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Register van percelen waarvoor planbaten,
planschade, kapitaalschade of
gebruikersschade kan verschuldigd zijn.
Disclaimer
1200

Deze kaart is het register, zoals bedoeld in art. 2.2.2§1, eerste lid 7°,8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen waarop
een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadfevergoeding, een planbatenheffing,
een kapaitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie.
Dit register geeft, conformde geciteerde wetgeveing, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot
vergoeding of heffing. De opname van de percelen in register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegdof dat een vergoeding
kan worden verkregen. voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld
worden.
Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzondering- of vrijstellingsgronden.
- De regeling over de planschade is te vinden in art. 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
- De regeling over de planbaten is te vinden in art. 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
- De regeling van de kapitaalscompensatie is te vinden in art. 6.2.1 en volgende van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en
pandenbeleid.
- De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende de vaststelling van een kader voor
de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijziging; overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De tekst van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening en van het decreet grond en panden beleid kan geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be rubriek wetgeving.
de tekst van het decreet gebruikerscompensatie kan geraadpleegd worden op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm "gebruikerscompensatie".
dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold voor de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het huidige plan. In een aantal
gevallen verschilt de cartografische ondergrond
waarop de bestemmmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij digitale vergelijking beperkte fouten optreden.
Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden.
Meer informatie over het register is opgenomen in de toelichtingnota van het RUP en is opgenomen onder hoofdstuk 11.
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De items, voorgesteld in deze legende, bieden een overzicht
van de mogelijke bestemmingswijzigingen die voorkomen in
het register waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade,
of gebruikersschade kan verschuldigd zijn.
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