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Besluit van de minister houdende vernietiging van:

het besluit van de gemeenteraad van Bierbeek van 6 juni 2019 houdende ‘goedkeuring van het 
reglement houdende het verlenen van vergunningen voor doorgang op het traject 

Panoramalaan/Koning Albertlaan in Korbeek-Lo Noord’;

het besluit van de gemeenteraad van Bierbeek van 6 juni 2019 tot ‘goedkeuring van de 
uitbreiding van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van 5 februari 1982: 

beperkte toegang: uitgezonderd vergunninghouders’;

het besluit van de gemeenteraad van Bierbeek van 6 juni 2019 houdende ‘goedkeuring van de 
politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor overtredingen 

betreffende het verkeersbord 3, vastgesteld met automatisch werkende toestellen’.

DE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR,

Bevoegdheid

Artikel 332, §1, eerste lid van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Feitelijke context

Op 6 juni 2019 besliste de gemeenteraad van Bierbeek om een aanvullend reglement op de politie 

van het wegverkeer aan te nemen, alsook een reglement houdende het verlenen van vergunningen 
voor doorgang op het traject Panoramalaan/Koning Albertlaan in Korbeek-Lo Noord Het 
reglement kadert in de beslissing om het traject te beperken tot lokaal verkeer. Om dit te 
controleren wenst het bestuur gebruik te maken van ANPR-camera’s

118 burgers hebben klacht ingediend tegen deze gemeenteraadsbeslissingen De gemeente Lubbeek 
en de stad Leuven hebben eveneens klacht ingediend tegen deze gemeenteraadsbeslissingen

Op 18 juni 2019 werd de gemeenteoverheid verzocht om de bestreden beslissingen van de 
gemeenteraad te bezorgen, alsook het volledige dossier en het gemotiveerde standpunt

Op 27 juni 2019 verzond de gemeente de bestreden beslissingen via het digitaal loket De 
toezichtstermyn van de minister nam een aanvang op 28 juni 2019 en loopt af op 29 juli 2019



Juridisch kader

Artikel 41 en 162 van de Grondwet.

Artikel 332 van het decreet over het lokaal bestuur

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur het zorgvuldigheidsbeginsel.

Verantwoording

De besluiten van de gemeenteraad van Bierbeek van 6 juni 2019 betreffende de ANPR-camera’s 
schenden het algemeen belang en het zorgvuldigheidsbeginsel Artikel 41 en 162, tweede lid, 6° van 
de Grondwet en artikel 332 van het decreet over het lokaal bestuur voorzien in de mogelijkheid 
voor de toezichthoudende overheid om op te treden tegen een besluit van een lokaal bestuur dat 

de wet schendt of het algemeen belang schaadt

- Schending van het algemeen belang

Het algemeen belang is “eik belang dat ruimer is dan het gemeentelijk belang'. Het gemeentelijk 
belang van de gemeente Bierbeek ligt erin om het sluipverkeer op de gemeentelijke wegen tegen 
te gaan. Het algemeen belang daarentegen bestaat in het verzekeren van een algemene 
verkeersveiligheid en verkeersspreiding, het verlenen van een vlotte en veilige doortocht en het 
voorzien in een goede ontsluiting voor iedereen. Er moet vermeden worden dat door een 
aanvullende maatregel van politieverkeer te nemen, onder andere extra lasten worden opgelegd 
aan de omliggende gemeenten. Het gemeentelijk belang is ondergeschikt aan het algemeen belang

De besluiten van de gemeente Bierbeek hebben een bovenlokaal effect. Door het nemen van een 
eenzijdig besluit met een bovenlokale impact zonder een gedragen consensus met de 
geïmpacteerde gemeenten, overschrijdt de gemeente Bierbeek de grenzen van de gemeentelijke 

autonomie

Een naburige gemeente heeft in principe geen belang op het grondgebied van een aanpalende 
gemeente, maar kan wel geconfronteerd worden met reglementen die een rechtstreekse invloed 
hebben op de verkeersbewegingen op haar grondgebied In dat geval kan er niet zomaar een 
eenzijdige beslissing genomen worden door de gemeente die de maatregel wil nemen

- Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel

Het zorgvuldigheidsbeginsel vereist dat de beslissing op een zorgvuldige manier moet worden 
voorbereid, gesteund moet zijn op een correcte feitenvinding, de feiten moeten beoordeeld 
worden op hun relevantie en gewicht en dat het nodige overleg wordt gepleegd met de betrokken 

actoren.

Uit het dossier blijkt dat de gemeente onvoldoende overleg heeft gepleegd alvorens het besluit te 

nemen. Het laatste overleg met de 3 gemeenten (Bierbeek, Lubbeek en Leuven) vond plaats op 13 
november 2018, daarna is geen overleg meer geweest met de gemeente Lubbeek.

Tussen de gemeente Bierbeek en de stad Leuven vond het laatste overleg plaats op 31 januari en 
19 februari 2019. Tijdens dat overleg vroeg de stad Leuven om geen eenzijdige maatregelen te



nemen, zonder grondige impactanalyse. Daarna vernamen Leuven en Lubbeek mets meer van de 
gemeente Bierbeek Een zorgvuldige voorbereiding vereist dat een overheid voldoende informatie 
inwint over de reële situatie en over de mogelijke impact van een voorgenomen reglement Het 
zorgvuldigheidsbeginsel vereist eveneens dat de gemeente in dialoog blijft gaan en voldoende 
communicatie voert over de vooropgestelde maatregel De gemeente Bierbeek heeft daaraan 
onvoldoende aandacht besteed Om die reden schendt het besluit van de gemeenteraad van 

Bierbeek het zorgvuldigheidsbeginsel

BESLUIT:

Artikel 1. Het besluit van de gemeenteraad van Bierbeek van 6 juni 2019 houdende 'goedkeuring 
van het reglement houdende het verlenen van vergunningen voor doorgang op het traject 

Panoramalaan/Konmg Albertlaan in Korbeek-Lo Noord’ wordt vernietigd.

Artikel 2. Het besluit van de gemeenteraad van Bierbeek van 6 juni 2019 tot ‘goedkeuring van de 
uitbreiding van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van 5 februari 1982. 
beperkte toegang, uitgezonderd vergunninghouders’ wordt vernietigd.

Artikel 3. Het besluit van de gemeenteraad van Bierbeek van 6 juni 2019 houdende ‘goedkeuring 
van de politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor 
overtredingen betreffende het verkeersbord C3, vastgesteld met automatisch werkende toestellen’ 

wordt vernietigd

Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de 
tenuitvoerlegging worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het 
verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State 
(http V/eproadmm raadvst-consetat.be/). of met een ter post aangetekende brief die wordt 
toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te i040 Brussel).



Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd 
betekend. Indien de beslissing niet betekend diende te worden, gaat de termijn in met de dag waarop 
de verzoeker er kennis van heeft gehad.

brussel, 2 3 JULI 2019

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,


