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ar t . 1 - ove r druk s o lit air e vakant iewonin g

VERORDENEND
stedenbouwkundige voorschriften
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TOELICHTEND
toelichting en visie

Binnen de contour van dit RUP wordt de functie solitaire
vakantiewoning, binnen bestaande vergund of vergund
geachte, niet verkrotte woningen, met uitzondering van
appartementen en studio’s, toegestaan, voor zover deze
woning is gelegen in een bestemming die ressorteert onder de gebiedscategorie ‘landbouw’ cfr. VCRO en voor
zover er binnen de woning of gebouwencomplex geen
functies zijn vergund, die enkel mogelijk zijn als een
complementaire functie bij een residentiele woonfunctie.

Dit RUP betreft een perimeter RUP die geen bestemming wijzigt, het RUP
laat enkel in de gebiedscategorie landbouw een bijkomende functie toe.
Omdat het RUP over verschillende bestemmingen is ingetekend, kan het
niet worden ondergebracht onder 1 gebiedscategorie. De gebiedscategorieën van de grondbestemmingen blijven ongewijzigd.

Een woning die door middel van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, als een vakantiewoning werd vergund, kan
steeds terug als residentiële woning worden vergund.

De functiewijziging naar solitaire vakantiewoning is niet mogelijk als er
binnen de woning of gebouwencomplex functies zijn vergund, die enkel
mogelijk zijn als een complementaire functie bij een residentiële woonfunctie. Door deze bepaling wordt duidelijk gesteld dat het niet mogelijk is
om bij een bestaande zonevreemde woning, toeristische logies te voorzien
cfr. het functiewijzigingsbesluit, die enkel kunnen, complementair aan een
residentiële woonfunctie en dat daarna deze residentiële woonfunctie als
vakantiewoning wordt bestemd, zodat een vakantiecomplex ontstaat zonder residentiële woonfunctie.

Wanneer een solitaire vakantiewoning wordt vernietigd
of beschadigd door een vreemde oorzaak, dan kunnen
de herstelwerken vergund worden, in afwijking van de
bestemmingsvoorschriften, voor zover voldaan is aan
alle hiernavolgende voorwaarden:
1° de solitaire vakantiewoning werd in het jaar voorafgaand aan de vernieling of beschadiging daadwerkelijk
uitgebaat, waarbij deze uitbating kan worden aangetoond middels alle rechtens toegelaten bewijsmiddelen;
2° de aanvraag gebeurt binnen de drie jaar na de toekenning van het verzekeringsbedrag of, zo de vernieling

De term vakantiewoning is gedefinieerd in het logiesdecreet (decreet van
10 juli 2008 betreffende het toeristische logies en wijzigingen): een uitgeruste woning of studio, of een uitgerust appartement, waarvoor een
persoonlijk gebruiksrecht wordt verleend, met mogelijkheid voor de toerist
om zelf maaltijden te bereiden.
Onder een solitaire vakantiewoning wordt begrepen: een vakantiewoning,
niet gekoppeld aan een residentiële woonfunctie of een actief landbouwbedrijf.
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ove r druk s o li t air e vakant iewonin g

VERORDENEND
stedenbouwkundige voorschriften
of beschadiging niet door een verzekering gedekt zijn,
binnen de vijf jaar na het optreden van deze vernieling
of beschadiging;
3° het bouwvolume van de herstelde solitaire vakantiewoning blijft beperkt tot het vergunde of vergund geachte bouwvolume.

TOELICHTEND
toelichting en visie
Bij het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning voor de functiewijziging naar solitaire vakantiewoning is het belangrijk dat het onderwerp van
aanvraag aan een aantal kwalitatieve criteria wordt getoetst. Deze worden
hierna niet limitatief weergegeven:






goede bereikbaarheid
kwalitatieve buitenruimte
parkeerplaats op eigen terrein
afstand t.o.v. potentiële bronnen van milieuhinder
beeldkwaliteit

Onder ‘vergund geacht’ wordt verstaan:




Ofwel een gebouw of constructie waarvan wordt aangetoond dat ze gebouwd is voor de
inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedenbouw;
Ofwel een gebouw of constructie waarvan wordt aangetoond dat ze gebouwd is na de
wet van 29 maart 1962, maar dateert van voor de allereerste definitieve vaststelling van
het gewestplan waarbinnen het gelegen is, indien de overheid niet kan aantonen dat de
constructie in overtreding werd opgericht.
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