelgeving gebruik makende van de 
vergunningendatabank 
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Op basis van de eerder besproken text mining wordt nagegaan hoe het voorkomen van bepaalde termen al 
dan niet wijzigt rond een kantelmoment. De analyse gebeurt op basis van kwartaalcijfers waarvoor 40 
opeenvolgende kwartalen worden geselecteerd met het 21e kwartaal als kantelpunt. In sommige gevallen 
zijn er geen 20 kwartalen sinds het kantelpunt aangezien de analyse loopt tot en met het 4e kwartaal van 
2016. Hierna worden verschillende kantelpunten gedetecteerd in Perceel 4 van deze opdracht (Omgeving 
cvba, 2017) geanalyseerd. Tenzij anders vermeld, geeft de Y-as het percentage vergunningsaanvragen weer 
waar de onderzochte term in het onderwerp van de aanvraag voorkomt.  

De analyses werden zowel uitgevoerd op basis van het volledige vergunningenregister (met 2.812.138 
observaties), als op een selectie van gemeenten waarvan de datakwaliteit van het vergunningenregister 
sinds 2000 het meest betrouwbaar lijkt (met 2.524.170 observaties). Meer specifiek worden 
vergunningsaanvragen uit gemeenten waar minstens vijf opvallende sprongen in de data voorkomen in de 
periode 2000-2015 weggelaten. Dit betreft 70 gemeenten, maar we dienen te benadrukken dat dit niet 
noodzakelijk impliceert dat het vergunningenregister niet correct is opgemaakt. Bij de impact van de 
meldingsplicht geven we de resultaten van zowel de volledige dataset als van degene waarbij aanvragen uit 
de eerder vermelde 70 gemeenten zijn weggelaten, maar aangezien deze nauwelijks van elkaar verschillen 
wordt nadien enkel de resultaten op basis van de volledige databank gegeven.  

 

Impact meldingsplicht en vrijstellingen (2010) 

Met het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter 
uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening volstaat het voor heel wat werken om ze te melden 
in plaats van er een stedenbouwkundige vergunning voor aan te vragen. Dit besluit werd gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad op 10 september 2010 en trad in werking op 1 december 2010. We kiezen voor het 
4e kwartaal van 2010 als kantelpunt omdat toen het besluit bekend was en in werking is getreden. 

Voorafgaand aan de eigenlijke analyse volgens de hierboven beschreven methode, werd nagegaan welke 
termen frequent voorkomen in het onderwerp van meldingen. In de vergunningendatabank zijn in totaal 
27.264 meldingsdossiers opgenomen. Bij een inspectie van de data bleek het veld ‘onderwerp’ soms de 
naam van de aanvrager te bevatten. In een aselecte steekproef van 100 dossiers bleek dit het geval te zijn 
voor 3 dossiers, wat relatief beperkt is. Nadat synoniemen werden vervangen en andere in Hoofdstuk 4 
beschreven bewerkingen werden toegepast, werd een lijst opgemaakt van de termen die in minstens 
honderd meldingen voorkwamen, deze zijn hieronder gegeven samen met het aantal meldingsdossiers 
waarin de term voorkomt (Tabel 6.1). 
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Tabel 6.1: Frequenties van meest voorkomende termen in meldingsdossiers 

 

Term frequentie  term frequentie 

Veranda 10324  berging 349 

Woning 6734  terrasoverkapping 347 

Bouw 4875  vernieuwn 345 

Aanbouwen 4288  bijbouwen 327 

Plaatsen 3415  maken 301 

Bijbouw 3408  handelingen 300 

Uitbreiden 3378  vrijstaande 299 

Verbouw 3082  gelijkvloers 295 

Bestaand 2454  oppervlakte 283 

Zorgwoning 1445  inrichten 264 

Achtergevel 1194  tuinhuis 234 

Raam 1062  overkapping 227 

Sloop 1058  interne 222 

Regularisatie 890  appartement 186 

Verander 883  renoveren 185 

Pergola 804  aanpassen 166 

Terras 749  creeren 150 

Afdak 739  herbouwen 149 

Bijgebouwen 641  uitbouw 131 

Nieuw 639  volume 128 

Carport 634  muur 126 

Vervangen 567  dichtmaken 124 

Keuken 507  vergunde 124 

stabiliteitswerken 502  isolatie 120 

Zijgevel 484  gebouw 117 

Overdekt 468  gebouwen 110 

Garage 467  open 110 

Dak 408  leefruimte 106 

Verwezenlijken 394  dragend 105 

Bouwvolume 360  kleine 104 

 

Uit bovenstaande lijst van frequent voorkomende termen werd volgende selectie gemaakt: 

 

veranda; bijbouw; zorgwoning; regularisatie; pergola; terras; afdak; carport; garage; tuinhuis; 
isolatie 

 

Naast het invoeren van het systeem van meldingen, besliste de Vlaamse regering op 16 juli 2010 ook dat 
een aantal werken vrijgesteld werden van stedenbouwkundige vergunning. Daarom werd voor volgende 
termen eveneens nagegaan of er veranderingen waar te nemen zijn vanaf het 4e kwartaal van 2010: 

 

  afsluiting; verharden; parking; schuilhok; zonnepanelen; zonnecollector; zwembad 
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Per term zijn de analyseresultaten (kantelpunt 2010 Q4; figuren samengevat in Figuur 6.2) weergegeven in 
Bijlage 6.1, maar eerst testen we de hypothese dat er na het besluit van 16 juli 2010 een daling was in het 
absolute aantal vergunningsaanvragen (Figuur 6.1). Onderstaande analyse geeft aan dat de opgaande trend 
in het aantal vergunningsaanvragen onderbroken werd bij de inwerkingtreding van het besluit. Terwijl er 
rond de datum van het meldingsbesluit een opwaartse trend waar te nemen is in het aantal 
vergunningsaanvragen, zien we na de inwerkingtreding van dit besluit een terugval van zo’n 5.000 
vergunningen per kwartaal, wat zo’n kwart tot een derde is van het aantal aanvragen. Door de opwaartse 
trend zien we wel dat in 2014 reeds ongeveer hetzelfde niveau inzake aantal aanvragen werd bereikt als in 
de jaren 2006-2007.  

 

 

Figuur 6.1: Kantelpuntanalyse ‘absoluut aantal aanvragen’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  18272.332       104.883      -5002.272       124.449 
t-waarde  32.09          2.21          -3.16          2.62 
significantie  ***  **   *  ** 
adjusted R²  0.53 
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Figuur 6.2: Overzicht van de in Bijlage 6.1 opgenomen analyses 
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Wat leert deze analyse van besluit van 16 juli 2010 ons? 

Na de inwerkingtreding van de besluiten van 16 juli 2010 was het voor verschillende werken niet meer nodig 
om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen, en voor een aantal werken volstaat het sinds dat 
ogenblik om ze te melden. Na de inwerkingtreding van dit besluit is een terugval van zo’n 5.000 
vergunningen per kwartaal waar te nemen, wat zo’n kwart tot een derde is van het aantal aanvragen. Echter, 
door de opwaartse trend in het aantal aanvragen zien we dat in 2014 reeds ongeveer hetzelfde niveau 
inzake aantal aanvragen werd bereikt als in de jaren 2006-2007. Kijken we via text mining naar enkele 
termen in het onderwerp van de aanvraag, dan toont de vergunningendatabank op dit kantelpunt (2010 
Q4) een duidelijke daling van het aandeel vergunningsaanvragen waar in het onderwerp veranda, pergola, 
tuinhuis, afsluiting, schuilhok, zonnepanelen of zonnecollector voorkomt. Voor de termen terras en afdak is 
de trend minder duidelijk.  

Termen als ‘tuinhuis’ en ‘afsluiting’ kunnen ons iets leren over de vertuining van de open ruimte. Wanneer 
de vergunningenregisters worden gebruikt als monitoringsinstrument, dan heeft het vrijstellen van 
bepaalde werken tot gevolg dat bepaalde trends niet meer zichtbaar zijn in de vergunningenregisters. 
Constructies en werken waarvoor een melding is vereist zijn wel nog zichtbaar, maar daarbij heeft de 
vergunningverlenende overheid niet meer de mogelijkheid om voorwaarden op te leggen of op een andere 
manier invloed uit te oefenen. Dit is relevant vanuit het oogpunt van de mogelijke deelvragen uit het bestek 
(Perceel 3) ‘Wat weten we niet (meer) indien we de vergunningendatabank als bron gebruiken?’ en ‘Wat is 
de impact van wijzigingen in de regelgeving over meldingsplicht, vrijstelling van vergunningen, …?’ (voor 
meer informatie over Perceel 3 van dit onderzoek, zie GSJ advocaten, 2017). Meer informatie over de 
impact van regelgeving en trends in onder meer de open ruimte is terug te vinden in het deelrapport van 
Perceel 4 van deze opdracht (OMGEVING cvba, 2017).  

 

 

Functiewijzigingen 

In de vergunningendatabank werden via text mining 7.663 dossiers teruggevonden met ‘functiewijziging’ in 
het onderwerp van de aanvraag, waarvan 7.584 uit de periode 2000 Q2-2016 Q4. 

Verschillende besluiten van de Vlaamse Regering handelen over functiewijzigingen, onder meer:   

het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige 

functiewijzigingen (inwerkingtreding 1 mei 2000) 

het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van 

toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen (inwerkingtreding 20 februari 2004) 

wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de 

lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen (29 mei 2009; inwerkingtreding 1 

september 2009) 

De term ‘functiewijziging’ werd onderzocht rond de kantelmomenten 2000 Q2, 2004 Q2 en 2009 Q4. Er is 
een duidelijke toename waar te nemen sinds 2000, die nog versnelde na 2009 (zie figuren in Bijlage 6.2). 
Naast bovengenoemde besluiten van de Vlaamse Regering is ook artikel 5.4.3 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening van belang. Dit artikel handelt over het tijdelijk woonrecht van permanente bewoners 
van weekendverblijven (zie ook het aanpassings- en aanvullingsdecreet van 27 maart 2009 dat bepaalde dat 
weekendverblijfzones met permanente bewoning een planologische oplossing of tijdelijk woonrecht 
krijgen). 

Omdat functiewijzigingen betrekking kunnen hebben op een ruime waaier aan activiteiten, splitsen we hier 
de data verder uit. Dit gebeurt door de vergunningsaanvragen te koppelen aan de bestemming en aan de 
beslissing in eerste aanleg (a_beslisg), waarbij weigeringen en stilzwijgende weigeringen worden 
samengevoegd. We geven hier de cijfers voor de bestemmingscategorieën waarvoor minstens 
100 vergunningsaanvragen beschikbaar waren met ‘functiewijziging’ in het onderwerp van de aanvraag in 
de periode 2000-2016. Deze bestemmingen zijn wonen, agrarisch, recreatie en bedrijvenzone. In lijn met 
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de kantelpunt-analyse in Bijlage 6.2, worden cijfers voor drie periodes gegeven. Noteer dat er vóór het jaar 
2000 geen jaartallen zijn waarvoor meer dan 20 dossiers in de categorie ‘functiewijziging’ vallen, terwijl dit 
sinds 2000 wel het geval is. Tabel 6.2 geeft de absolute cijfers van het aantal vergunningsaanvragen voor de 
verschillende bestemmingen en periodes, telkens voor de aanvragen zonder ‘functiewijziging’ in het 
onderwerp van de aanvraag, en voor de aanvragen met ‘functiewijziging’ in het onderwerp van de aanvraag. 
Deze absolute cijfers dienen met de nodige omzichtigheid te worden geïnterpreteerd aangezien de 
toepassing van ‘text mining’ op het onderwerp van de aanvraag slechts een ruwe benadering geeft, en ook 
omdat, zoals eerder aangehaald, het toewijzen van aanvragen aan een bestemmingscategorie gebeurde op 
basis van een bestand dat niet steeds de correcte juridische toestand weergeeft. Vandaar dat we hieronder 
vooral kijken naar de relatieve cijfers. 

 

 

Tabel 6.2: Absoluut aantal aanvragen met en zonder ‘functiewijziging’ in het onderwerp van de aanvraag 
per bestemmingscategorie en met beslissing in eerste aanleg 

 

vergunningsaanvragen niet ‘functiewijziging’ 
        periode 
bestemming beslissing 2000Q2-2004Q1  2004Q2-2009Q3  2009Q4-2016Q4  
wonen  vergund  143509   215113   258029 
wonen  geweigerd     8833     12911     17541 
agrarisch vergund    22831     31181     42337 
agrarisch geweigerd     3718       4217       4633 
recreatie  vergund      1271       1850       2406 
recreatie geweigerd       156         226         267 
bedrijvenzone vergund       6571       9072     11846 
bedrijvenzone geweigerd        517         708       1071   
 
vergunningsaanvragen ‘functiewijziging’ 
       periode 
bestemming beslissing 2000Q2-2004Q1  2004Q2-2009Q3  2009Q4-2016Q4  
wonen  vergund        142        468       1752 
wonen  geweigerd         12          74         265 
agrarisch vergund          36        158         628 
agrarisch geweigerd         14          53         147 
recreatie  vergund            3            3         625 
recreatie geweigerd           0             1           27 
bedrijvenzone vergund             5          10           83 
bedrijvenzone geweigerd           1            8           15   
 
 
Een eerste opvallend cijfer is het toegenomen aandeel van aanvragen in de bestemmingscategorie 
‘recreatie’ in de 3e periode. Terwijl dit in de eerste twee periodes ongeveer 1% bedraagt, springt dit in de 
derde periode naar 18% (zie Tabel 6.3), terwijl de aandelen van elke bestemmingscategorie in de groep 
vergunningsaanvragen zonder ‘functiewijziging’ in het onderwerp van de aanvraag constant blijven. 
 
 
Tabel 6.3: aandeel aanvragen per periode per bestemmingscategorie (vergunningsaanvragen 
‘functiewijziging’) 
       periode 
bestemming beslissing 2000Q2-2004Q1  2004Q2-2009Q3  2009Q4-2016Q4  
wonen  alle        72%        70%       57% 
agrarisch alle        23%        27%       22% 
recreatie alle          1%           1%       18% 
bedrijvenzone alle           3%          2%         3%   
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Tabel 6.2 maakt ook een onderscheid tussen de aanvragen die werden vergund en degene die werden 
geweigerd in eerste aanleg. Indien we deze cijfers omzetten in percentages vergunde aanvragen (Tabel 6.4), 
dan zien we dat het aandeel vergunde aanvragen in woongebied in de laatste twee periodes zo’n 5% lager 
ligt, terwijl dit in landbouwgebied gestegen is. Noteer dat voor aanvragen zonder ‘functiewijziging’ in het 
onderwerp van de aanvraag deze aandelen voor elke bestemmingscategorie min of meer gelijk blijven. Het 
aantal observaties van aanvragen in recreatiezones en bedrijvenzones in de eerste twee periodes zijn te 
laag om zinvolle uitspraken te kunnen doen, maar we zien wel dat de aanvragen voor functiewijzigingen in 
recreatiegebied zeer vaak vergund worden (96%), dit cijfer ligt ook hoger dan hetzelfde aandeel bij 
aanvragen die geen betrekking hebben op een functiewijziging (90%). 
 
 

Tabel 6.4: aandeel in eerste aanleg vergunde aanvragen per periode per bestemmingscategorie 
(vergunningsaanvragen ‘functiewijziging’) 
       periode 
bestemming  2000Q2-2004Q1  2004Q2-2009Q3  2009Q4-2016Q4  
wonen         92%        86%       87% 
agrarisch        72%        75%       81% 
recreatie          -           -       96% 
bedrijvenzone          -          -       85%   
Noot: - : te weinig observaties 
 
Tot slot werd nagegaan welke andere termen vaak voorkomen in het onderwerp van een aanvraag bij 
dossiers waar ‘functiewijziging’ voorkomt in het onderwerp van de aanvraag. Tabel 6.5 geeft de absolute 
aantallen aanvraagdossiers, het relatieve aandeel, en het relatieve aandeel voor de drie periodes voor de 
termen die minstens in 100 aanvraagdossiers voorkomen. Terwijl voor een term als woning en synoniemen 
ervan het aandeel vrij constant ligt rond de 37%, zien we dat het aandeel aanvragen waar ‘verbouw’ 
voorkomt in het onderwerp gevoelig is gedaald van 28% tot 11%. De termen ‘weekendverblijf’ en 
‘vakantiewoning’ duiken in de derde periode op, wat ook dezelfde periode is waar de inhoudelijk 
gerelateerde bestemmingscategorie ‘recreatie’ sterk aan belang is toegenomen, net als de termen 
‘permanente’ en ‘bewoning’. In de eerste periode komt de combinatie van ‘permanente’ en ‘bewoning’ niet 
voor, in de tweede periode slechts eenmaal, terwijl het 298 keer voorkomt in de derde periode, waarvan 
255 maal in combinatie met ‘weekendverblijf’. Deze 255 aanvragen zijn allemaal gelegen in de bestemming 
‘recreatie’, en er werden er in eerste aanleg 251 van vergund. Noteer dat om dit verder te analyseren niet 
enkel mag gekeken worden naar de besluiten van de Vlaamse Regering over functiewijzigingen, maar ook 
naar artikel 5.4.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat de regeling bevat voor het tijdelijk 
woonrecht voor permanente bewoners van weekendverblijven. 
Aangezien de toename in de 3e periode van functiewijzigingen in de gewestplanbestemming recreatie het 
meest opvallende resultaat is, werd hiervoor ook nagegaan of aanvragen ruimtelijk geconcentreerd zijn. 
Aanvragen in één van de drie periodes met ‘functiewijziging’ in het onderwerp van de aanvraag die gelegen 
zijn in de gewestplanbestemming recreatie zijn gelegen in 27 verschillende gemeentes. Maar van deze 27 
gemeenten zijn het zes gemeenten die instaan voor 92% van dit type aanvragen, deze gemeenten zijn Essen, 
Wuustwezel, Kortenberg, Zonnebeke, Berlare en Temse. 
 

Wat leert deze analyse van functiewijzigingen ons? 

 
De regressieanalyses bevestigen dat sinds het jaar 2000 de term ‘functiewijziging’ steeds vaker voorkomt in 
het onderwerp van vergunningsaanvragen, en dat deze opwaartse trend versnelde na het besluit van 29 
mei 2009 over zonevreemde functiewijzigingen. In de periode na dit besluit steeg het aantal aanvragen in 
recreatiegebied aanzienlijk, en een analyse van het onderwerp van de aanvraag laat zien dat onderwerpen 
als ‘permanente bewoning weekendverblijf’ zo goed als alleen maar in deze periode vanaf 2009 voorkomen. 
De overgrote meerderheid van de gedetecteerde aanvragen voor functiewijzigingen in de 
bestemmingscategorie ‘recreatie’ zijn gelegen in slechts zes gemeenten, dit zijn Essen, Wuustwezel, 
Kortenberg, Zonnebeke, Berlare en Temse. 
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We zien ook dat doorheen de periode een vijfde tot een kwart van de aanvragen met ‘functiewijziging’ in 
het onderwerp gelegen is in een agrarische bestemming. Hier zien we echter geen spectaculaire relatieve 
toename van het aantal aanvragen doorheen de onderzochte periode, wel dat het aandeel in eerste aanleg 
vergunde aanvragen gestegen is van 72% tot 81%. Vanuit planningsoogpunt (zie OMGEVING cvba, 2017) 
zijn functiewijzigingen in agrarisch gebied een aandachtspunt omdat het onder meer gaat over het 
vervangen van landbouwactiviteiten door bijvoorbeeld wonen. Er is echter verdere, meer gedetailleerde 
analyse nodig om na te gaan welke functiewijzigingen ‘ongewenst’ zijn, en welke niet. 

 

Tabel 6.5: Aandeel aanvragen met ‘functiewijziging’ in het onderwerp waarin een bepaalde term 

voorkomt (per periode) 

Term 3 periodes 3 periodes (%) Periode 1 (%) Periode 2 (%) Periode 3 (%) 

functiewijziging 4598 1.00 1.00 1.00 1.00 
woning 1768 0.38 0.37 0.37 0.39 
regularisatie 660 0.14 0.13 0.12 0.15 
verbouw 606 0.13 0.28 0.20 0.11 
weekendverblijf 537 0.12 0.00 0.00 0.15 
bestaand 357 0.08 0.10 0.11 0.07 
permanente 310 0.07 0.00 0.00 0.09 
bewoning 302 0.07 0.00 0.00 0.08 
garage 297 0.06 0.09 0.08 0.06 
wonen 290 0.06 0.02 0.02 0.07 
winkel 265 0.06 0.09 0.08 0.05 
kantoor 264 0.06 0.05 0.05 0.06 
gebouw 256 0.06 0.04 0.05 0.06 
appartement 232 0.05 0.04 0.06 0.05 
uitbreiden 200 0.04 0.09 0.05 0.04 
sloop 197 0.04 0.07 0.05 0.04 
berging 181 0.04 0.06 0.05 0.04 
vakantiewoning 171 0.04 0.00 0.00 0.05 
bijbouw 159 0.03 0.05 0.03 0.03 
verander 159 0.03 0.06 0.05 0.03 
handelspand 157 0.03 0.05 0.03 0.03 
plaatsen 149 0.03 0.04 0.06 0.03 
bouw 147 0.03 0.07 0.06 0.02 
handel 136 0.03 0.01 0.02 0.03 
loods 128 0.03 0.02 0.05 0.02 
gedeeltelijk 123 0.03 0.03 0.04 0.02 
gelijkvloers 120 0.03 0.04 0.04 0.02 
schuur 112 0.02 0.04 0.03 0.02 
horeca 111 0.02 0.01 0.01 0.03 
raam 109 0.02 0.01 0.04 0.02 
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Tijdelijk gebruik 

Op 11 mei 2012 werd de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gewijzigd (art. 4.4.4) waarbij nieuwe 
mogelijkheden werden gecreëerd voor ‘tijdelijk gebruik in afwachting van de realisatie van een 
bestemming’. Met de in Hoofdstuk 3 beschreven text mining en kantelpuntanalyse werd dit onderzocht. Als 
kanteloment werd, om het effect van de voormelde codexwijziging te analyseren, 2012 Q3 gekozen, maar 
er is geen duidelijke verandering waar te nemen (zie Bijlage 6.3). Ter informatie geven we mee dat er in de 
via text mining bekomen databank met gegevens over 2.812.138 aanvragen (zie Hoofdstuk 4) 7.576 
aanvragen werden gedetecteerd met ‘tijdelijk’ in het onderwerp van de aanvraag, waarvan 4.019 aanvragen 
(op 656.448) in de periode waar de kantelpuntanalyse betrekking op heeft (zie Bijlage 6.3 voor een grafische 
weergave). Zoals aangegeven bij de toelichting over de methode in Hoofdstuk 4 en in lijn met de aanpak die 
gericht is op het testen van de hypothese dat een wijziging in regelgeving al dan niet zichtbaar is in de 
vergunningendatabank (zie OMGEVING cvba, 2017), zijn deze absolute cijfers louter informatief. Hetgeen 
hier werd onderzocht is of er een significante breuk in de (relatieve) data terug te vinden is op het moment 
dat de regelgeving wijzigde. 

 

Wat leert deze analyse van ‘tijdelijk gebruik’ ons? 

 

Op basis van de gebruikte data en de gehanteerde methode zien we geen impact van het besluit omtrent 
het ‘tijdelijk gebruik in afwachting van de realisatie van een bestemming’. Wel is er een stijgende trend waar 
te nemen van aanvragen met het woord ‘tijdelijk’ in het onderwerp van de aanvraag in het afgelopen 
decennium. In het kader van deze opdracht was het echter niet mogelijk om de oorzaak van deze trend te 
onderzoeken. We kunnen enkel de hypothese verwerpen dat er een plotse stijging zou opgetreden zijn in 
de loop van 2012. 

 

 

Handelingen van algemeen belang 

Het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en gewestplannen bevatte een sindsdien bekend geworden artikel 20 dat toeliet dat 
bepaalde werken van algemeen belang ook buiten de daartoe voorziene bestemmingen konden worden 
vergund. Op 20 juli 2012 heeft de Vlaamse Regering het artikel 20 vervangen door een lijst met handelingen 
van algemeen belang die vergunbaar zijn ook al zou er eigenlijk een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan nodig 
zijn. Dit nieuwe besluit werd gepubliceerd op 13 augustus 2012 en trad in werking op 1 september 2012. 
Eén van de nieuwe artikelen (art.4) bepaalt dat een aantal handelingen niet door de gewestelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar maar door de gemeente dienen te worden behandeld. Dit zou tot gevolg 
kunnen hebben dat het aantal aanvragen voor een gemeenschapsvoorziening of openbaar nut gewijzigd is 
sinds het laatste kwart van 2012. 

 

Wat leert deze analyse van handelingen van algemeen belang ons? 

De grafieken in Bijlage 6.4 geven de evolutie van vergunningsaanvragen voor gemeenschapsvoorziening of 
openbaar nut weer (aard van de aanvraag = N_OPENBAAR of V_OPENBAAR), zowel in absolute waarden als 
in relatieve waarden (ten opzichte van het totale aantal stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, zowel 
door openbare instanties (OI) als door andere aanvragers). In de onderzochte periode (2007Q4-2016Q4) 
zijn er 5.249 aanvragen met als aard van de aanvraag N_OPENBAAR of V_OPENBAAR op een totaal van 
479.414. Op de grafieken in Bijlage 4 kan geen duidelijke stijging van het aantal vergunningsaanvragen voor 
gemeenschapsvoorziening of openbaar nut worden vastgesteld na het kantelpunt. Initieel is er wel een 
lichte stijging waar te nemen, maar deze is in lijn met de evoluties in de vorige kwartielen. Vervolgens vlakt 
de grafiek terug af. Er is dus geen duidelijke positieve invloed op het aantal stedenbouwkundige 
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vergunningsaanvragen voor gemeenschapsvoorziening of openbaar nut. De statistische analyse geeft aan 
dat na een stijgende trend vóór 2012 Q4 van iets minder dan 100 aanvragen per kwartaal tot een 150 of 
160-tal, zowel het relatieve als absolute aantal vergunningsaanvragen voor gemeenschapsvoorziening of 
openbaar nut is geplafonneerd (zie Bijlage 6.4). De hypothese dat het aantal en/of aandeel 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor gemeenschapsvoorziening of openbaar nut sinds 2012 zou 
gestegen zijn, kan dus worden verworpen.  

 

 

Tijdelijke verlaging BTW-tarief nieuwbouw 

Na het uitbreken van de financieel-economische crisis in 2007-2008 werd besloten om het BTW-tarief voor 
nieuwbouw privéwoningen te verlagen van 21% naar 6% op de eerste schijf van € 50.000. Concreet gaat het 
over de periode vanaf 1/1/2009 tot 31/12/2010, met als voorwaarde dat vergunningsaanvraag voor 
1/4/2010 werd ingediend. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de verhouding nieuwbouw/verbouwing 
gewijzigd is gedurende de periode dat de maatregel van kracht was 
(https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen/afbraak_en_wederopbouw laatst 
geraadpleegd op 20/9/2017). Dit onderzochten we met de eerder gepresenteerde methode om het effect 
van kantelpunten te meten. De onderzochte variabele is het aandeel aanvragen voor nieuwbouw woningen 
(N_EEN) ten opzichte van het aantal aanvragen voor nieuwbouw en verbouwingen samen (N_EEN + V_EEN). 

Er wordt gekeken naar trendbreuken in de periode van het eerste kwartaal van 2009 tot en met het tweede 
kwartaal van 2010. De maatregel was slechts van toepassing tot het eerste kwartaal van 2010, maar er 
wordt in de eerste plaats rekening gehouden met de datum van beslissing door de gemeente, veruit de 
meest accurate datum beschikbaar. Vele van deze beslissingen zullen in dit additionele kwartaal worden 
genomen. De kantelpunt-analyse maakt dus gebruik van twee kantelpunten: 2009 Q1 en 2010 Q3 en 
onderzoekt de periode 2005-2016. Omdat de periode waar het verminderd BTW-tarief van toepassing was 
niet zo lang duurde wordt de data per maand geaggregeerd en niet per kwartaal. Er werd door middel van 
11 dummy variabelen voor elke maand gecontroleerd of er variaties doorheen het jaar waar te nemen zijn, 
en het bleek dat de maanden december-januari-februari significant afwijken van de rest van het jaar. 
Daarom werd het model ook geschat met één dummy variabele er aan toegevoegd die aangeeft of de 
vergunningsbeslissing in deze maanden werd genomen. We geven hier de resultaten van de 
regressieanalyse met en zonder deze dummy variabele (Tabel 6.6), en een grafische weergave kan 
teruggevonden worden in Bijlage 6.5. 

 

 

Tabel 6.6: Resultaten regressieanalyses ‘tijdelijke verlaging BTW nieuwbouw’ 

 

Variabele   schatting Std. Error  t value   significantie  

Intercept    0.43  0.012  36.097   

Start periode 6%  -0.45    0.11  -4.068   *** 

Einde periode 6% -0.037    0.026    -1.438  

Trend periode1   -0.0017   0.00044   -3.771   *** 

Trend periode2    0.0068  0.0019   3.562   *** 

Trend periode3   -0.00032   0.00021   -1.527      

adjusted R²: 0.22 
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Tabel 6.6 (vervolg) 

 

Variabele   schatting Std. Error  t value   significantie  

Intercept    0.42  0.011  38.069   *** 

Start periode 6%  -0.47   0.10   -4.762   *** 

Einde periode 6% -0.035  0.023  -1.53  

Trend periode1   -0.0016   0.00040   -3.97   *** 

Trend periode2    0.0073    0.0017   4.21   *** 

Trend periode3   -0.00032   0.00019   -1.66  

Dec/Jan/Feb        0.042    0.0073    5.67   ***   

adjusted R²: 0.37 

 

 

Wat leert deze analyse van de aanpassing van het BTW-tarief voor nieuwbouw ons? 

Vanaf het begin in de analyse tot aan de invoering van het verminderde BTW-tarief voor nieuwbouw 
privéwoningen in 2009 is er een significante dalende trend waar te nemen van het aandeel 
nieuwbouwwoningen en neemt het aandeel verbouwingen dus toe. Tijdens de periode dat het verminderde 
tarief van toepassing was, zien we een stijging van het aandeel aanvragen voor nieuwbouw, en na deze 
periode blijft het aandeel gelijk. De grafische weergave leert ons echter ook dat na de periode van het 6% 
tarief er nog steeds heel wat variatie zit in het aandeel nieuwbouwwoningen (de adjusted R² ligt lager dan 
bij verschillende andere kantelpuntanalyses). Het is bijgevolg niet uitgesloten dat de onderzochte periode 
samenviel met een stijging veroorzaakt door andere variabelen, waardoor het effect van de 
beleidsmaatregel mogelijks wordt overschat. Een meer diepgaande analyse zou over deze complexe kwestie 
uitsluitsel moeten geven. 

 

 

Analyse afstand aanvragen handel – gewestweg en 
mogelijke impact Omzendbrief Grootschalige 
Detailhandel 

Zowel het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (Ministerie Vlaamse Gemeenschap, 1998) als het meer 
recente detailhandelsbeleid wensen in te zetten op kernversterking en de trend van retail sprawl te keren. 
Om een beeld te schetsen van deze trend werden rond de huidige gewestwegen buffers getekend van 
respectievelijk 50m, 100m; 250m en 500m, en werd vervolgens nagegaan in welke zone de gegeorefereerde 
aanvragen met handel als aard van de aanvraag gelegen zijn. Onderstaande figuren geeft de resultaten per 
jaar weer voor de periode 1962-2016 (Figuur 6.3).  
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Figuur 6.3: Afstand tot gewestweg vergunningsaanvragen handel (1962-2016) 

 

 

Eén van de beleidsinitiatieven die stelde iets aan retail sprawl te willen doen, is de Omzendbrief 
Grootschalige detailhandel (RO 2011/01) van 9 december 2011. In bijlage geven we de resultaten van een 
kantelpuntanalyse die test of deze omzendbrief vanaf 2012 voor een kantelpunt heeft gezorgd. Per kwartaal 
werd de periode 2006-2016 onderzocht met 2012 Q1 als kantelpunt (Bijlage 6.6). De afhankelijke variabele 
was het aandeel aangevraagde vergunningen voor nieuwbouw handel (aard van de aanvraag = N_HANDEL) 
dat gelegen is binnen de 100m van een gewestweg (724 aanvragen in deze periode) ten opzichte van het 
totale aantal vergunningsaanvragen voor nieuwbouw handel in deze periode (2.207 aanvragen). 

 

Wat leert deze analyse van de afstand tussen gewestwegen en aanvragen voor handel 
ons? 

De analyse leert ons dat aanvragen voor handel sinds de jaren 1960 dichter bij de huidige gewestwegen zijn 
gelegen. Wanneer we kijken naar het laatste decennium lijkt het er op dat een stijgende trend 
geplafonneerd is, maar de statische analyse wijst uit dat hier geen sprake is van een significant effect. De 
vergunningendatabank toont dus geen kentering in het vestigen van detailhandelszaken langsheen 
gewestwegen na de omzendbrief Grootschalige Detailhandel. Het voordeel van de vergunningendatabank 
is dat ze een lange periode bestrijkt, voor recente jaren vanaf 2008 kan deze data eventueel aangevuld 
worden met ruimtelijke data van een commerciële data-aanbieder die ook gegevens bevat over het type 
winkel en de winkelvloeroppervlakte. Dergelijke commerciële data is reeds gebruikt in onderzoek om 
clustering, bereikbaarheid en ruimtelijke patronen van detailhandel te onderzoeken (zie Cant et al., 2014 
en Cant en Verhetsel, 2014). Dergelijk onderzoek gaf aan dat ruimtelijke patronen inzake detailhandel niet 
eenvoudig te vatten zijn in één indicator. Hier maakten we gebruik van de afstand tot gewestwegen wat 
een benadering is voor baanwinkels en meer decentrale ontwikkelingen, maar we dienen dus te 
benadrukken dat daarnaast heel wat andere relevante variabelen bestaan.  
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Overstromingsgebieden 

Met het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dat werd gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad van 14 november 2003 werd de Europese Kaderrichtlijn Water omgezet in Vlaamse 
regelgeving). Voor de ruimtelijke ordening is in het bijzonder de watertoets van belang die inhoudt dat bij 
de vergunningverlening en het opmaken van plannen rekening wordt gehouden met de principes van het 
integraal waterbeheer (Meire & Goris, 2004). Enerzijds dient men te voorkomen dat er gebouwd wordt in 
overstromingsgebieden en dient men deze te vrijwaren om zo meer ruimte aan water te geven. Anderzijds 
tracht men ook door bijkomende verhardingen te vermijden en door de waterafvoer te vertragen om 
piekdebieten af te toppen. Om het uitvoeren van de watertoets transparanter en eenvoudiger te maken 
werden kaarten opgemaakt waarop overstromingsgebieden en ‘overstromingsgevoelig’ gebied werden 
afgebakend. Deze kaarten zijn beschikbaar op geopunt.be en na een eerste afbakening in 2006 werden 
aanpassingen doorgevoerd in 2011 en 2014 (www.watertoets.be laatst geraadpleegd op 20/9/2017). De 
respectievelijke oppervlaktes zijn hieronder gegeven (Tabel 6.7). 

 

Tabel 6.7: Overzicht kaarten overstromingsgebied en overstromingsgevoelig gebied 

 

Watertoets versie Type overstromingsgebied Oppervlakte  

2006   overstromingsgebied  678km² 

2006   overstromingsgevoelig gebied 2329km² 

2011   overstromingsgebied  823km² 

2011    overstromingsgevoelig gebied 2912km² 

2014   overstromingsgebied  734km² 

2014   overstromingsgevoelig gebied 2018km²  

 

Naast gebieden die nooit afgebakend zijn in één van de twee categorieën overstromings(gevoelig)gebied, 
bestaan er, rekening houdende met de drie versies van de kaarten, 26 mogelijke combinaties. Hier bekijken 
we voor volgende gevallen de evolutie van het aantal in eerste aanleg vergunde vergunningsaanvragen 
(A_BESLISG = vergunning), waarbij we verwachten dat de aanduiding als overstromingsgevoelig gebied of 
overstromingsgebied leidt tot minder vergunningen, en het schrappen van de afbakening tot meer 
vergunningen. Voor deze categorieën beschikken we ook over voldoende vergunningen om een statistische 
analyse uit te voeren.  

 

-gebieden die in 2006 zijn aangeduid als overstromingsgevoelig gebied en dat gebleven zijn bij 
latere wijzigingen 

-gebieden die in 2006 niet werden afgebakend, maar wel in 2011 als overstromingsgevoelig gebied 
en deze status behielden in 2014 

-gebieden die in 2006 niet werden afgebakend, maar wel in 2011 als overstromingsgevoelig gebied, 
maar deze status verloren in 2014 

-gebieden die in 2006 en 2011 werden aangeduid als overstromingsgevoelig gebied, maar deze 
status verloren in 2014 

 

We beperken de analyse tot nieuwbouw omdat we hierbij er kunnen van uitgaan dat de meeste aanvragen 
van dergelijke aard vanuit het oogpunt van het waterbeleid met bijzondere aandacht zouden worden 
behandeld (aard van de aanvraag = N_BIJ; N_EEN; N_HANDEL; N_INDUS; N_INFRA; N_KANTOOR; 
N_LANDTUIN; N_MEER; N_OPENBAAR; N_TOERISME, zie Hoofdstuk 4 voor de betekenis van deze 
afkortingen; voorts zijn volgende type dossiers meegenomen: ASTVER; ASTVER2009; ASTVEROI; 
ASTVEROI2009; ASTVEROS). We tellen hiervoor het aantal vergunningen per kwartaal in elk van deze vier 
types gebieden en kijken naar de evoluties sinds het eerste kwartaal van 2000 om zo na te gaan wat het 
mogelijke effect is van het afbakenen of het schrappen ervan. Als kantelpunten kiezen we 2006 Q4, 2012 
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Q2 en 2014 Q4. Het gebruikte model is een uitgebreide versie van het eerder gepresenteerde model met 
één kantelpunt. De resultaten zijn terug te vinden in Bijlage 6.7. 

 

Wat leert deze analyse van vergunningen in overstromingsgebied ons? 

De figuren in Bijlage 6.7 laten zien dat er een dalende trend is in het aantal in eerste aanleg vergunde 
aanvragen voor nieuwbouw sinds grosso modo 2007, maar dat deze neerwaartse trend, die samenvalt met 
een periode waarin ook de economie minder presteerde, ook waarneembaar is in gebieden die in die 
periode niet aangeduid waren als overstromingsgevoelig gebied. Op basis van deze cijfers en de resultaten 
van de kantelpuntanalyses in Bijlage 6.7 kunnen we dus niet besluiten dat de watertoets en het afbakenen 
van overstromingsgevoelige een significante negatieve impact heeft gehad op het aantal vergunde 
aanvragen voor nieuwbouw in overstromingsgevoelig gebied. Een meer diepgaande analyse met meer 
aanvullende gegevens over onder meer de toepassing van de watertoets is nodig om tot een sluitende 
conclusie te komen. 

 

  



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
111 

 

 

 

 

 

7. Algemeen Besluit 
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Besluit 

In dit besluit sommen we enkele bevindingen op met betrekking tot de onderzoeksvragen en hypotheses 
die werden naar voor geschoven in Hoofdstuk 2. Om verkeerde indrukken te vermijden, vermelden we de 
voornaamste conclusies zowel met betrekking tot onderzoeksvragen waar significante effecten werden 
waargenomen, als met betrekking tot onderzoeksvragen waarvoor we geen significante effecten konden 
waarnemen. De vragen werden gebundeld in volgende thema’s: datakwaliteit, patronen in tijd en ruimte, 
beslissingen en beroepen, en de impact van beleid. Daarna volgen nog enkele aanbevelingen met betrekking 
tot de vergunningendatabank en de mogelijkheden die deze biedt. Voor meer beleidsgerichte 
aanbevelingen verwijzen we naar andere deelrapporten van deze studie (OMGEVING cvba, 2017; GSJ 
advocaten, 2017). 

 

Datakwaliteit 

-Hoe volledig is de vergunningendatabank? 

We kunnen met grote waarschijnlijkheid zeggen dat heel wat gemeentelijke vergunningenregisters niet 
volledig zijn, in de zin dat sommige vergunningsaanvragen niet in de vergunningendatabank zijn 
opgenomen. Daarbij zien we dat voor meer recente jaren er vermoedelijk minder ontbrekende dossiers zijn. 
Naast het ontbreken van dossiers is er ook nog de mogelijkheid dat dossiers onvolledig ingevuld zijn. Voor 
de meeste (verplichte) velden blijft het ontbreken van informatie beperkt tot 1% tot 2%. Dit ligt echter 
anders voor het veld ‘aard van de aanvraag’ dat aanvragen indeelt in categorieën als ‘nieuwbouw 
eengezinswoning’ en ‘verbouwen van/tot of uitbreiden van kantoren’. Voor ongeveer 13% van de dossiers 
in de databank kon geen aard worden teruggevonden, en in sommige gemeenten werd in sommige 
perioden vaak gebruik gemaakt van de weinig informatieve categorie ‘ander’. Voor alle dossiers samen 
waarvoor de aard van de aanvraag is ingevuld, is in 1 op de 6 gevallen gekozen voor de categorie ‘ander’. 

 

-Kunnen de data gebruikt worden in analyse, ook al zijn ze niet volledig?  
Ondanks het ontbreken van dossiers, zien we dat de ruimtelijke spreiding van gemeenten met een 
vermoedelijk onvolledig register niet systematisch is. Er zijn zowel kleine als grote gemeenten uit diverse 
gebieden die beter of minder scoren op het criteria volledigheid. Voor statistische analyses en zeker 
wanneer het aandeel aanvragen in een bepaalde categorie wordt geanalyseerd, kunnen we er dus 
hoogstwaarschijnlijk van uitgaan dat de datakwaliteit voldoende is om aanzienlijke systematische fouten te 
vermijden. Datakwaliteit blijft echter een zaak die afhangt van de analyse die men met de data wenst uit te 
voeren, er kunnen bijgevolg geen universele uitspraken worden gedaan over deze of gene databank. Tot 
slot kunnen we nog opmerken dat niet alleen analyses op gemeenteniveau mogelijk zijn met de 
vergunningendatabank, maar dat na georefereren ook ruimtelijke patronen op lagere schaalniveaus kunnen 
worden in kaart gebracht, de locatie in bepaalde zones kan worden bepaald (bijvoorbeeld 
overstromingsgevoelig gebied), en dat afstanden naar bepaalde plaatsen zoals stations kunnen worden 
gemeten. 
 

Patronen in tijd en ruimte 

 

-Zijn er ruimtelijke verschillen inzake de verhouding nieuwbouw en renovaties? 

Zoals te verwachten was, toont de vergunningendatabank duidelijk aan dat er in verhouding meer 
aanvragen zijn voor renovaties in stedelijke gebieden dan daarbuiten. Daarnaast is er een duidelijk 
oost/west patroon zichtbaar, waarbij er relatief meer aanvragen zijn voor nieuwbouw in het oosten van het 
gewest in vergelijking met het westen. Dit hangt onder meer samen met de ouderdom van het 
woningenbestand, dat gemiddeld genomen jonger is in het oosten. Figuur 7.1 geeft dit weer. 
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Figuur 7.1: Vergelijking aantal residentiële nieuwbouwwoningen met het aantal verbouwingen 

 
 

 

-Hoe hangen verschillen tussen gemeenten op vlak van het aantal vergunningsaanvragen per 
inwoner voor categorieën als nieuwbouw en renovatie van woningen en industrie samen met 
verschillen op het vlak van demografie, welvaart, economie en bodemgebruik? 

Op basis van een analyse van 23 soorten ‘aard van de aanvraag’ (bijvoorbeeld nieuwbouw eengezinswoning 
of sloop van een handelsvestiging) en 17 demografische, economische, en landgebruiksvariabelen zien we 
dat er duidelijke verschillen zijn tussen gemeenten. De onderzochte gemeenten konden op basis van de 
analyse in zeven clusters worden ingedeeld, waarvan er twee duidelijk geassocieerd zijn met bepaalde types 
aanvragen. Een eerste groep zijn gemeenten met meer open ruimte dan gemiddeld waar verhoudingsgewijs 
meer aanvragen gebeuren voor landbouw en industrie. Een tweede type gemeente omvat zowel steden als 
kustgemeenten waar relatief gesproken meer aanvragen voor appartementen en handelsvestigingen 
voorkomen.  

 

-Welke demografische en andere variabelen geven een verklaring voor verschillen tussen 
gemeenten op vlak van het aantal vergunningen per inwoner voor categorieën als nieuwbouw en 
renovatie van woningen en industrie in de periode vanaf de jaren 1960 tot de jaren 2010? 

Een analyse van de vergunningendatabank bevestigde dat in de afgelopen halve eeuw er per inwoner meer 
aanvragen kwamen voor nieuwe eengezinswoningen in suburbane gebieden met een relatief lage 
bevolkingsdichtheid, maar die gekenmerkt zijn door een decennialange hoge relatieve bevolkingsgroei en 
dikwijls gelegen zijn in de nabijheid van meer dichtbevolkte gemeenten. Het is evenmin weinig verrassend 
dat het aandeel woningrenovaties hoger ligt in dichtbevolkte gebieden, en ook in randgemeenten waar de 
bevolkingsgroei wat teruggevallen is. Dichtbevolkte gemeenten zijn ook de gebieden met een hoger aandeel 
aanvragen voor nieuwe meergezinswoningen, samen met randgemeenten met een relatief hoge 
bevolkingsgroei. Kijken we naar het aandeel aanvragen voor verbouwingen van handelsvestigingen dan ligt 
dit, weinig verbazend, eveneens hoger in stedelijke gebieden terwijl aanvragen voor nieuwbouw handel 
verhoudingsgewijs meer voorkomen in dunner bevolkte gemeenten, net als aanvragen voor nieuwe 
industriegebouwen. De aanvragen voor het verbouwen van industrie zijn meer geconcentreerd in de buurt 
van steden, zij het in gemeenten met een lagere bevolkingsdichtheid dan de kernstad. 

 

-Waar en wanneer zijn er pieken waar te nemen in het aantal vergunningsaanvragen? 

Er werden kaarten opgemaakt clusters van respectievelijk nieuwbouw en renovatie van eengezinswoningen 
weergeven in ruimte en tijd. Deze kaarten bevestigen dat nieuwbouw vooral buiten of meer aan de rand 
van centrumsteden was geconcentreerd, terwijl clusters van aanvragen voor verbouwingen zich eerder in 
stedelijke gebieden situeren. Doorheen de onderzochte periode is in sommige gebieden ook een 
decentraliseringstrend waar te nemen waarbij nieuwbouwwoningen verder van stadscentra worden 
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gebouwd. Daarom werd ook volgende onderzoeksvraag over de afstand ten opzichte van stations 
opgenomen. 

 

Figuur 7.2: Clusters van aanvragen voor nieuwbouwwoningen in het stedelijk leefcomplex Antwerpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Welke evoluties zijn er waar te nemen met betrekking tot de bereikbaarheid van treinstations voor 
activiteiten waarvoor er een vergunning wordt aangevraagd?  

Terwijl aanvragen voor nieuwbouw eengezingswoningen(gemiddeld 4,2km in 2016) en appartementen 
(gemiddeld 3,5km in 2016) niet langer steeds verder van stations zijn gesitueerd, zien we echter dat de 
gemiddelde vogelvluchtafstand tussen het dichtstbijzijnde treinstation en een aanvraag van een nieuw 
kantoor de laatste decennia steeds maar toegenomen is tot bijna 4 kilometer. Wetende dat het gemiddelde 
percentage treinpendelaars op een werkplek daalt van 8% voor een plek op minder dan 1 kilometer van een 
station tot minder dan 1.5% op werkplekken tussen de 3 en 4 kilometer, is deze trend niet bevorderlijk voor 
het treingebruik. 

 

-Hoe kunnen algemene trends worden waargenomen met betrekking tot het onderwerp van de 
aanvraag? Kunnen evoluties in de populariteit van bijvoorbeeld zonnepanelen en zwembaden 
worden waargenomen in de data? 

De gebruikte gestandaardiseerde categorieën ‘aard van de aanvraag’ zijn vrij ruim, zoals bijvoorbeeld 
‘Nieuwbouw eengezinswoning’ en ‘Verbouwen van/tot of uitbreiden van eengezinswoning’. De 
vergunningendatabank bevat echter ook het onderwerp van de aanvraag, een veld dat vrij kan worden 
ingevuld met tekst zoals ‘bouw van een woonhuis met veranda’ of ‘verbouwen van een bungalow en aanleg 
van zwembad’. Met text mining technieken is het mogelijk om in dergelijke ongestructureerde data 
patronen terug te vinden. Zo zien we bijvoorbeeld dat het aandeel aanvragen waarbij in het onderwerp van 
de aanvraag ‘fietspad’ of een synoniem voorkomt een stijgende trend vertoont, en dat hetzelfde geldt voor 
de term ‘verharding. Bij het woord ‘zwembad’ is er een piek gevolgd door een relatieve daling. Ook de 
toegenomen populariteit van zonneppanelen is duidelijk zichtbaar na toepassing van text mining, maar is 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
115 

niet meer waarneembaar na het vrijstellingsbesluit uit 2010. Eén van de innovatieve aspecten van deze 
studie is dat werd geïllustreerd hoe de ongestructureerde data kan worden gebruikt in kwantitatieve 
analyses. Text mining bleek een beloftevolle techniek om ook effecten van beleid te onderzoeken, waar we 
verder in dit besluit op terugkomen. 

 

Beslissingen en beroepen 

-Tegen welk aandeel vergunningen werd in beroep gegaan, en wat werd er dan beslist in beroep? 
Met betrekking tot de beslissingen bleek dat een grote meerderheid van stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen, iets meer dan 87%, door de gemeente werd vergund. Het percentage vergunde 
dossiers blijft ook zeer constant over de tijd. De ontvoogding van de gemeenten heeft klaarblijkelijk geen al 
te grote invloed gehad op het aandeel aanvragen dat werd vergund. Ook de regionale variaties blijven 
beperkt. Wel bestaan er aanzienlijke verschillen op het vlak van de aard van de aanvraag. Aanvragen voor 
nieuwbouw en renovatie van eengezinswoningen worden in eerste aanleg in ongeveer 90% van de gevallen 
vergund, terwijl dit cijfer voor nieuwbouw en renovatie van meergezinswoningen zich rond de 75% situeert. 
Meer detail hieromtrent is terug te vinden in Hoofdstuk 5. 

Er wordt voornamelijk tegen weigeringen in beroep gegaan, dit gebeurt in de praktijk bij zo’n 22% van de 
dossiers die in eerste aanleg werden geweigerd, en in bijna de helft van de gevallen wordt de weigering 
omgezet in een vergunning. Tegen dossiers die in eerste aanleg werden vergund wordt veel minder in 
beroep gegaan (<0.5%) en de kans dat het dossier alsnog wordt geweigerd is zo’n 20 à 25%. Deze in 
verhouding lage slaagkans kan grotendeels te wijten worden aan de instantie die in beroep gaat. Voor zowel 
aanvrager, als de overheid als experten is de slaagkans immers hoog. Voor derden is deze daarentegen zeer 
laag. Er zijn ook regionale verschillen. In Limburg wordt bijvoorbeeld opvallend meer in beroep gegaan en 
dit beroep leidt ook vaak tot een omkering van de originele beslissing. Gelijkaardige observaties gelden in 
mindere mate voor Vlaams Brabant. In West-Vlaanderen is dan weer het omgekeerde het geval. Daar wordt 
minder vaak in beroep gegaan en beroepen tegen weigeringen leiden minder vaak tot omkering van de 
beslissing door de gemeente. In Antwerpen en Oost-Vlaanderen worden dossiers die in eerste aanleg 
werden geweigerd vaak omgezet in een vergunning, terwijl dossiers die in eerste aanleg werden vergund, 
relatief minder vaak alsnog worden geweigerd door de bestendige deputatie. 

 

Impact van beleid 

-Wat is de impact van de invoering van de meldingsplicht op het aantal aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning? Is er een daling van het aantal stedenbouwkundige vergunningen 
waar te nemen sinds 2010? 

Terwijl er rond de datum van het meldingsbesluit een opwaartse trend waar te nemen is in het aantal 
vergunningsaanvragen, zien we na de inwerkingtreding van dit besluit een terugval van zo’n 5.000 
vergunningen per kwartaal, wat zo’n kwart tot een derde is van het aantal aanvragen. Door de opwaartse 
trend zien we wel dat in 2014 reeds ongeveer hetzelfde niveau inzake aantal aanvragen werd bereikt als in 
de jaren 2006-2007.  
 

-Wat is de impact van de invoering van de vrijstellingen in 2010 op het aantal aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning, meer bepaald wat betreft verhardingen, afsluitingen, 
zonnepanelen en schuilhokken voor dieren? 

Het vrijstellingsbesluit is duidelijk waar te nemen als een kantelpunt in de vergunningendatabank waarbij 
er een duidelijke daling van het aandeel vergunningsaanvragen is waar te nemen waarbij in het onderwerp 
veranda, pergola, tuinhuis, afsluiting, schuilhok, zonnepanelen of zonnecollector voorkomt. Zeker voor 
zonnepanelen en zonnecollectoren worden er amper nog aanvragen ingediend na het vrijstellingsbesluit. 
Dat er nu vermoedelijk meer afsluitingen en andere typische tuin-objecten niet in de vergunningendatabank 
terechtkomen dan voor 2010, zorgt er voor dat de vertuiningstrend nu minder goed te monitoren is.  
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-Wat is de impact van de invoering van artikel 4.4.7 VCRO op het aantal vergunningsaanvragen 
waarin een afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften gevraagd wordt met het oog op 
handelingen van algemeen belang? Heeft dit geleid tot meer aanvragen door openbare instanties? 

Er is geen duidelijke positieve invloed op het aantal stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor een 
gemeenschapsvoorziening of openbaar nut. Integendeel, de statistische analyse geeft aan dat na een 
stijgende trend vóór het vierde kwartaal van 2012, zowel het relatieve als absolute aantal van dergelijke 
vergunningsaanvragen is geplafonneerd. 

 
-Wat is de impact van wijzigingen in de regelgeving voor (zonevreemde) functiewijzigingen? 

De regressieanalyses bevestigen dat sinds het jaar 2000 de term ‘functiewijziging’ steeds vaker voorkomt in 
het onderwerp van vergunningsaanvragen, en dat deze opwaartse trend versnelde na het besluit van 29 
mei 2009 over zonevreemde functiewijzigingen. In de periode na dit besluit steeg het aantal aanvragen in 
recreatiegebied aanzienlijk, en een analyse van het onderwerp van de aanvraag laat zien dat onderwerpen 
als ‘permanente bewoning weekendverblijf’ zo goed als alleen maar in deze periode vanaf 2009 voorkomen, 
het jaar dat decretaal werd geregeld dat weekendverblijfszones met permanente bewoning een 
planologische oplossing of een tijdelijk woonrecht moesten krijgen. Tot slot zien we dat doorheen de 
periode een vijfde tot een kwart van de aanvragen met ‘functiewijziging’ in het onderwerp gelegen is in een 
agrarische bestemming. Terwijl er in tegenstelling tot de bestemming recreatie geen spectaculaire relatieve 
toename van het aantal aanvragen doorheen de onderzochte periode is waar te nemen in agrarische 
gewestplanbestemmingen, zien we wel dat het aandeel in eerste aanleg vergunde aanvragen in deze 
gebieden gestegen is van 72% tot 81%.  

 

-Is er sinds 2012 (VCRO art.4.4.4) een toename waar te nemen van het aandeel tijdelijke 
vergunningen? 

Op 11 mei 2012 werd de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gewijzigd (art. 4.4.4) waarbij nieuwe 
mogelijkheden werden gecreëerd voor ‘tijdelijk gebruik in afwachting van de realisatie van een 
bestemming’. Er is echter op basis van de gebruikte data en de gehanteerde methode geen impact waar te 
nemen op het aandeel aanvragen waarin de term ‘tijdelijk’ voorkomt in het onderwerp van de aanvraag.  

 

-Heeft de Omzendbrief Grootschalige detailhandel (RO 2011/01) geleid tot een wijziging in de 
locatie van aanvragen voor handelsvestigingen? 

In de onderzochte periode (1962-2016) zien we een ruimtelijke decentraliseringstrend in de aanvragen voor 
de nieuwbouw van handelsvestigingen. Daarnaast zien we ook een toename van het aandeel 
vergunningsaanvragen dat betrekking heeft op een locatie dichtbij een gewestweg. Er is daarbij geen 
significant effect waar te nemen van de Omzendbrief Grootschalige Detailhandel. Ook na deze omzendbrief 
betreft het aandeel aanvragen voor nieuwbouw van handelsvestigingen op minder dan 100m van een 
gewestweg ongeveer een derde van het totale aantal in deze categorie. 

 

-Heeft de verlaging van het BTW-tarief van 21% naar 6% voor nieuwbouwwoningen in 2008-2009 
geleid tot een hoger aandeel aanvragen voor nieuwbouwwoningen? 

Na het uitbreken van de financieel-economische crisis in 2007-2008 werd besloten om het BTW-tarief voor 
nieuwbouw privéwoningen voor een gedeelte te verlagen van 21% naar 6%. De cijfers tonen dat er heel wat 
variatie zit in de verhouding verbouwingen/nieuwbouwwoningen en we kunnen mede daardoor niet met 
zekerheid bevestigen of de maatregel een effect heeft gehad. 

 
-Heeft de opmaak van kaarten van overstromingsgevoelige gebieden en overstromingsgebieden ter 
ondersteuning van de watertoets geleid tot een daling van het aantal vergunningen in afgebakende 
gebieden? 

In 2003 werd de Europese Kaderrichtlijn Water omgezet in Vlaamse regelgeving. Voor de ruimtelijke 
ordening is in het bijzonder de watertoets van belang die inhoudt dat bij de vergunningverlening en het 
opmaken van plannen rekening wordt gehouden met de principes van het integraal waterbeheer. Eén van 
de initiatieven was het afbakenen van overstromingsgebieden en overstromingsgevoelige gebieden. Op 
basis van de gebruikte cijfers kunnen we niet besluiten dat het afbakenen van overstromingsgevoelige een 
significante impact heeft gehad op het aantal vergunningen voor nieuwbouw in deze gebieden.  
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Aanbevelingen 

De opmaak van een vergunningenregister kan beschouwd worden als een instrument in het 
omgevingsbeleid. Op basis van de gegevens kunnen besturen niet alleen algemene trends en evoluties 
volgen, maar ook het eigen vergunningsverleningsproces verbeteren door bijvoorbeeld makkelijker 
vergunningsaanvragen uit het verleden te raadplegen. Dit vergt wel een goede ontsluiting van de gegevens, 
maar deze studie heeft aangetoond dat er vandaag de dag voldoende technische mogelijkheden zijn die 
toelaten om gebruik te maken van de vergunningenregisters. Dit vereist uiteraard wel dat de registers 
correct worden ingevuld en bijgehouden. We raden dan ook aan om voldoende aandacht te blijven 
besteden aan het bijhouden van de vergunningenregisters. 

Eén van de velden waar tekortkomingen voorkwamen heeft betrekking op de ‘aard van de aanvraag’, waar 
vergunningen soms onterecht in de categorie ‘ander’ werden ondergebracht ook al hoorden ze daar 
duidelijk niet thuis. Er zijn meer dan 30 andere mogelijkheden waaruit kan gekozen worden bij de ‘aard van 
de aanvraag’, het gebruik van de categorie ‘ander’ zou dus zo veel als mogelijk moeten vermeden worden, 
al pleiten we ervoor om deze categorie te behouden.  

Naast de ‘aard van de aanvraag’ bleek ook het vrij in te vullen veld ‘onderwerp van de aanvraag’ nuttig voor 
diverse analyses. Het behouden en goed invullen van dit veld is dan ook aan te raden. Sommige velden zijn 
niet verplicht in te vullen, maar misschien is het voor enkele daarvan aangewezen om het invullen verplicht 
te maken. 

Op dit ogenblik is het verplicht het kadastraal perceel te identificeren. Dit gebeurt ook, maar de koppeling 
naar geografische data is allesbehalve eenvoudig. XY-coördinaten zijn daarentegen niet verplicht in te 
vullen. Dit betekent dat er niet voor alle dossiers een exacte locatie beschikbaar is in de databank, waardoor 
via het adres de ligging dient te worden opgezocht, wat een overbodige stap zou kunnen zijn. 

Tijdens het onderzoek kwamen ook verschillende suggesties naar voor om nieuwe velden toe te voegen, 
zoals een vak dat aangeeft of er financiële lasten werden opgelegd. Alhoewel het voor dit onderzoek zeer 
nuttig zou zijn geweest, lijkt het moeilijk haalbaar om bij elke aanvraag aan te geven welke artikels in de 
regelgeving gebruikt werden bij de afweging. Een ander punt is dat bij het interpreteren van beroepen het 
niet duidelijk is of het beroep werd ingewilligd. Indien iemand in beroep gaat tegen bepaalde voorwaarden, 
of het opleggen van bijkomende voorwaarden eist, dan kan de vergunning in beroep behouden blijven, 
ondanks het feit dat er bijvoorbeeld voorwaarden werden geschrapt of bijkomend werden opgelegd, wat 
een positieve uitkomst is voor degene die in beroep ging. 

Het koppelen aan andere gegevens en databanken kan zeker een meerwaarde opleveren. Zo bevatten de 
statistische formulieren bestemd voor de Federale overheid interessante informatie, die niet automatisch 
in vergunningenregisters wordt opgenomen. Meer informatie over het aantal wooneenheden dat wordt 
aangevraagd, de oppervlakte, het bedrag van de werken,… is vanuit onderzoeksoogpunt zeker interessant, 
al is het waarschijnlijk prioritair om er voor te zorgen dat de digitale bouwaanvraag en de 
omgevingsvergunning geen kinderziektes meer kennen. Al is het aangeven of er een Milieueffectenrapport 
(MER) of Mobiliteitseffectenrapport is toegevoegd aan de aanvraag en een koppeling naar bijvoorbeeld de 
MER-databank nuttig om de wisselwerking met deze instrumenten beter te begrijpen. 

Tot slot is informatie over de bestemming (woongebied, agrarisch gebied,…) van de zone waarin een 
aanvraag gelegen is zeer relevant. Op dit ogenblik bestaat er echter geen digitaal bestand dat 
gebiedsdekkend voor elk gebied op elk moment de bestemming geeft. Dit zou echter zeer nuttig kunnen 
zijn, zowel voor analyses, aanvragers als voor de behandeling van vergunningsaanvragen. 
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Appendix 

Bijlage 2.1: Onderzoeksvragen 
In het bestek van deze opdracht (Bestek nr. RV-AOM/16/15 Vergunningenbeleid in Vlaanderen; p.21-22) 

werden volgende ‘Mogelijke deelvragen’ opgenomen:  

“Methodologisch van aard: 
Hoe de data voor zo’n 270 gemeenten veralgemenen naar Vlaanderen? 
Zijn de data van de 270 gemeenten ‘volledig’? 
Zijn de gevonden kwantitatieve verschillen significant? 
Tot op welk deelniveau (regio, gemeente, buurt, perceel) kunnen er zinvolle uitspraken gedaan 
worden? 
Inhoudelijk van aard: 
Waarom en door wie worden vergunningen en beroepen aangevraagd? 
Hoeveel % van de vergunningen/beroepen wordt geweigerd of toegestaan Hoe wordt over 
vergunningen/beroepen beslist?, zijn er verschillen naargelang het onderwerp van de aanvraag? 
Wat is de invloed van gewijzigde wetgeving of richtlijnen op het afleveren van vergunningen (of 
beroepen)? 
Hoe evolueert het aantal aanvragen en beslissingen per regio, gemeente, buurt, perceel, …? 
Hoe evolueert een (nieuw) maatschappelijk fenomeen (traceerbaar met vergunningen/beroepen, 
zoals appartementen, zorgwoningen, …) doorheen de tijd en de ruimte? 
In welke buurten doen zich functiewijzigingen voor? En over welke trends gaat het dan (vb. va, 
wonen naar handel, industrie naar wonen)? 
Welke zaken moeten we bijhouden als data in omgevings- / vergunningenregister?” 

 

Deze mogelijke deelvragen vormden de vetrekbasis voor het onderzoek en zijn verfijnd en geherformuleerd 
op basis van informatie verstrekt tijdens overlegmomenten, en inzichten gegenereerd in het onderzoek, 
zowel met betrekking tot de inhoud als met de mogelijkheden en beperkingen van de gebruikte data en 
methodes. 

In de eerste twee mogelijke deelvragen wordt expliciet verwezen naar de gemeenten met een goedgekeurd 
vergunningenregister. In deze studie zijn de vragen die ‘methodologisch van aard’ zijn, geherformuleerd tot 
meer algemene vragen en is de bruikbaarheid voor de verdere, inhoudelijke analyse meer expliciet gemaakt. 
Zo kwamen we tot volgende twee geherformuleerde vragen: (1) Hoe volledig is de vergunningendatabank? 
en (2) Kunnen de data gebruikt worden in analyse, ook al zijn ze niet volledig? 

De mogelijke deelvraag met betrekking tot beroepen werd beperkt gewijzigd tot ‘Tegen welk aandeel 
vergunningen werd in beroep gegaan, en wat werd er dan beslist in beroep?’ 

De mogelijke deelvraag over welke zaken zouden bijgehouden moeten worden in een vergunningenregister, 
resulteerde in een aantal aanbevelingen die opgenomen werden in het Besluit van dit rapport. 

De inhoudelijke vragen die niet rechtstreeks betrekking hadden op wijzigingen in beleid, kwamen aan bod 
in een serie specifieke onderzoeksvragen, die verfijnd zijn geworden in een iteratief proces tussen data-
analyse en inhoudelijke vragen. De uiteindelijke onderzoeksvragen luiden als volgt: 

 

-Zijn er ruimtelijke verschillen inzake de verhouding nieuwbouw en renovaties? 

-Hoe hangen verschillen tussen gemeenten op vlak van het aantal vergunningsaanvragen per 
inwoner voor categorieën als nieuwbouw en renovatie van woningen en industrie samen met 
verschillen op het vlak van demografie, welvaart, economie en bodemgebruik? 

-Welke demografische en andere variabelen geven een verklaring voor verschillen tussen 
gemeenten op vlak van het aantal vergunningen per inwoner voor categorieën als nieuwbouw en 
renovatie van woningen en industrie in de periode vanaf de jaren 1960 tot de jaren 2010? 

-Welke evoluties zijn er waar te nemen met betrekking tot de bereikbaarheid van treinstations voor 
activiteiten waarvoor er een vergunning wordt aangevraagd?  
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-Waar en wanneer zijn er pieken waar te nemen in het aantal vergunningsaanvragen? 

-Hoe kunnen algemene trends worden waargenomen met betrekking tot het onderwerp van de 
aanvraag? Kunnen evoluties in de populariteit van bijvoorbeeld zonnepanelen en zwembaden 
worden waargenomen in de data? 

 

De vraag met betrekking tot wijzigingen in het beleid, is opgesplitst in vragen die betrekking hebben op 
specifieke wijzigingen die bediscussieerd werden in Perceel 4 van deze opdracht (OMGEVING cvba, 2017). 
Ook in Perceel 3 van deze opdracht (GSJ advocaten, 2017) kwamen wijzigingen in de regelgeving aan bod, 
waarbij de analyses in voorliggend rapport inzicht bieden in de volgende vraag uit het bestek ‘Wat weten 
we niet (meer) indien we de vergunningendatabank als bron gebruiken? Wat is de impact van wijzigingen 
in de regelgeving over meldingsplicht, vrijstelling van vergunningen, …?’ Op basis van de discussie uit 
Perceel 4 kwamen we tot volgende onderzoeksvragen:  

 

-Wat is de impact van de invoering van de meldingsplicht op het aantal aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning? Is er een daling van het aantal stedenbouwkundige vergunningen 
waar te nemen sinds 2010? 
-Wat is de impact van de invoering van de vrijstellingen in 2010 op het aantal aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning, meer bepaald wat betreft verhardingen, afsluitingen, 
zonnepanelen en schuilhokken voor dieren? 
-Wat is de impact van de invoering van artikel 4.4.7 VCRO op het aantal vergunningsaanvragen 
waarin een afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften gevraagd wordt met het oog op 
handelingen van algemeen belang? Heeft dit geleid tot meer aanvragen door openbare instanties? 
-Wat is de impact van wijzigingen in de regelgeving voor (zonevreemde) functiewijzigingen? 

-Is er sinds 2012 (VCRO art.4.4.4) een toename waar te nemen van het aandeel tijdelijke 
vergunningen? 

-Heeft de Omzendbrief Grootschalige detailhandel (RO 2011/01) geleid tot een wijziging in de 
locatie van aanvragen voor handelsvestigingen? 

-Heeft de verlaging van het BTW-tarief van 21% naar 6% voor nieuwbouwwoningen in 2008-2009 
geleid tot een hoger aandeel aanvragen voor nieuwbouwwoningen? 

-Heeft de opmaak van kaarten van overstromingsgevoelige gebieden en overstromingsgebieden ter 
ondersteuning van de watertoets geleid tot een daling van het aantal vergunningen in afgebakende 
gebieden? 

 

Hier vermelden we tot slot nog welke vragen in overweging werden genomen, maar om diverse redenen 

niet verder werden onderzocht. 

Het antwoord op de vraag welke variabelen de duurtijd van een procedure verklaren tussen 
vergunningsaanvraag en de beslissing in eerste aanleg, werd niet opgenomen in voorliggend rapport 
aangezien de opdrachtgever van oordeel was dat het analyseren van verschillen in duurtijd van 
vergunningenprocedures geen meerwaarde oplevert aangezien er sinds 2009 vastgelegde termijnen zijn.  

 
Een aantal wijzigingen in het beleid waren van te recente datum waardoor het niet mogelijk was om de 
impact te meten gebruik makende van de vergunningendatabank. Dit neemt niet weg dat de impact van 
deze aanpassingen in de regelgeving op een andere manier of in de toekomst nog kunnen worden 
onderzocht. Drie mogelijks relevante wijzigingen in het ruimtelijke ordeningsbeleid werden niet verder 
onderzocht omdat ze van te recente datum zijn. Deze zijn: 
 

-De schrapping van de omzendbrief die onder meer handelde over hobbystallen is te recent 
(04/11/2016) om een impact te kunnen waarnemen in de gebruikte databank.  
 
-In 2016 werd noodopvang (tijdelijke verblijven) vrijgesteld van vergunningsplicht, maar dit is te 
recent om te kunnen analyseren met een databank die gegevens bevat tot eind 2016. 
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-Tot slot werd de hypothese geformuleerd dat er sinds 2016 meer tijdelijke vergunningen zouden 
kunnen worden aangevraagd voor bijvoorbeeld pop-ups. Ook dit is te recent om kwantitatief te 
analyseren in dit onderzoek. 

 
Voor verschillende vragen is de bestemming van belang, het maakt immers een verschil of een aanvraag 
betrekking heeft op een goed dat gelegen is in landbouwgebied of woongebied. Zeker wanneer het vragen 
betreft die handelen over zonevreemdheid is dit belangrijk. Aangezien er geen digitale databank bestaat die 
voor elk perceel of gebied aangeeft wat de bestemming was of is op elk moment in de tijd, dienen gegevens 
met betrekking tot de bestemming met de nodige terughoudendheid te worden behandeld (zoals bij de 
analyse van functiewijzigingen in Hoofdstuk 6). We gebruiken daarom de bestemming enkel om een 
algemeen idee te hebben, maar niet om te oordelen over het zonevreemd karakter van de aanvraag. 
Daarom werden een aantal vragen niet verder meegenomen in de kwantitatieve analyse. Het betreft onder 
meer volgende vragen: 
 

-In de regelgeving wordt omschreven wat kan op het vlak van het verbouwen, herbouwen en 
uitbreiden van zonevreemde woningen en constructies. Zogeheten ‘basisrechten’ die hier 
betrekking op hebben werden aangepast in 2009 en 2014 (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
art.4.4.12 – 19), en naar verwachting zou dit kunnen leiden tot een toename in het aantal 
vergunningsaanvragen omtrent zonevreemdheid. Wel bieden de analyses met betrekking tot 
functiewijzigingen inzicht in het toegenomen aantal aanvragen sinds 2009 voor permanente 
bewoning in weekendverblijven. 

 
-De zogeheten clicheringsregel laat toe dat bepaalde constructies worden vergund in een andere 
bestemming. Dit werd ingevoerd in 2010 en later in 2014 ingeperkt (Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening art.4.4.9). Het gaat hierbij bijvoorbeeld op het bouwen van windturbines in 
landbouwgebied. Een analyse hiervan vergt dat wordt nagegaan of een aanvraag al dan niet 
betrekking heeft op ‘zoneëigen’ werken en constructies. Niet enkel dient de bestemming dan 
ondubbelzinnig bekend te zijn, bovendien is een interpretatie nodig van het zoneëigen karakter. 
Dit bleek niet mogelijk op een grote schaal met de ter beschikking gestelde data. 

 
-De regelgeving omtrent verkavelingsakkoorden: nieuwbouw van zonevreemde woningen waren 
tot 2006 toegestaan, nu is dit enkel nog het geval voor verbouwen (VCRO art.7.5.3 2006).  

 
-In 2009 werden de toelatingen van het gewestplan ook mogelijk op RUP's. Bijvoorbeeld was 
residentialisering in agrarische gebieden op het gewestplan sinds 2009 ook mogelijk in agrarisch 
gebied aangeduid op een RUP. Er kan dus een toename van het aantal woningen in agrarisch gebied 
worden verwacht en een toename van functiewijzigingen van een agrarische naar een 
woonfunctie. 
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Bijlage 3.1: Datakwaliteit per gemeente 
Tabel A3.1-1: Verdachte decennia (statistische analyse en postcodeanalyse) voor residentiële dossiers per 
gemeente 

GEMEENTE NIS Code 1962-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2015 

Aartselaar 11001 MO MO MO MO MO   

Antwerpen 11002 MO MO MO MO     

Boechout 11004             

Boom 11005             

Borsbeek 11007             

Brasschaat 11008             

Brecht 11009             

Edegem 11013             

Essen 11016 MO MO MO MO MO   

Hemiksem 11018 MO     MO     

Hove 11021   MO MO MO     

Kalmthout 11022           MO 

Kapellen 11023             

Kontich 11024             

Lint 11025             

Mortsel 11029 MO MO MO MO MO MO 

Niel 11030             

Ranst 11035             

Rumst 11037             

Schelle 11038             

Schilde 11039             

Schoten 11040       MO     

Stabroek 11044 MO MO MO       

Wijnegem 11050             

Wommelgem 11052             

Wuustwezel 11053             

Zandhoven 11054 MO MO MO MO MO MO 

Zoersel 11055             

Zwijndrecht 11056             

Malle 11057     MO       

Berlaar 12002     MO       

Bonheiden 12005 MO MO MO       

Bornem 12007 MO MO MO MO MO   

Duffel 12009             

Heist-op-den-Berg 12014             

Lier 12021 MO MO         

Mechelen 12025 MO           

Nijlen 12026             

Putte 12029             

Puurs 12030       MO     

Sint-Amands 12034 MO MO MO MO MO   

Sint-Katelijne-Waver 12035 MO MO MO MO     

Willebroek 12040 MO MO MO MO MO MO 

Arendonk 13001             
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GEMEENTE NIS Code 1962-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2015 

Baarle-Hertog 13002             

Balen 13003             

Beerse 13004             

Dessel 13006             

Geel 13008             

Grobbendonk 13010 MO MO MO MO     

Herentals 13011 MO MO MO       

Herenthout 13012             

Herselt 13013             

Hoogstraten 13014 MO MO MO MO MO   

Hulshout 13016       MO     

Kasterlee 13017             

Lille 13019             

Meerhout 13021             

Merksplas 13023 MO MO MO MO MO   

Mol 13025             

Olen 13029       MO     

Oud-Turnhout 13031           MO 

Ravels 13035 MO MO MO MO MO   

Retie 13036 MO MO         

Rijkevorsel 13037             

Turnhout 13040       MO     

Vorselaar 13044 MO MO MO MO     

Vosselaar 13046             

Westerlo 13049 MO MO MO MO MO   

Laakdal 13053 MO MO MO MO     

Asse 23002     MO MO     

Beersel 23003 MO MO         

Bever 23009 MO MO MO MO MO MO 

Dilbeek 23016             

Galmaarden 23023       MO     

Gooik 23024 MO MO MO MO MO MO 

Grimbergen 23025             

Halle 23027 MO           

Herne 23032 MO MO MO MO     

Hoeilaart 23033 MO MO MO MO     

Kampenhout 23038 MO MO         

Kapelle-op-den-Bos 23039 MO MO MO MO MO   

Liedekerke 23044 MO MO MO MO MO   

Londerzeel 23045             

Machelen 23047 MO MO MO       

Meise 23050 MO           

Merchtem 23052 MO MO MO MO MO MO 

Opwijk 23060       MO     

Overijse 23062             
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GEMEENTE NIS Code 1962-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2015 

Pepingen 23064 MO MO MO       

Sint-Pieters-Leeuw 23077 MO MO MO MO MO MO 

Steenokkerzeel 23081             

Ternat 23086             

Vilvoorde 23088 MO MO MO MO MO   

Zaventem 23094             

Zemst 23096 MO MO MO MO MO   

Roosdaal 23097             

Drogenbos 23098 MO MO MO MO     

Kraainem 23099             

Linkebeek 23100             

Sint-Genesius-Rode 23101             

Wemmel 23102             

Wezembeek-Oppem 23103             

Lennik 23104 MO MO MO       

Affligem 23105 MO MO MO MO     

Aarschot 24001   MO MO MO MO   

Begijnendijk 24007       MO     

Bekkevoort 24008 MO MO MO MO     

Bertem 24009 MO MO   MO     

Bierbeek 24011 MO MO MO MO MO   

Boortmeerbeek 24014             

Boutersem 24016             

Diest 24020     MO MO     

Geetbets 24028             

Haacht 24033             

Herent 24038 MO MO MO MO MO   

Hoegaarden 24041 MO           

Holsbeek 24043             

Huldenberg 24045 MO MO MO MO MO   

Keerbergen 24048             

Kortenaken 24054             

Kortenberg 24055 MO MO MO MO     

Landen 24059   MO   MO     

Leuven 24062 MO MO MO MO MO   

Lubbeek 24066 MO           

Oud-Heverlee 24086             

Rotselaar 24094             

Tervuren 24104 MO MO MO MO MO   

Tienen 24107 MO MO MO MO MO   

Tremelo 24109             

Zoutleeuw 24130 MO MO MO MO MO   

Linter 24133 MO MO MO MO MO   

Scherpenheuvel-Zichem 24134             

Tielt-Winge 24135             



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
124 

GEMEENTE NIS Code 1962-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2015 

Glabbeek 24137 MO MO MO MO MO   

Beernem 31003             

Blankenberge 31004             

Brugge 31005 MO MO MO       

Damme 31006 MO MO MO MO MO   

Jabbeke 31012 MO MO         

Oostkamp 31022             

Torhout 31033           MO 

Zedelgem 31040 MO           

Zuienkerke 31042             

Knokke-Heist 31043             

Diksmuide 32003 MO MO MO       

Houthulst 32006             

Koekelare 32010             

Kortemark 32011 MO MO MO MO MO   

Lo-Reninge 32030             

Ieper 33011             

Mesen 33016 MO MO MO MO MO MO 

Poperinge 33021             

Wervik 33029 MO MO         

Zonnebeke 33037             

Heuvelland 33039             

Langemark-Poelkapelle 33040             

Vleteren 33041             

Anzegem 34002           MO 

Avelgem 34003         MO   

Deerlijk 34009             

Harelbeke 34013             

Kortrijk 34022 MO MO   MO     

Kuurne 34023 MO MO MO MO MO   

Lendelede 34025             

Menen 34027             

Waregem 34040             

Wevelgem 34041   MO   MO     

Zwevegem 34042 MO MO     MO   

Spiere-Helkijn 34043 MO MO MO MO MO MO 

Bredene 35002             

Gistel 35005 MO           

Ichtegem 35006 MO MO         

Middelkerke 35011 MO MO MO       

Oostende 35013 MO MO         

Oudenburg 35014             

De Haan 35029     MO MO     

Hooglede 36006 MO MO MO MO MO   

Ingelmunster 36007             
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GEMEENTE NIS Code 1962-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2015 

Izegem 36008 MO MO MO MO     

Ledegem 36010             

Lichtervelde 36011 MO           

Moorslede 36012 MO MO MO MO MO   

Roeselare 36015             

Staden 36019 MO MO MO     MO 

Dentergem 37002 MO MO MO MO MO   

Meulebeke 37007             

Oostrozebeke 37010     MO MO MO MO 

Pittem 37011 MO MO MO MO     

Ruiselede 37012 MO       MO   

Tielt 37015 MO           

Wielsbeke 37017             

Wingene 37018             

Ardooie 37020 MO MO MO MO MO   

Alveringem 38002 MO MO MO MO     

De Panne 38008             

Koksijde 38014             

Nieuwpoort 38016             

Veurne 38025             

Aalst 41002             

Denderleeuw 41011             

Geraardsbergen 41018 MO MO MO       

Haaltert 41024 MO MO MO       

Herzele 41027             

Lede 41034 MO MO MO       

Ninove 41048             

Sint-Lievens-Houtem 41063             

Zottegem 41081 MO MO         

Erpe-Mere 41082             

Berlare 42003             

Buggenhout 42004 MO MO MO       

Dendermonde 42006 MO           

Hamme 42008 MO MO MO MO MO   

Laarne 42010             

Lebbeke 42011             

Waasmunster 42023 MO MO MO MO MO   

Wetteren 42025             

Wichelen 42026 MO MO MO MO MO   

Zele 42028             

Assenede 43002             

Eeklo 43005             

Kaprijke 43007             

Maldegem 43010 MO MO   MO     

Sint-Laureins 43014 MO MO MO MO MO   
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GEMEENTE NIS Code 1962-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2015 

Zelzate 43018     MO       

Aalter 44001             

Deinze 44011 MO MO         

De Pinte 44012 MO MO MO MO MO   

Destelbergen 44013             

Evergem 44019             

Gavere 44020             

Gent 44021             

Knesselare 44029             

Lochristi 44034             

Lovendegem 44036             

Melle 44040             

Merelbeke 44043 MO MO MO       

Moerbeke 44045             

Nazareth 44048 MO MO MO MO MO   

Nevele 44049 MO MO MO MO MO   

Oosterzele 44052             

Sint-Martens-Latem 44064 MO MO MO MO MO   

Waarschoot 44072 MO   MO MO     

Wachtebeke 44073   MO MO MO     

Zomergem 44080             

Zulte 44081 MO MO MO MO     

Kruishoutem 45017             

Oudenaarde 45035             

Ronse 45041             

Zingem 45057 MO MO MO       

Brakel 45059 MO           

Kluisbergen 45060             

Wortegem-Petegem 45061             

Horebeke 45062 MO MO MO MO MO MO 

Lierde 45063 MO MO         

Maarkedal 45064 MO       MO MO 

Zwalm 45065             

Beveren 46003             

Kruibeke 46013             

Lokeren 46014 MO MO MO MO MO   

Sint-Gillis-Waas 46020             

Sint-Niklaas 46021             

Stekene 46024             

Temse 46025             

As 71002 MO MO MO MO MO MO 

Beringen 71004             

Diepenbeek 71011             

Genk 71016 MO MO MO MO MO   

Gingelom 71017   MO MO MO     
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GEMEENTE NIS Code 1962-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2015 

Halen 71020 MO MO MO MO     

Hasselt 71022       MO     

Herk-de-Stad 71024 MO MO MO MO MO   

Leopoldsburg 71034 MO MO MO MO MO   

Lummen 71037             

Nieuwerkerken 71045 MO MO MO       

Opglabbeek 71047 MO MO MO MO MO MO 

Sint-Truiden 71053 MO MO MO MO MO   

Tessenderlo 71057             

Zonhoven 71066             

Zutendaal 71067             

Ham 71069             

Heusden-Zolder 71070             

Bocholt 72003             

Bree 72004 MO MO MO       

Kinrooi 72018 MO MO MO MO MO   

Lommel 72020             

Maaseik 72021             

Neerpelt 72025             

Overpelt 72029 MO MO MO MO MO MO 

Peer 72030             

Hamont-Achel 72037             

Hechtel-Eksel 72038 MO MO MO MO MO MO 

Houthalen-Helchteren 72039 MO MO         

Meeuwen-Gruitrode 72040             

Dilsen-Stokkem 72041   MO MO MO     

Alken 73001             

Bilzen 73006 MO MO         

Borgloon 73009   MO MO MO     

Heers 73022       MO MO   

Herstappe 73028 MO MO MO MO MO MO 

Hoeselt 73032             

Kortessem 73040             

Lanaken 73042 MO MO MO MO MO   

Riemst 73066 MO           

Tongeren 73083 MO MO MO MO     

Wellen 73098             

Maasmechelen 73107             

Voeren 73109             
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Tabel A3.1-2: Verdachte lustra (statistische analyse en postcodeanalyse) voor residentiële dossiers per 
gemeente (1990-2015) 

Gemeente NIS 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 

Aartselaar 11001 MO MO MO MO   

Antwerpen 11002 MO MO     

Boechout 11004        

Boom 11005        

Borsbeek 11007    MO    

Brasschaat 11008        

Brecht 11009        

Edegem 11013        

Essen 11016 MO MO MO MO   

Hemiksem 11018 MO MO     

Hove 11021 MO MO MO    

Kalmthout 11022        

Kapellen 11023        

Kontich 11024        

Lint 11025        

Mortsel 11029 MO MO MO MO MO 

Niel 11030        

Ranst 11035        

Rumst 11037        

Schelle 11038        

Schilde 11039        

Schoten 11040        

Stabroek 11044     MO   

Wijnegem 11050        

Wommelgem 11052        

Wuustwezel 11053        

Zandhoven 11054 MO MO MO MO MO 

Zoersel 11055        

Zwijndrecht 11056        

Malle 11057        

Berlaar 12002        

Bonheiden 12005        

Bornem 12007 MO MO MO MO   

Duffel 12009        

Heist-op-den-Berg 12014        

Lier 12021        

Mechelen 12025        

Nijlen 12026        

Putte 12029        

Puurs 12030 MO MO     

Sint-Amands 12034 MO MO MO MO   

Sint-Katelijne-Waver 12035 MO MO MO    

Willebroek 12040 MO MO MO MO MO 

Arendonk 13001        

Baarle-Hertog 13002      MO 
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Balen 13003        

Beerse 13004        

Dessel 13006        

Geel 13008        

Grobbendonk 13010 MO MO     

Herentals 13011        

Herenthout 13012        

Herselt 13013        

Hoogstraten 13014 MO MO  MO   

Hulshout 13016   MO     

Kasterlee 13017        

Lille 13019        

Meerhout 13021        

Merksplas 13023 MO MO MO MO MO 

Mol 13025        

Olen 13029   MO     

Oud-Turnhout 13031      MO 

Ravels 13035 MO MO MO    

Retie 13036        

Rijkevorsel 13037        

Turnhout 13040   MO     

Vorselaar 13044 MO MO MO    

Vosselaar 13046        

Westerlo 13049 MO MO MO    

Laakdal 13053 MO MO MO    

Asse 23002 MO MO MO    

Beersel 23003   MO MO    

Bever 23009 MO MO MO MO MO 

Dilbeek 23016        

Galmaarden 23023   MO MO    

Gooik 23024 MO MO MO MO MO 

Grimbergen 23025        

Halle 23027        

Herne 23032 MO MO MO MO   

Hoeilaart 23033 MO MO     

Kampenhout 23038        

Kapelle-op-den-Bos 23039 MO MO MO    

Liedekerke 23044 MO MO MO MO   

Londerzeel 23045        

Machelen 23047        

Meise 23050        

Merchtem 23052 MO MO MO MO MO 

Opwijk 23060   MO     

Overijse 23062        

Pepingen 23064 MO MO MO MO MO 

Sint-Pieters-Leeuw 23077 MO MO MO MO MO 

Steenokkerzeel 23081        

Ternat 23086        
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Vilvoorde 23088 MO MO  MO   

Zaventem 23094        

Zemst 23096 MO MO MO MO   

Roosdaal 23097        

Drogenbos 23098 MO MO MO MO   

Kraainem 23099        

Linkebeek 23100        

Sint-Genesius-Rode 23101        

Wemmel 23102        

Wezembeek-Oppem 23103        

Lennik 23104        

Affligem 23105 MO MO MO MO MO 

Aarschot 24001 MO MO MO MO   

Begijnendijk 24007   MO     

Bekkevoort 24008 MO MO MO    

Bertem 24009 MO MO     

Bierbeek 24011 MO MO MO MO   

Boortmeerbeek 24014        

Boutersem 24016        

Diest 24020 MO      

Geetbets 24028        

Haacht 24033        

Herent 24038 MO MO MO MO   

Hoegaarden 24041        

Holsbeek 24043        

Huldenberg 24045 MO MO MO    

Keerbergen 24048        

Kortenaken 24054        

Kortenberg 24055 MO MO     

Landen 24059   MO     

Leuven 24062 MO MO MO    

Lubbeek 24066        

Oud-Heverlee 24086        

Rotselaar 24094        

Tervuren 24104 MO MO MO MO   

Tienen 24107 MO MO MO MO   

Tremelo 24109        

Zoutleeuw 24130 MO MO MO MO   

Linter 24133 MO MO MO MO   

Scherpenheuvel-Zichem 24134        

Tielt-Winge 24135        

Glabbeek 24137 MO MO MO MO MO 

Beernem 31003        

Blankenberge 31004        

Brugge 31005        

Damme 31006 MO MO MO    

Jabbeke 31012        

Oostkamp 31022        
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Torhout 31033      MO 

Zedelgem 31040        

Zuienkerke 31042        

Knokke-Heist 31043        

Diksmuide 32003        

Houthulst 32006        

Koekelare 32010        

Kortemark 32011 MO MO MO MO   

Lo-Reninge 32030        

Ieper 33011        

Mesen 33016 MO MO MO MO MO 

Poperinge 33021        

Wervik 33029        

Zonnebeke 33037        

Heuvelland 33039        

Langemark-Poelkapelle 33040        

Vleteren 33041        

Anzegem 34002        

Avelgem 34003     MO   

Deerlijk 34009        

Harelbeke 34013        

Kortrijk 34022 MO MO     

Kuurne 34023 MO MO MO    

Lendelede 34025        

Menen 34027        

Waregem 34040        

Wevelgem 34041 MO MO     

Zwevegem 34042     MO   

Spiere-Helkijn 34043 MO MO MO MO MO 

Bredene 35002        

Gistel 35005        

Ichtegem 35006        

Middelkerke 35011 MO      

Oostende 35013        

Oudenburg 35014        

De Haan 35029        

Hooglede 36006 MO MO MO MO   

Ingelmunster 36007        

Izegem 36008 MO      

Ledegem 36010        

Lichtervelde 36011        

Moorslede 36012 MO MO MO MO   

Roeselare 36015        

Staden 36019     MO MO 

Dentergem 37002 MO MO MO MO   

Meulebeke 37007        

Oostrozebeke 37010 MO MO MO MO MO 

Pittem 37011 MO MO MO MO   
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Ruiselede 37012   MO MO    

Tielt 37015        

Wielsbeke 37017        

Wingene 37018        

Ardooie 37020 MO MO MO MO   

Alveringem 38002 MO MO MO    

De Panne 38008        

Koksijde 38014        

Nieuwpoort 38016        

Veurne 38025        

Aalst 41002        

Denderleeuw 41011     MO   

Geraardsbergen 41018        

Haaltert 41024        

Herzele 41027        

Lede 41034        

Ninove 41048        

Sint-Lievens-Houtem 41063        

Zottegem 41081        

Erpe-Mere 41082        

Berlare 42003        

Buggenhout 42004        

Dendermonde 42006        

Hamme 42008 MO MO MO MO MO 

Laarne 42010        

Lebbeke 42011        

Waasmunster 42023 MO MO MO MO   

Wetteren 42025        

Wichelen 42026 MO MO MO MO   

Zele 42028        

Assenede 43002        

Eeklo 43005        

Kaprijke 43007        

Maldegem 43010   MO     

Sint-Laureins 43014 MO MO MO MO   

Zelzate 43018        

Aalter 44001        

Deinze 44011        

De Pinte 44012 MO MO MO MO   

Destelbergen 44013        

Evergem 44019        

Gavere 44020        

Gent 44021        

Knesselare 44029        

Lochristi 44034        

Lovendegem 44036        

Melle 44040        

Merelbeke 44043        
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Moerbeke 44045        

Nazareth 44048 MO MO MO MO   

Nevele 44049 MO MO MO MO   

Oosterzele 44052        

Sint-Martens-Latem 44064 MO MO MO    

Waarschoot 44072 MO MO MO MO   

Wachtebeke 44073 MO MO MO    

Zomergem 44080        

Zulte 44081 MO MO     

Kruishoutem 45017        

Oudenaarde 45035        

Ronse 45041        

Zingem 45057        

Brakel 45059        

Kluisbergen 45060        

Wortegem-Petegem 45061        

Horebeke 45062 MO MO MO MO MO 

Lierde 45063        

Maarkedal 45064    MO  MO 

Zwalm 45065        

Beveren 46003        

Kruibeke 46013     MO   

Lokeren 46014 MO MO MO    

Sint-Gillis-Waas 46020        

Sint-Niklaas 46021        

Stekene 46024        

Temse 46025        

As 71002 MO MO MO MO MO 

Beringen 71004        

Diepenbeek 71011        

Genk 71016 MO MO MO MO   

Gingelom 71017 MO MO     

Halen 71020 MO MO MO    

Hasselt 71022 MO MO MO    

Herk-de-Stad 71024   MO MO    

Leopoldsburg 71034 MO MO MO    

Lummen 71037        

Nieuwerkerken 71045    MO    

Opglabbeek 71047   MO MO MO MO 

Sint-Truiden 71053 MO MO MO    

Tessenderlo 71057        

Zonhoven 71066        

Zutendaal 71067        

Ham 71069        

Heusden-Zolder 71070    MO    

Bocholt 72003        

Bree 72004        

Kinrooi 72018 MO MO MO MO   
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Lommel 72020        

Maaseik 72021     MO   

Neerpelt 72025        

Overpelt 72029 MO MO MO MO MO 

Peer 72030        

Hamont-Achel 72037        

Hechtel-Eksel 72038 MO MO MO MO MO 

Houthalen-Helchteren 72039        

Meeuwen-Gruitrode 72040        

Dilsen-Stokkem 72041 MO MO     

Alken 73001        

Bilzen 73006        

Borgloon 73009 MO      

Heers 73022 MO MO MO    

Herstappe 73028 MO MO MO MO MO 

Hoeselt 73032        

Kortessem 73040        

Lanaken 73042 MO MO MO    

Riemst 73066        

Tongeren 73083 MO MO     

Wellen 73098     MO   

Maasmechelen 73107        

Voeren 73109           
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Bijlage 4.1: Factoranalyse: methode 

Factoranalyse: inleiding 
Het komt dikwijls voor dat er heel wat variabelen worden verzameld voor elk element in een populatie of 
steekproef. Zo zijn van elke gemeente gegevens voorhanden over verschillende bevolkingskarakteristieken, 
bodembezetting, vastgoedprijzen en een resem andere variabelen. Een grote hoeveelheid gegevens 
bemoeilijkt echter het hebben van een overzicht en daarom zijn technieken ontwikkeld zoals factoranalyse. 
Deze techniek vat de data samen in een aantal factoren en gaat er van uit dat achter de vele gemeten 
kenmerken een beperkt aantal hypothetische grootheden zitten, ook wel latente variabelen genoemd. De 
factorlading geeft dan aan hoe sterk de gemeten variabele overeenstemt met de latente variabele 
(Slotboom, 2001; Stevens, 2002). 

Hier gebruiken we factoranalyse om beter te begrijpen hoe gemeenten van elkaar verschillen. In de eerste 
plaats verschaft een factoranalyse inzicht in welke gemeten variabelen samenhangen. Zo verwachten we 
een positieve correlatie tussen bevolkingsdichtheid en het aandeel appartementen in een gemeente. 
Daarnaast kan de factoranalyse iets leren over het voorkomen van types gemeenten. Zo zullen er 
gemeentes zijn die hoog scoren op een set van samenhangende variabelen (en de onderliggende latente 
variabele), en een groep van gemeenten die laag scoren op deze variabelen. 

 

Factoranalyse: Gebruikte Variabelen 
Typisch voor factoranalyse is dat een relatief groot aantal variabelen wordt gebruikt. In een analyse van de 
verklarende factoren van de evolutie van het ruimtebeslag gebruikten Poelmans en Engelen (2014) 
variabelen die ze onderverdeelden in onder meer volgende categorieën: 

 

  Beleid en wetgeving (bv. aantal bouwvergunningsaanvragen voor renovatie) 

  Demografie (bv. bevolkingsgroei, vergrijzing,…) 

  Economie en welvaart (bv. gemiddelde prijs woonhuizen, inkomen,…) 

  Bebouwde grondoppervlakte en gebouwenpark (bv. totaal aantal gebouwen) 

 

Het feit dat gegevens over stedenbouwkundige vergunningen opgenomen zijn in hun analyse, suggereert 
dat dergelijke variabelen ook in voorliggende studie relevant zijn, al analyseren Poelmans en Engelen (2014) 
niet op gemeenteniveau. Wat vergunningsaanvragen betreft beschikken we hier over de gedetailleerde 
data van de vergunningendatabank, andere variabelen komen van de Federale overheid (Algemene Directie 
Statistiek - Statistics Belgium, zie http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/) en de Studiedienst Vlaamse 
Regering (http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/statistieken). De factoranalyse wordt uitgevoerd op 
gemeenteniveau en het aandeel vergunningsaanvragen per gemeente met een welbepaalde ‘aard van de 
aanvraag’ wordt meegenomen als variabele. Aangezien er soms slechts een beperkt aantal gemeenten zijn 
waar een bepaalde ‘aard van de aanvraag’ voorkomt selecteren we de categorieën waar minstens 100 
gemeenten een waarde hoger dan 0 voor hebben in 2015. Tevens werd een variabele verwijderd indien de 
correlatie met een andere variabele groter dan was 0,8 of indien de software aangaf dat schatting niet 
mogelijk was. De categorie ‘Ander’ geeft weinig informatie en werd daarom niet verder geanalyseerd. 
Hieronder staat per ‘aard van de aanvraag’ het aantal gemeenten met minstens één vergunningsaanvraag 
in de categorie (Tabel A4.1-1). De betekenis van de codes is terug te vinden in de paragraaf ‘Aard van de 
Aanvraag’, en hieronder zijn in vet de variabelen aangeduid die opgenomen werden in de analyse. Omdat 
we op zoek zijn naar verschillen tussen gemeenten die niet louter gebaseerd zijn op bevolkingsomvang of 
oppervlakte, werden deze variabelen gedeeld door het aantal inwoners in de gemeente op 1 januari 2015. 
Naast deze variabelen over vergunningsaanvragen nemen we ook nog een extra beleidsvariabele op, het 
aantal voltijdsequivalenten (VTE) per inwoner dat werkzaam is bij het gemeentebestuur (2015). 
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Tabel A4.1-1: Aantal gemeenten met minstens één vergunningsaanvraag in een bepaalde categorie ‘aard 
van de aanvraag’ 

 

  N_EEN   300  N_MEER   281  N_BIJ   299 
  N_INDUS  209  N_HANDEL  190  N_KANTOOR  66 
  N_INFRA  209  N_LANDTUIN  235  N_TOERISME  92 
  N_OPENBAAR  203  V_EEN   301  V_MEER   249 
  V_BIJ   266  V_INDUS  210  V_HANDEL  267 
  V_KANTOOR  97  V_INFRA   91  V_LANDTUIN  186 
  V_TOERISME  123  V_OPENBAAR  181  S_EEN   269 
  S_MEER   29  S_BIJ   190  S_INDUS   90 
  S_HANDEL  69  S_KANTOOR  20  S_INFRA   37 
  S_LANDTUIN  115  S_TOERISME  13  S_OPENBAAR  52 
  ONTBOSSEN  90  VELHOOGST  279  WIJZRELIEF  222 
  OPSLAFVAL  74  PARKING  187  GRONDPUBL  34 
  WIJZAANTAL  170  PUBLICIT  262  ANDER   294  
 

Demografische variabelen vertellen ons ook iets over de aard van de gemeente. Naast bevolkingsdichtheid 
(2015) worden het aandeel ouderen (65 jaar en ouder) en de bevolkingsgroei tussen 2011 en 2015 
meegenomen, evenals het aandeel interne en internationale migranten.  

Voor de welvaart van de bevolking, wat gerelateerd is aan de koopkracht, wordt de welvaartsindex 
(inkomstenjaar 2014) gebruikt die berekend werd door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium 
(Fiscale inkomens, zie http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/ laatst geraadpleegd op 20/9/2017). De 
welvaartsindex zegt iets over de welvaart van de inwoners van een gemeente, maar aangezien er heel wat 
pendelaars zijn die in een andere gemeente werken, zegt dit cijfer weinig over de economische activiteit in 
een gemeente. Om dit te meten gebruiken we de Bruto Toegevoegde Waarde per inwoner (2014). De 
toegevoegde waarde per inwoner ligt doorgaans hoger in steden, terwijl inwoners van stedelijke centra in 
België gemiddeld genomen lager liggen. De Welvaartsindex en de Bruto Toegevoegde Waarde per inwoner 
meten dus elk iets anders, de correlatie tussen beide variabelen is zelfs licht negatief (-0.1). Andere 
variabelen in de categorie Economie en Welvaart zijn de gemiddelde prijs van een woonhuis (2014) en het 
aandeel sociale woningen (2015). Tot slot wordt ook het aantal overnachtingen per inwoner (2014) 
meegenomen om het toeristisch karakter van een gemeente te bepalen.  

Om verschillen tussen gemeenten te meten op het vlak van bodembezetting en ruimtegebruik wordt 
volgende variabelen over de ‘bodembezetting volgens het kadaster’ gebruikt (telkens in promille, jaar 
2015): ‘akkerland’ (rubriek 1AE), ‘bos’ (rubriek 1G), ‘huis, hoeve’ (rubriek 2C), ‘ambacht - en 
industriegebouwen’ (rubriek 2G), 'opslagruimte' (rubriek 2H) en 'gebouwen met handelsbestemming' 
(rubriek 2JK). 

Hierboven staan 40 variabelen beschreven die door middel van de ‘factanal’ functie in de software R werden 
geanalyseerd (gebruikte rotatie is ‘varimax’) (R Core Team, 2017). In de analyse werden 276 van de 308 
gemeenten gelegen in het Vlaamse gewest opgenomen aangezien voor de overige gemeenten het 
onvoldoende zeker was of de gegevens volledig waren. Na visuele inspectie van de scree plot en omdat 
zowel de ‘Parallel Analysis’ als de ‘Optimal Coordinates’ methode in het R package ‘nFactors’ (Raiche 2010) 
7 factoren aangaven, werd gekozen voor een model met 7 factoren. De resultaten worden gepresenteerd 
en besproken verder in dit rapport.  
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Bijlage 4.2: Regressieanalyse 1965-2012: methode 

Inleiding 
Eén van de interessante kenmerken van de vergunningendatabank is dat ze een relatief lange periode 
bestrijkt. In principe bevat deze databron alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen sinds de Wet op 
de Stedenbouw van 1962. Zoals eerder werd aangehaald ontbreken heel wat vergunningsdossiers maar dit 
neemt niet weg dat analyses kunnen worden uitgevoerd, zeker aangezien gegevens voorhanden zijn van 
verschillende types gemeenten. Met de vergunningendatabank kunnen we dus een beter inzicht krijgen in 
veranderingen die verschillende decennia bestrijken. In het kader van deze opdracht werden verschillende 
kaarten opgemaakt die ook de tijdsdimensie meenemen, zowel in dit rapport als in de interactieve kaarten 
die in een digitale viewer beschikbaar werden gemaakt door Cevi NV en waar door middel van een 
‘timeslider’ door de geschiedenis kan worden gegaan (zie Van den Heede & Cevi NV, 2017). Verder in dit 
rapport vullen we deze kaarten aan met een statistische analyse. Meer specifiek gaan we kijken of 
variabelen als het aantal vergunningsaanvragen voor eengezinswoningen per 1000 inwoners of de 
verhouding nieuwbouw/renovatie kunnen worden verklaard door onafhankelijke variabelen als 
bevolkingsdichtheid en bereikbaarheid. 

Data 
De onderzochte periode werd ingedeeld in 8 periodes van 6 jaar die samenvallen met de legislaturen op 
gemeenteniveau, vandaar dat de onderzochte periode 1965-2012 is. De data werd tevens geaggregeerd op 
het niveau van de huidige 308 gemeenten in het Vlaamse gewest. Dit levert 2464 mogelijke observaties op 
(8 x 308 = 2464). Bij de analyses vermelden we telkens hoeveel er daarvan meegenomen werden in de 
regressieanalyse aangezien heel wat observaties op basis van de ‘missing data’ analyse in Hoofdstuk 3 als 
mogelijk onbruikbaar werden ingeschat. Voor elke periode van 6 jaar werd per gemeente voor elke 
variabele het jaarlijks gemiddelde genomen van de waarden die na het verwijderen van potentieel 
onbruikbare data overbleven. Zo werd een evenwicht gevonden tussen enerzijds het meenemen van zo veel 
mogelijk informatie en anderzijds databetrouwbaarheid. Van verschillende afhankelijke en onafhankelijke 
variabelen werd het logaritme genomen om de normaalverdeling beter te benaderen. Volgende 
afhankelijke variabelen werden geselecteerd: 

 

-Aantal vergunningsaanvragen voor eengezinswoningen (N_EEN) per 1000 inwoners (logaritme) 

-Aandeel renovaties van eengezinswoningen (V_EEN/(V_EEN + N_EEN)) 

-Aantal vergunningsaanvragen voor meergezinswoningen (N_MEER) per 1000 inwoners (log) 

-Aandeel meergezinswoningen (N_MEER/( N_EEN + N_MEER)) (log) 

-Aantal vergunningsaanvragen voor nieuwbouw industrie (N_INDUS) per 1000 inwoners 

-Aantal vergunningsaanvragen voor verbouwing industrie (V_INDUS) per 1000 inwoners (log) 

-Aantal vergunningsaanvragen voor nieuwbouw handel (N_HANDEL) per 1000 inwoners (log) 

-Aandeel verbouwing handel (V_HANDEL/( V_HANDEL + N_HANDEL)) 

-Aantal vergunningsaanvragen voor nieuwbouw infrastructuur per 1000 inwoners (N_INFRA) (log) 

-Aandeel aanpassing infrastructuur (V_INFRA/(V_ INFRA + N_ INFRA)) 

 

Voor de verklarende of onafhankelijke variabelen inspireerden we ons op modellen die de bevolkingsgroei 
trachten te verklaren, aangezien dit fenomeen gerelateerd is aan vergunningsaanvragen (zie bv. Rietveld en 
Van Nierop, 1995). Ook de factoranalyse die werd uitgevoerd kan een indicatie geven van welke variabelen 
interessant zijn om op te nemen in de regressie, zoals bijvoorbeeld bevolkingsdichtheid. Voor de 
bestudeerde periode zijn heel wat gegevens die opgenomen werden in de factoranalyse (jaar 2015) niet 
beschikbaar. Volgende onafhankelijke variabelen werden uiteindelijk geselecteerd: 

 

-(Potentiële) Bereikbaarheid: de bevolkingsomvang van de gemeenten in het Vlaamse gewest 
waarvan het middelpunt (centroïde) binnen de 10km ligt van de gemeente in kwestie (inclusief de 
bevolking van de gemeente zelf). Dit is een zeer ruwe benadering van bereikbaarheid omwille van 
de beperkte beschikbaarheid van historische data. Bevolkingscijfers hebben betrekking op het 
eerste jaar van de legislatuur. Voor oudere bevolkingsgegevens (tot en met 1981) werd beroep 
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gedaan op de ‘Historische Databank van Lokale Statistieken – LOKSTAT’ (Universiteit Gent, 
Vakgroep Geschiedenis o.l.v. E. Vanhaute en S. Vrielinck), terwijl voor meer recente data gebruik 
werd gemaakt van de gegevens van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium; zie 
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/ laatst geraadpleegd op 20/9/2017. Wanneer er geen 
gegevens beschikbaar waren voor het desbetreffende jaar werd de bevolking geschat op basis van 
het eerstvolgende en vorige jaar waarvoor data beschikbaar was. Het logaritme van deze variabele 
werd genomen om de normaalverdeling beter te benaderen. 

 

-Bevolkingsdichtheid: de bevolking aan het begin van de periode gedeeld door de oppervlakte van 
de gemeente zoals beschikbaar bij de Algemene Directie Statistiek. Het logaritme van deze 
variabele werd genomen om de normaalverdeling beter te benaderen. 

 

-Bevolkingsgroei: de relatieve bevolkingsgroei in de vorige periode van 6 jaar. 

 

-Sprawl: deze variabele zegt iets over de buurgemeenten. De standaard aanpak om een effect van 
buurgemeenten – de zogeheten ruimtelijke autocorrelatie - in rekening te brengen is het 
toevoegen van een ruimtelijke weights matrix W aan een model (Anselin 2002). Daarmee wordt 
een (gewogen) gemiddelde berekend van de omliggende observaties (buurgemeenten). Levinson 
(2008) merkt echter op dat niet alle buurgemeenten even belangrijk zijn in het geval van sprawl en 
houdt enkel rekening met de buurobservatie die gelegen is tussen het centrum van de stad en de 
betrokken observatie. Dit reflecteert beter het decentraliseringseffect bij urban sprawl en 
suburbanisering. In voorliggende modellen wordt iets gelijkaardigs gedaan door de 
bevolkingsdichtheid te nemen van de buurgemeente met de hoogste waarde voor deze variabele. 
Buurgemeenten worden gedefinieerd als alle gemeenten waarvan de centroïde op minder dan 
10km ligt van het centroïde van de desbetreffende gemeente. Op die manier heeft elke gemeente 
minstens één buur, behalve Voeren, waarvoor de bevolkingsdichtheid van de gemeente zelf wordt 
genomen. Een hoge waarde op deze variabele geeft aan dat de gemeente gelegen is in de nabijheid 
van een stad. Het logaritme van deze variabele werd genomen om de normaalverdeling beter te 
benaderen. 

 

-Autosnelweg: dit is een dummy variabele met waarde 1 indien er aan het begin van de 
desbetreffende periode een autosnelweg ligt in de gemeente, en waarde 0 indien dit niet het geval 
is. Voor gegevens over de groei van het autosnelwegennetwerk werd voornamelijk gebruik 
gemaakt van de website http://wegen-routes.be/ (laatst geraadpleegd op 20/9/2017). Aangezien 
op- en afritten gewijzigd zijn in de onderzochte periode en gezien de relatief hoge dichtheid op- en 
afritten ten opzichte van het aantal gemeenten, wordt hier de aanwezigheid van een autosnelweg 
als een redelijke benadering van de bereikbaarheid per autosnelweg beschouwd. 

 

Model 
De observaties die gebruikt worden in het regressiemodel zijn van de vorm ‘gemeente-periode’, 
bijvoorbeeld ‘Antwerpen[1995-2000]’. Het is echter logisch dat waarden voor verschillende periodes maar 
voor eenzelfde gemeente aan elkaar gerelateerd zijn. Klassieke regressietechnieken gaan er echter van uit 
dat alle observaties onafhankelijk zijn van elkaar terwijl het hier aannemelijk is dat de observaties 
‘Antwerpen[1995-2000]’ en ‘Antwerpen[2001-2006]’ meer gelijkenissen vertonen dan ‘Antwerpen[1995-
2000]’ en ‘Maasmechelen[2001-2006]’. Daarom gebruiken we hier een mixed model (ook wel multilevel 
model genoemd; zie bv. Vanoutrive, 2015), waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de gegevens 
enerzijds gegroepeerd zijn in gemeenten (in theorie maximaal 308 groepen), en anderzijds in acht periodes. 
Formeel ziet dergelijk model er als volgt uit: 

 

 Yijk = β0 + β1Xijk + uj + vk + eijk 
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Met: 

  Yijk: de afhankelijke variabele 

  i: het laagste niveau van observatie: ‘gemeente-periode’ 

  j: het gemeenteniveau 

  k: de periode 

  uj: error term op gemeenteniveau 

  vk: error term op niveau van de periode 

  eijk: error term op het laagste niveau (i: ‘gemeente-periode’) 

  β0: het intercept 

  Xijk: een set van variabelen, gemeten op het laagste niveau (i) 

  β1: te schatten parameters 

 

De modellen werden geschat in het pakket ‘lme4’ in R (Bates et al., 2015) en er werd gekozen voor de 
maximum likelihood methode. Wie vertrouwd is met standaard regressiemodellen merkt op dat twee extra 
error termen zijn toegevoegd aan de modellen (uj en vk) naast de gewone error term zoals terug te vinden 
is klassieke regressiemodellen (eijk). Bij de resultaten vinden we per error term de variantie en de standaard 
deviatie terug onder de noemer ‘random effects’. Deze waarden zeggen iets over het belang van elk niveau, 
zo geven de resultaten lage waarden voor de periode (k), wat niet verwonderlijk is aangezien er slechts acht 
periodes zijn. Naast het eigenlijke model worden ook de resultaten van een ‘leeg’ model gegeven, een 
model met enkel een intercept en de drie error termen. Dit dient als vergelijkingsbasis om in te schatten 
hoeveel van de variantie wordt verklaard door de variabelen, zoals dat gebeurt met de R² bij standaard 
modellen. Bij de meeste hier gepresenteerde modellen is de verklaringskracht vrij laag. We kijken hier 
vooral bij welke variabelen de geschatte coëfficiënt significant verschillend is van nul (t-waarde>1.96, 5% 
significantieniveau). Deze coëfficiënten en de bijhorende t-waardes zijn terug te vinden onder ‘fixed effects’. 
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Bijlage 5.1: Resultaten Factoranalyse 
Door middel van een factoranalyse wensen we inzicht te krijgen in hoe verschillen tussen gemeenten op 
gebied van het aantal vergunningsaanvragen per inwoner voor verschillende categorieën samenvallen met 
verschillen op het vlak van demografie, bodemgebruik, economie en welvaart. De resultaten zijn terug te 
vinden in de tabel op de volgende pagina (Tabel A5.1-1). De ‘cumulative % variance’ geeft aan dat we met 
zeven factoren 44% van de informatie die in de oorspronkelijke 40 variabelen aanwezig is kunnen 
samenvatten. We overlopen hier eerst de zeven factoren waarbij we een interpretatie geven en zeggen 
welke gemeenten hier hoog en laag op scoren (op basis van de zogeheten factor scores, telkens worden de 
vijf gemeenten gegeven met de hoogste en laagste factor scores, en deze scores worden ook cartografisch 
weergegeven). Het is vooral in factoren 1 en 3 (en in beperktere mate factor 6) dat de variabelen gebaseerd 
op de vergunningendatabank een rol spelen, deze factoren zijn geassocieerd met gemeenten met 
respectievelijk veel landbouwactiviteit, appartementen en toerisme, en kenmerken van perifere en 
randgemeenten. 

 

Factor 1 heeft hoge factorladingen voor zowel open ruimte als verbouwingen en nieuwbouw van 
industrie, landbouw en openbare gebouwen. Hoge factor scores zijn geconcentreerd in het westen 
van het studiegebied. Gemeenten die hier hoog scoren zijn Sint-Laureins, Pittem, Heuvelland, Lo-
Reninge en Zuienkerke, terwijl lage waarden gevonden werden voor gemeenten met een meer 
residentieel karakter als Schilde, Mol, Vosselaar, Lanaken en Keerbergen.  

Factor 2 heeft hoge factorladingen voor bevolkingsdichtheid, handel en industrie. Steden scoren 
hier hoog, maar ook kleinere (rand)gemeenten waar bedrijvigheid is gevestigd zoals Zwijndrecht, 
Kuurne, Boom, Machelen en Drogenbos. Eerder residentiële, minder industriële gemeenten als 
Oud-Heverlee, Tervuren, Voeren, Holsbeek en Middelkerke scoren dan weer lager. 

Factor 3 heeft hoge factorladingen voor bouw en renovatie van appartementen, overnachtingen 
en ouderen. Tevens zijn gemeentebesturen meer bestaft (meer VTE/inwoner). Naast steden scoren 
vooral kustgemeenten hier hoog (De Panne, De Haan, Nieuwpoort, Middelkerke en Koksijde), 
terwijl Wuustwezel, Dentergem, Opglabbeek, Kraainem en Wezembeek-Oppem laag scoren. 

Factor 4 heeft hoge factorladingen voor welvaart, huizenprijzen en binnenlandse migratie 
(stadsvlucht). Het verbaast dan ook niet dat rijke randgemeenten als De Pinte, Edegem, Kraainem, 
Hove en Sint-Martens-Latem hier hoog scoren. Lage scores zijn er voor meer perifeer gelegen 
gemeenten als Ronse, Maasmechelen, Kinrooi, Hamont-Achel en Houthalen-Helchteren. 

Factor 5 heeft hoge factorladingen voor internationale migratie, bevolkingsdichtheid en 
huizenprijzen, terwijl open ruimtevariabelen een negatief teken hebben. Steden en aangrenzende 
gemeenten scoren hoog, net als grensgemeenten waar internationale migratie logischerwijs hoger 
ligt (top 5: Wezembeek-Oppem, Baarle-Hertog, Kraainem, Antwerpen en Leuven). De gemeenten 
Ingelmunster, Sint-Martens-Latem, Aartselaar, Izegem en Kuurne scoren dan weer laag. 

Factor 6 is moeilijker te interpreteren en heeft hoge factorladingen voor het wijzigen van het aantal 
wooneenheden en het verbouwen van openbare gebouwen. Vooral perifeer gelegen gemeenten 
scoren hoog, in het bijzonder De Panne, Ieper, Jabbeke, Heuvelland en Voeren, terwijl Zuienkerke, 
Knokke-Heist, Landen, Merksplas en Hoegaarden laag scoren. De lading voor het aandeel 
overnachtingen komt in de buurt van 0.3, wat zou kunnen verklaren dat gemeenten met bepaalde 
types verblijfstoerisme buiten de toeristische hotspots hier hoger scoren (bijvoorbeeld Voeren, 
Ieper en Heuvelland). 

Factor 7 combineert een hoge toegevoegde waarde met een lage bevolkingsdichtheid. Hoge factor 
scores zijn geconcentreerd in het oosten van het studiegebied en gemeenten met veel 
economische activiteit in verhouding tot hun inwoneraantal scoren hoog (Olen, Malle, 
Hoogstraten, Zaventem en Machelen) terwijl Borsbeek, Edegem, Kraainem, Boom en Antwerpen 
laag scoren. 
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Tabel A5.1-1: Resultaten van de factoranalyse (jaar: 2015) 

Factorladingen > 0.4 in vet, en Factorladingen > 0.3 onderlijnd 

Variabele  Factor1  Factor2  Factor3  Factor4  Factor5  Factor6  Factor7  

N_LANDTUIN   0.73 -0.19   -0.01    -0.15    -0.01      0.13    -0.02   

V_EEN    0.56    -0.07      0.12      0.29    -0.21      0.18    -0.13   

V_BIJ     0.56    -0.07      0.02      0.10    -0.11      0.03    -0.05   

V_LANDTUIN    0.66    -0.13      0.02    -0.07      0.07      0.07      0.03   

WIJZRELIEF    0.66    -0.12    -0.05    -0.01    -0.08      0.02    -0.02   

Bevolkingsdichtheid -0.36      0.62    -0.01      0.31      0.36      0.02    -0.51 

Toegevoegde Waarde -0.01      0.67      0.15      0.09      0.20    -0.02      0.44 

Industrie          -0.12      0.73    -0.03    -0.09      0.02      0.00      0.02   

Handel                -0.21      0.76      0.01      0.11      0.07      0.03    -0.14   

Opslag                -0.13      0.75      0.00      0.02    -0.02      0.02      0.02   

% Ouderen                    0.01    -0.09      0.74      0.16    -0.27      0.08    -0.15   

Overnachtingen           -0.07    -0.02      0.64    -0.09      0.14      0.28      0.13   

VTEgemeente            -0.08      0.15      0.77    -0.10      0.24      0.05      0.00   

V_MEER           -0.11    -0.04      0.70      0.06      0.20    -0.09    -0.17   

V_HANDEL       0.20      0.10      0.51    -0.06      0.13      0.14      0.04   

Inwijking intern        -0.06      0.25      0.08      0.54      0.06    -0.04    -0.13   

Welvaart                -0.26    -0.25      0.01      0.84    -0.21    -0.10      0.07   

Huizenprijzen             -0.11    -0.04    -0.04      0.83      0.32    -0.05      0.05   

Huis Hoeve             -0.40      0.22    -0.25      0.54      0.04    -0.02   -0.31   

Inwijking internationaal  -0.12      0.10     0.09      0.05      0.67      0.16      0.02   

WIJZAANTAL           0.04      0.06      0.22    -0.03      0.10      0.67      0.00   

V_OPENBAAR          0.24    -0.11      0.07    -0.05      0.06      0.75      0.03   

bevolkingsgroei      -0.27      0.29    -0.14    -0.06      0.16    -0.24      0.00   

sociale woningen      0.00      0.37    -0.03    -0.39      0.17    -0.07    -0.06   

Akkerland        0.50    -0.26      0.10    -0.12    -0.39    -0.16    -0.05   

Bos          -0.36    -0.30    -0.22      0.04      0.18      0.15      0.32   

N_EEN            0.31    -0.35    -0.17      0.02    -0.32     0.05      0.11   

N_MEER         -0.09    -0.11      0.43    -0.03    -0.12    -0.10    -0.03   

N_BIJ                0.38    -0.12      0.00    -0.24    -0.25      0.05      0.02   

N_INDUS              0.42      0.09    -0.03    -0.20    -0.01    -0.02      0.13   

N_HANDEL            0.06    -0.08      0.26      0.02    -0.11      0.10      0.02   

N_INFRA         0.16    -0.10      0.11      0.08    -0.16      0.09     0.07   

N_OPENBAAR            0.49    -0.02      0.08    -0.04    -0.07      0.19      0.02   

V_INDUS            0.32      0.22    -0.01    -0.19    -0.10    -0.06   0.19   

S_BIJ              0.17    -0.05    -0.14    -0.06    -0.01    -0.10      0.05   

S_LANDTUIN           0.38    -0.09    -0.04    -0.16      0.19      0.12      0.09   

VELHOOGST            0.12    -0.16      0.02      0.15    -0.07      0.10      0.10   

PARKING            0.06      0.07      0.16      0.16    -0.06      0.08      0.08   

PUBLICIT            0.09      0.18      0.38      0.07    -0.04      0.07      0.13   

S_EEN             0.31    -0.13    -0.16      0.00    -0.14    -0.17    0.08  

sums of squared loadings 4.18     3.51     3.07     2.68     1.60     1.49     0.91 
Proportion Var      0.10     0.09     0.08     0.07     0.04     0.04     0.02 
Cumulative Variance  0.10     0.19     0.27     0.34     0.38     0.41     0.44 
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Cartografische weergave van de factorscores 
Bij een factoranalyse kan voor elke observatie, in ons geval gemeenten, een factor score voor elke factor 
worden geschat. Deze score geeft aan hoe hoog of laag een gemeente scoort op een bepaalde factor. Zo 
zien we dat vooral steden hoog scoren op factor 5, een factor die weinig verrassend geassocieerd is met 
een laag aandeel aanvragen voor nieuwe eengezinswoningen, terwijl bij factor 3 de kustgemeenten er 
uitspringen, waar, zoals de analyse uitwijst, verhoudingsgewijs meer aanvragen voor nieuwbouw en 
renovatie van appartementen voorkomt. Voor de 7 factoren werd telkens een kaart gemaakt die de factor 
scores per gemeente weergeeft (Figuur A5.1-1). Dit helpt bij het interpreteren van de factoren zoals 
hierboven werd gedaan. Noteer dat bij de interpretatie vooral dient gekeken te worden naar algemene 
patronen, en minder naar individuele observaties. Om de oriëntatie te vergemakkelijken werden de 
zogeheten centrumsteden in de dataset met zwart omrand, en voor de bespreking van de 7 kaarten 
verwijzen we naar de bespreking van de factoren hierboven.  

 

Figuur A5.1-1: Kaarten met de factor scores per gemeente 
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Figuur A5.1-1 (vervolg) 
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Figuur A5.1-2 vat deze 7 kaarten met factorscores samen op één kaart door gemeenten toe te wijzen aan 
de factor waarvoor ze het hoogst gerankt zijn. Zo ontstaan er dus 7 clusters die overeenstemmen met de 
7 factoren. Indien een gemeente voor 2 factoren dezelfde rang heeft, dan wijzen we de gemeente toe aan 
de cluster/factor waarvoor de gemeente de hoogste factorscore heeft. Op deze kaart staan de 7 clusters 
afgebeeld die we als volgt omschrijven: 

 

Cluster 1: Gemeenten met veel landbouwactiviteit 

Cluster 2: Industriële gemeenten met een relatief hoge bevolkingsdichtheid 

Cluster 3: Gemeenten met appartementen en toerisme 

Cluster 4: Welvarende, residentiële gemeenten 

Cluster 5: Gemeenten met veel internationale migratie 

Cluster 6: Perifere en randgemeenten 

Cluster 7: Gemeenten met een hoge toegevoegde waarde maar een lage bevolkingsdichtheid 

 

 

Figuur A5.1-2: Gemeenten ingedeeld in clusters op basis van de factoranalyse 

 

 
 

 

Wat leert de factoranalyse ons? 
Zoals te verwachten is kunnen verschillen tussen gemeenten op gebied van het aantal 
vergunningsaanvragen per inwoner voor verschillende categorieën deels verklaard worden door verschillen 
op het vlak van demografie, bodemgebruik, residentieel karakter, economie en welvaart. Zo zijn er meer 
vergunningsaanvragen per inwoner voor appartementen en handelsactiviteiten in stedelijke gebieden, 
terwijl meer aanvragen worden gedaan voor industrie, landbouwactiviteiten en ook nieuwbouwwoningen 
in dynamische gemeenten met meer open ruimte. Voor het overige zien we nog verschillende types 
gemeenten zoals residentiële randgemeenten, zonder dat er een duidelijk patroon optreedt op het vlak van 
vergunningsaanvragen.  
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Bijlage 5.2: Resultaten Regressieanalyse 1965-2012 
 

Voor een aantal afhankelijke variabelen – gebaseerd op de ‘aard van de aanvraag’- presenteren we 
hieronder de resultaten van een regressieanalyse volgens de in Hoofdstuk 4 beschreven methode. 

 

Wat leren deze regressiemodellen ons? 
Hieronder werden enkele resultaten gepresenteerd van regressiemodellen met gemeenten als 
observatieniveau die enkele algemene verbanden tussen - vooral - bevolkingsvariabelen en 
vergunningsaanvragen voor een periode die enkele decennia beslaat. Bij de interpretatie dient in het 
achterhoofd te worden gehouden dat de variabele ‘bereikbaarheid’ iets zegt over het aantal inwoners dat 
in de ruimere omgeving woont van een gemeente, en de ‘sprawl’ variabele iets over de ligging ten opzichte 
van meer dichtbevolkte gebieden. Een positieve parameterschatting voor de ‘sprawl’ variabele duidt op een 
decentraliserings- of suburbaniseringstrend, waarbij er een grotere dynamiek wordt waargenomen in 
randgemeenten die grenzen aan meer dichtbevolkt gebied. De observaties zijn weinig verrassend, wat een 
bijkomende indicatie is dat de data van voldoende kwaliteit is om algemene trends te vatten. Het betreft 
een eerder beschrijvende analyse die uiteraard nog meer diepgaander kan gebeuren om specifieke trends 
te helpen verklaren. 

Het hoeft niet te verwonderen dat er per inwoner meer aanvragen zijn geweest voor nieuwe 
eengezinswoningen in suburbane gebieden met een lage bevolkingsdichtheid. Ook een hoge 
bevolkingsgroei is geassocieerd met meer nieuwbouwwoningen, wat niet verbazingwekkend is aangezien 
bevolkingsgroei zich dikwijls doorzet gedurende langere periodes. Dat het aandeel woningrenovaties hoger 
ligt in dichtbevolkte gebieden hoeft ook niet te verbazen, en ook in randgemeenten waar de bevolkingsgroei 
verminderd is zien we dit terug. Nieuwe meergezinswoningen worden, per inwoner gerekend, meer 
gebouwd in randgemeenten met een relatief hoge bevolkingsgroei, terwijl het aandeel aanvragen voor 
appartementen logischerwijs hoog ligt in dichtbevolkte gemeenten. 

Het aandeel verbouwingen van handelsvestigingen ligt, weinig verbazend, eveneens hoger in stedelijke 
gebieden terwijl nieuwbouw verhoudingsgewijs meer voorkomt in dunner bevolkte gemeenten, net als het 
geval is voor nieuwe industriegebouwen. Ook het verbouwen van industrie is eerder geconcentreerd in 
gebieden met een lagere densiteit, maar dan vooral in de buurt van steden. 

Voor infrastructuur, tot slot, zien we meer aanvragen per inwoner in dunner bevolkt gebied, terwijl 
aanpassingen (‘verbouwingen’) relatief meer voorkomen in gemeenten waar geen autosnelweg is gelegen. 
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Tabel A5.2-1: Resultaten regressieanalyse ‘nieuwbouw eengezinswoning per 1000 inwoners’ 

 
    leeg model    model met variabelen 
Random effects: 
Groep   Variance  Std.Dev.   Variance  Std.Dev.   
Gemeente (n=295)    0.29    0.54     0.25  0.50 
Periode (n=8)  0.067    0.26     0.044  0.21 
Residual (n=1840) 0.12   0.35     0.11  0.33 
 
Fixed effects: 
variabele     Est. SE t value   Est.  SE t value   
Intercept  1.13  0.097 11.58   3.08 0.29 10.7 
Bereikbaarheid       -0.0074 0.078 -0.095 
Bevolkingsdichtheid      -0.51 0.052 -9.73 
Bevolkingsgroei       2.70 0.23 12.0 
Sprawl        0.15 0.061 2.42 
Autosnelweg       0.0055 0.034 0.16 
             
Est.: Estimate (schatting); SE: Standaard Error; Std. Dev.: Standaarddeviatie 

 

Tabel A5.2-2: Resultaten regressieanalyse ‘Aandeel renovaties eengezinswoningen’ 

 

   leeg model    model met variabelen 
Random effects: 
Groep   Variance  Std.Dev.   Variance  Std.Dev.   
Gemeente (n=295)    0.019  0.14   0.014  0.12 
Periode (n=8)  0.016  0.13   0.014  0.12 
Residual (n=1832) 0.0079  0.089   0.0074  0.086 
 
Fixed effects: 
variabele     Est. SE t value   Est.  SE t value   
Intercept  0.38 0.046 8.41   0.36 0.15 2.32 
Bereikbaarheid       -0.061 0.019 -3.21 
Bevolkingsdichtheid      0.096 0.013 7.51 
Bevolkingsgroei       -0.60 0.059 -10.12 
Sprawl        0.029 0.015 1.98 
Autosnelweg       -0.0044 0.0088 -0.50 
             
Est.: Estimate (schatting); SE: Standaard Error; Std. Dev.: Standaarddeviatie 
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Tabel A5.2-3: Resultaten regressieanalyse ‘Meergezinswoningen per 1000 inwoners’ 

 

   leeg model    model met variabelen 
Random effects: 
Groep   Variance  Std.Dev.   Variance  Std.Dev.   
Gemeente (n=295)    0.24  0.49   0.23  0.48 
Periode (n=8)  0.10  0.32   0.11  0.33 
Residual (n=1675) 0.20  0.45   0.20  0.45 
 
Fixed effects: 
variabele     Est. SE t value   Est.  SE t value   
Intercept  -1.51 0.12 -12.94   -0.57 0.64 -0.90 
Bereikbaarheid       -0.22 0.080 -2.69 
Bevolkingsdichtheid      0.047 0.055 0.84 
Bevolkingsgroei       1.68 0.32 5.34 
Sprawl        0.19 0.064 3.00 
Autosnelweg       -0.081 0.044 -1.83 
             
Est.: Estimate (schatting); SE: Standaard Error; Std. Dev.: Standaarddeviatie 

 

Tabel A5.2-4: Resultaten regressieanalyse ‘Aandeel meergezinswoningen’ 

 

   leeg model    model met variabelen 
Random effects: 
Groep   Variance  Std.Dev.   Variance  Std.Dev.   
Gemeente (n=295)    0.00043  0.021   0.00032  0.018 
Periode (n=8)  0.00018  0.014   0.00017  0.013 
Residual (n=1675) 0.00021  0.014   0.00021  0.015 
 
Fixed effects: 
variabele     Est. SE t value   Est.  SE t value   
Intercept  1.13 0.0049 228.6   1.11 0.023 47.47 
Bereikbaarheid       -0.0069 0.0029 -2.36 
Bevolkingsdichtheid      0.016 0.0020 8.11 
Bevolkingsgroei       -0.0066 0.010 -0.64 
Sprawl        0.00092 0.0023 0.40 
Autosnelweg       -0.00059 0.0015 -0.40 
             
Est.: Estimate (schatting); SE: Standaard Error; Std. Dev.: Standaarddeviatie 
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Tabel A5.2-5: Resultaten regressieanalyse ‘Nieuwbouw industrie per 1000 inwoners’ 

 

   leeg model    model met variabelen 
Random effects: 
Groep   Variance  Std.Dev.   Variance  Std.Dev.   
Gemeente (n=280)    0.017  0.13   0.015  0.12 
Periode (n=8)  0.00085  0.029   0.00094  0.031 
Residual (n=1616) 0.012  0.11   0.012  0.11 
 
Fixed effects: 
variabele     Est. SE t value   Est.  SE t value   
Intercept  0.24 0.013 17.74   0.59 0.16 3.68 
Bereikbaarheid       -0.0046 0.021 -0.22 
Bevolkingsdichtheid      -0.084 0.015 -5.76 
Bevolkingsgroei       0.081 0.080 1.00 
Sprawl        0.028 0.017 1.69 
Autosnelweg       0.0076 0.011 0.68 
             
Est.: Estimate (schatting); SE: Standaard Error; Std. Dev.: Standaarddeviatie 

 

Tabel A5.2-6: Resultaten regressieanalyse ‘Verbouwing industrie per 1000 inwoners’ 

 

   leeg model    model met variabelen 
Random effects: 
Groep   Variance  Std.Dev.   Variance  Std.Dev.   
Gemeente (n=284)    0.0031  0.056   0.0029  0.054 
Periode (n=8)  0.00013  0.011   0.00015  0.012 
Residual (n=1566) 0.0018  0.043    0.0018  0.043 
 
Fixed effects: 
variabele     Est. SE t value   Est.  SE t value   
Intercept  0.79 0.0053 147.8   0.93 0.070 13.31 
Bereikbaarheid       -0.0077 0.0090 -0.86 
Bevolkingsdichtheid      -0.026 0.0062 -4.21 
Bevolkingsgroei       -0.025 0.032 -0.77 
Sprawl        0.015 0.0072 2.15 
Autosnelweg       0.0026 0.0047 0.57 
             
Est.: Estimate (schatting); SE: Standaard Error; Std. Dev.: Standaarddeviatie 
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Tabel A5.2-7: Resultaten regressieanalyse ‘Nieuwbouw handel per 1000 inwoners’ 

 

   leeg model    model met variabelen 
Random effects: 
Groep   Variance  Std.Dev.   Variance  Std.Dev.   
Gemeente (n=282)    0.0016  0.040   0.0015  0.038 
Periode (n=8)  0.00029  0.017   0.00023  0.015 
Residual (n=1687) 0.0014  0.037   0.0014  0.037 
 
Fixed effects: 
variabele     Est. SE t value   Est.  SE t value   
Intercept  0.79 0.0066 119.7   0.97 0.051 18.95 
Bereikbaarheid       -0.0082 0.0065 -1.25 
Bevolkingsdichtheid      -0.024 0.0045 -5.34 
Bevolkingsgroei       0.046 0.026 1.80 
Sprawl        0.0073 0.0052 1.41 
Autosnelweg       0.00075 0.0036 0.21 
             
Est.: Estimate (schatting); SE: Standaard Error; Std. Dev.: Standaarddeviatie 

 

Tabel A5.2-8: Resultaten regressieanalyse ‘Aandeel verbouwing handel’ 

 

   leeg model    model met variabelen 
Random effects: 
Groep   Variance  Std.Dev.   Variance  Std.Dev.   
Gemeente (n=280)    0.0078  0.088   0.0061  0.078 
Periode (n=8)  0.0048  0.070   0.0041  0.064 
Residual (n=1648) 0.010  0.10   0.010  0.10 
 
Fixed effects: 
variabele     Est. SE t value   Est.  SE t value   
Intercept  0.58 0.025 22.98   0.55 0.12 4.78 
Bereikbaarheid       -0.021 0.014 -1.50 
Bevolkingsdichtheid      0.070 0.010 6.98 
Bevolkingsgroei       -0.24 0.068 -3.47 
Sprawl        -0.019 0.012 -1.64 
Autosnelweg       0.0019 0.0090 0.21 
             
Est.: Estimate (schatting); SE: Standaard Error; Std. Dev.: Standaarddeviatie 
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Tabel A5.2-9: Resultaten regressieanalyse ‘Nieuwbouw infrastructuur per 1000 inwoners’ 

 

   leeg model    model met variabelen 
Random effects: 
Groep   Variance  Std.Dev.   Variance  Std.Dev.   
Gemeente (n=282)    0.0043  0.066   0.0040  0.064 
Periode (n=8)  0.00025  0.016   0.00031  0.018 
Residual (n=1379) 0.0043  0.066   0.0043  0.065 
 
Fixed effects: 
variabele     Est. SE t value   Est.  SE t value   
Intercept  0.78 0.0071 109.9   1.013 0.090 11.29 
Bereikbaarheid       -0.013 0.012 -1.16 
Bevolkingsdichtheid      -0.028 0.0083 -3.42 
Bevolkingsgroei       0.048 0.064 0.74 
Sprawl        0.014 0.0093 1.48 
Autosnelweg       0.0027 0.0069 0.38 
             
Est.: Estimate (schatting); SE: Standaard Error; Std. Dev.: Standaarddeviatie 

 

Tabel A5.2-10: Resultaten regressieanalyse ‘Aandeel aanpassing infrastructuur’ 

 

   leeg model    model met variabelen 
Random effects: 
Groep   Variance  Std.Dev.   Variance  Std.Dev.   
Gemeente (n=247)    0.0060  0.078   0.0057  0.076 
Periode (n=8)  0.00035  0.019   0.00024  0.016 
Residual (n=774)  0.014  0.012   0.014  0.12 
 
Fixed effects: 
variabele     Est. SE t value   Est.  SE t value   
Intercept  0.38 0.0099 38.06   0.53 0.14 3.79 
Bereikbaarheid       -0.029 0.018 -1.57 
Bevolkingsdichtheid      0.0016 0.013 0.12 
Bevolkingsgroei       0.086 0.16 0.54 
Sprawl        0.028 0.015 1.90 
Autosnelweg       -0.038 0.013 -2.98 
             
Est.: Estimate (schatting); SE: Standaard Error; Std. Dev.: Standaarddeviatie 
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Bijlage 6.1: Analyseresultaten meldingen en vrijstellingen 
Figuur A6.1-1: Kantelpuntanalyse ‘veranda’ 

 

alle data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  5.958        -0.070         -2.428        -0.019 
t-waarde  33.06         -4.65          -4.85         -1.29 
significantie  ***  ***   *** 
adjusted R²  0.90 
 

 

 

data geselecteerde gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  5.927        -0.067         -2.245        -0.026 
t-waarde  31.58         -4.26          -4.31         -1.65 
significantie  ***  ***   ***    
adjusted R²  0.90 
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Figuur A6.1-2: Kantelpuntanalyse ‘bijbouw’ 

 

 

alle data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  2.136         0.018         -0.809         0.063 
t-waarde  30.77          3.06          -4.19         10.84 
significantie  ***  **   ***  *** 
adjusted R²  0.93 
 

 

data geselecteerde gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  2.101         0.021         -0.672         0.059 
t-waarde  32.10          3.79          -3.70         10.88 
significantie  ***  ***   ***  *** 
adjusted R²  0.93 
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Figuur A6.1-3: Kantelpuntanalyse ‘zorgwoning’ 

 

 

alle data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  0.080         0.006          0.075         0.003 
t-waarde  4.89          4.24           1.65          1.97 
significantie  ***  ***      . 
adjusted R²  0.71 
 

 

data geselecteerde gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  0.094         0.004          0.051         0.003 
t-waarde  5.03          2.78           0.99          1.77 
significantie  ***  **      . 
adjusted R²  0.60 
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Figuur A6.1-4: Kantelpuntanalyse ‘regularisatie’ 

 

 

alle data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  5.542         0.056          0.505         0.054 
t-waarde  28.45          3.41           0.93          3.33 
significantie  ***  **      ** 
adjusted R²  0.80 
 

 

data geselecteerde gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  5.471         0.051          0.178         0.066 
t-waarde  27.43          3.05           0.32          3.98 
significantie  ***  **      *** 
adjusted R²  0.82 
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Figuur A6.1-5: Kantelpuntanalyse ‘pergola’ 

 

 

alle data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  0.292         0.001         -0.128         0.002 
t-waarde  15.20          0.80          -2.40          1.38 
significantie  ***      *    
adjusted R²  0.45 
 

 

data geselecteerde gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  0.292         0.002         -0.151         0.003 
t-waarde  14.60          1.22          -2.72          1.74 
significantie  ***      **  . 
adjusted R²  0.51 
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Figuur A6.1-6: Kantelpuntanalyse ‘terras’ 

 

 

alle data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  1.473         0.006         -0.300         0.012 
t-waarde  18.91          0.87          -1.39          1.89 
significantie  ***         . 
adjusted R²  0.04 
 

 

 

data geselecteerde gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  1.492         0.005         -0.368         0.015 
t-waarde  18.48          0.78          -1.64          2.21 
significantie  ***         * 
adjusted R²  0.07 
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Figuur A6.1-7: Kantelpuntanalyse ‘afdak’ 

 

 

alle data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  0.703         0.001         -0.131         0.002 
t-waarde  18.64          0.20          -1.25          0.78 
significantie  ***           
adjusted R²  0.09 
 

 

data geselecteerde gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  0.703        -0.002         -0.135         0.001 
t-waarde  17.90         -0.49          -1.24          0.43 
significantie  ***           
adjusted R²  0.12 
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Figuur A6.1-8: Kantelpuntanalyse ‘carport’ 

 

 

alle data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  3.373        -0.014         -0.743         0.029 
t-waarde  37.58         -1.87          -2.98          3.83 
significantie  ***  .   **  *** 
adjusted R²  0.48 
 

 

data geselecteerde gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  3.374        -0.018         -0.721         0.026 
t-waarde  36.30         -2.29          -2.79          3.35 
significantie  ***  *   **  ** 
adjusted R²  0.44 
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Figuur A6.1-9: Kantelpuntanalyse ‘garage’ 

 

 

alle data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  8.936        -0.123         -1.407        -0.026 
t-waarde  54.07         -8.91          -3.07         -1.89 
significantie  ***  ***   **  . 
adjusted R²  0.79 
 

 

data geselecteerde gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  8.844        -0.120         -1.505        -0.020 
t-waarde  52.32         -8.49          -3.20         -1.45 
significantie  ***  ***   **    
adjusted R²  0.77 
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Figuur A6.1-10: Kantelpuntanalyse ‘tuinhuis’ 

 

 

alle data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  5.969        -0.039         -2.761         0.026 
t-waarde  25.02         -1.94          -4.17          1.33 
significantie  **  .   ***    
adjusted R²  0.71 
 

 

data geselecteerde gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  5.959        -0.039         -3.008         0.034 
t-waarde  25.03         -1.97          -4.55          1.70 
significantie  ***  .   ***  . 
adjusted R²  0.71 
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Figuur A 6.1-11: Kantelpuntanalyse ‘isolatie’ 

 

 

alle data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  0.007         0.016         -1.102         0.071 
t-waarde  0.11          2.99          -6.06         12.97 
significantie     **   ***  *** 
adjusted R²  0.94 
 

 

data geselecteerde gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  0.005         0.017         -1.086         0.071 
t-waarde  0.07          3.00          -5.77         12.54 
significantie     **   ***  *** 
adjusted R²  0.93 
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Figuur A6.1-12: Kantelpuntanalyse ‘afsluiting’ 

 

 

alle data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  1.574        -0.007         -0.795         0.013 
t-waarde  20.09         -1.05          -3.65          1.98 
significantie  ***      ***  . 
adjusted R²  0.51 
 

 

 

data geselecteerde gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  1.574        -0.007         -0.851         0.015 
t-waarde  20.34         -1.01          -3.96          2.37 
significantie  ***      ***  * 
adjusted R²  0.50 
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Figuur A6.1-13: Kantelpuntanalyse ‘verharden’ 

 

 

alle data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  0.706         0.003         -0.354         0.021 
t-waarde  15.17          0.86          -2.74          5.44 
significantie  ***      **  *** 
adjusted R²  0.70 
 

 

 

data geselecteerde gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  0.707         0.004         -0.319         0.021 
t-waarde  13.93          0.88          -2.27          4.92 
significantie  ***      *  *** 
adjusted R²  0.69 
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Figuur A6.1-14: Kantelpuntanalyse ‘parking’ 

 

 

alle data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  1.066         0.006         -0.068         0.021 
t-waarde  17.26          1.24          -0.40          4.12 
significantie  ***         *** 
adjusted R²  0.81 
 

 

 

data geselecteerde gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  1.066         0.005         -0.117         0.024 
t-waarde  16.84          0.97          -0.67          4.45 
significantie  ***         *** 
adjusted R²  0.82 
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Figuur A6.1-15: Kantelpuntanalyse ‘schuilhok’ 

 

 

alle data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  0.402        -0.005         -0.180        -0.002 
t-waarde  19.85         -2.96          -3.19         -0.92 
significantie  ***  **   **    
adjusted R²  0.81 
 

 

data geselecteerde gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  0.396        -0.006         -0.183        -0.001 
t-waarde  18.72         -3.15          -3.11         -0.72 
significantie  ***  **   **    
adjusted R²  0.78 
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Figuur A6.1-16: Kantelpuntanalyse ‘zonnepanelen’ 

 

 

alle data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  -1.264         0.620          3.188        -0.051 
t-waarde  -1.20          7.05           1.09         -0.58 
significantie     ***        
adjusted R²  0.71 
 

 

 

data geselecteerde gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  -1.309         0.633          3.298        -0.053 
t-waarde  -1.24          7.20           1.13         -0.60 
significantie     ***        
adjusted R²  0.71 
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Figuur A6.1-17: Kantelpuntanalyse ‘zonnecollector’ 

 

 

alle data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  -0.061         0.022          0.129        -0.001 
t-waarde  -2.42         10.34           1.85         -0.57 
significantie  *  ***   .    
adjusted R²  0.81 
 

 

 

data geselecteerde gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  -0.068         0.023          0.137        -0.001 
t-waarde  -2.79         11.10           2.02         -0.56 
significantie  **  ***   .    
adjusted R²  0.83 
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Figuur A6.1-18: Kantelpuntanalyse ‘zwembad’ 

 

 

alle data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  2.788        -0.065         -1.433        -0.013 
t-waarde  24.57         -6.91          -4.55         -1.34 
significantie  ***  ***   ***    
adjusted R²  0.87 
 

 

data geselecteerde gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  2.820        -0.068         -1.461        -0.013 
t-waarde  23.74         -6.88          -4.43         -1.33 
significantie  ***  ***   ***    
adjusted R²  0.86 
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Bijlage 6.2: Kantelpuntanalyse Functiewijzigingen 
 

Figuur A6.2-1: Kantelpuntanalyse ‘functiewijziging (2000 Q2)’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  0.005         0.001         -0.202         0.011 
t-waarde  0.42          0.81          -6.75         12.29 
significantie         ***  *** 
adjusted R²  0.92 
 

Figuur A6.2-2: Kantelpuntanalyse ‘functiewijziging (2004 Q2)’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  -0.017         0.011         -0.057         0.013 
t-waarde  -1.00          7.69          -1.20          8.96 
significantie     ***      *** 
adjusted R²  0.93  
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Figuur A6.2-3: Kantelpuntanalyse ‘functiewijziging (2009 Q4)’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  0.193         0.014         -1.224         0.067 
t-waarde  2.37          2.02          -5.41          9.78 
significantie  *  .   ***  *** 
adjusted R²  0.86 
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Bijlage 6.3: Kantelpuntanalyse: ‘tijdelijk’ 
 

Figuur A6.3-1: Kantelpuntanalyse ‘tijdelijk’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  0.359         0.016          0.193         0.006 
t-waarde  9.83          5.09           1.71          1.57 
significantie  ***  ***   .    
adjusted R²  0.69 
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Bijlage 6.4: Evolutie vergunningsaanvragen gemeenschapsvoorziening en openbaar nut 
 

 

Figuur A6.4-1: Evolutie vergunningsaanvragen gemeenschapsvoorziening en openbaar nut 

 

 

 

 

 

  



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
173 

Figuur A6.4-2: Kantelpuntanalyse vergunningsaanvragen voor gemeenschapsvoorziening of openbaar 
nut (absolute aantallen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept
 voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  84.121         4.008        112.707        -1.260 
t-waarde  13.08          7.46           5.33         -1.84 
significantie  ***  ***   ***  . 
adjusted R²  0.76 
 

Figuur A6.4-3: Kantelpuntanalyse vergunningsaanvragen voor gemeenschapsvoorziening of openbaar 

nut (aandeel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept
 voor x trend (β1)  na 
(β2)  na x trend (β3) 
schatting  0.499         0.043          0.690         0.004 
t-waarde  9.42          9.63           3.96          0.63 
significantie  ***  ***   ***    
adjusted R²  0.83  
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Bijlage 6.5: Analyse tijdelijke BTW-verlaging nieuwbouw 
 

Figuur A6.5-1: Grafische weergave kantelpuntanalyse ‘tijdelijke verlaging BTW nieuwbouw’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

aa
n

d
ee

l n
ie

u
w

b
o

u
w

 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
175 

Bijlage 6.6: Analyse aanvragen handel <100m van een gewestweg 
 

Figuur A6.6-1: Kantelpuntanalyse: Relatief aantal aanvragen handel <100m van een gewestweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabele   intercept voor x trend (β1)  na (β2)  na x trend (β3) 
schatting  0.30  0.0027   0.040  -0.00016 
t-waarde  12.9  1.57   0.50  -0.007 
significantie  *** 
adjusted R²  -0.0068 
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Bijlage 6.7: Analyse Overstromingsgevoelig Gebied 
 

Onderstaande tabel (Tabel A6.7-1) geeft de resultaten van een kantelpuntanalyse met drie kantelpunten 
(2006 Q4, 2012 Q2 en 2014 Q4), zodat de onderzochte periode 2000Q1-2016Q4 in vier periodes uiteenvalt: 

 

  -Periode 1: 2000Q1 – 2006Q3 

 -Periode 2: 2006Q4 - 2012Q1 

 -Periode 3: 2012Q2 – 2014Q3 

 -Periode 4: 2014Q4 – 2016Q4 

 

Vergunningendossiers van de geselecteerde categorieën (zie tekst over overstromingsgevoelig gebied in 
Hoofdstuk 6) werden ingedeeld in verschillende groepen: 

 

-Groep A: vergunningen die gelegen zijn in een zone die in de periodes 2, 3 en 4 was aangeduid als 
overstromingsgevoelig gebied (n = 4.214) 

-Groep B: vergunningen die gelegen zijn in een zone die in periode 3 was aangeduid als 
overstromingsgevoelig gebied, maar niet in periodes 2 en 4 (n = 6.205) 

-Groep C: vergunningen die gelegen zijn in een zone die in de periodes 3 en 4 was aangeduid als 
overstromingsgevoelig gebied, maar niet in periode 2 (n = 10.207) 

-Groep D: vergunningen die gelegen zijn in een zone die in de periodes 2 en 3 was aangeduid als 
overstromingsgevoelig gebied, maar niet in periode 4 (n = 3.288) 

-Groep E: alle geselecteerde vergunningen al dan niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied 
(alle mogelijke groepen samen, n = 199.838) 

 

In het vet zijn de schattingen van de kantelpunten aangeduid waar volgens de hypothese een daling van het 
aantal vergunningen zou kunnen verwacht worden (daarbij rekening houdend met de trendlijnen, zie 
Figuur_A6.7-2). De schatting heeft echter in geen van de gevallen een negatief teken en is bij groep D zelfs 
positief en significant (5% niveau). Daarnaast zijn de trends min of meer in lijn met de resultaten van het 
model met alle vergunningen (Groep E). Deze analyses kunnen dus niet bevestigen dat het afbakenen van 
overstromingsgevoelige gebieden zichtbaar is in de vergunningendatabank. 

 

Tabel A6.7-1: Resultaten kantelpuntanalyses overstromingsgevoelig gebied 

Groep   A  B  C  D  E  
overstromingsgevoelig gebied in: 
2000Q1-2006Q3  0  0  0  0  0 
2006Q4-2012Q1  1  0  0  1  0/1 
2012Q2-2014Q3  1  1  1  1  0/1 
2014Q4-   1  0  1  0  0/1 
 
   schatting (t)  schatting (t)  schatting (t) schatting (t) schatting (t)  
Intercept     62.5185 (16.3) 100.10 (15.8) 158.40 (19.1) 35.38 (9.1) 2888.2 (21.3) 
2006Q4-2012Q1  10.95 (0.8) 95.57 (4.3) 137.66 (4.7) 58.69 (4.2) 2164.2 (4.5) 
2012Q2-2014Q3  7.18 (0.1) 82.46 (0.8) 47.05 (0.4) -115.13 (-1.9) 580.0 (0.3) 
2014Q4-2016Q4  147.74 (1.8) 172.14 (1.3)   263.08 (1.5) 194.64 (2.3) 4866.2 (1.7) 
trend periode1  0.24 (0.9)  0.93 (2.2)  1.43 (2.6)  1.22 (4.7)  33.5 (3.7) 
trend periode2   -0.23 (-0.7) -2.64 (-4.6) -3.66 (-4.9) -1.18 (-3.4) -51.6 (-4.2) 
trend periode3   -0.22 (-0.2) -2.19 (-1.2) -1.61 (-0.7) 2.44 (2.1)  -18.8 (-0.5) 
trend periode4   -2.6 (-1.9)  -3.63 (-1.7)  -5.38 (-1.9) -3.12 (-2.3) -93.4 (-2.0)  
Adjusted R²  0.23  0.71   0.72  0.46  0.71   
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Figuur A6.7-1 geeft het aantal vergunningen per kwartaal zonder daarbij rekening te houden met de 
eventuele ligging in overstromingsgevoelig gebied. De zwarte lijn geeft het model weer voor Groep E 
waarvan de parameters terug te vinden zijn in Tabel A6.7-1. De volgende figuur doet hetzelfde voor de 
andere groepen (Figuur A6.7-2). De algemene neerwaartse trend vanaf 2007-2008 zichtbaar in Figuur A6.7-
1, is ook zichtbaar in deze grafieken. De neerwaartse trend is opvallend genoeg het minst uitgesproken in 
de gebieden die in de hele periode vanaf 2006Q4 als overstromingsgevoelig gebied zijn aangeduid 
(Groep A). Bij de grafiek van Groep D is in de periode 2012Q2-2014Q3 zelfs een opwaartse trend waar te 
nemen, ook al betreft het vergunningen de betrekking hebben op zones in overstromingsgevoelig gebied. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat Groep D de groep is met het laagste aantal vergunningen per 
kwartaal zodat een beperkt aantal vergunningen (bijvoorbeeld een 20-tal) voor een zichtbaar effect kan 
zorgen.  

 

Figuur A6.7-1: Evolutie van het aantal geselecteerde vergunningen (per kwartaal; groep E) 
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Figuur A6.7-2: Evolutie aantal vergunningen in enkele types overstromingsgevoelig gebied (Groepen A, 
B, C een D) 

In het blauw is aangeduid gedurende welke periode de locatie van een vergunning in 

overstromingsgevoelig gebied was gelegen 

Groep A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep B 
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Groep D 
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