
Hoe kan ik een volledig en correct beroepschrift indienen? 
 

Als burger heb je het recht om bij elke afgeleverde omgevingsvergunning een beroepschrift in te dienen.  

Dat geldt dus ook voor een aanvraag in Wallonië – iedere burger, ongeacht zijn woonplaats, mag 

dergelijk beroepschrift indienen. 

 

Concreet: 

Bij beslissing van de Technisch Ambtenaar en de Vertegenwoordiger van het Waals Gewest, werd op 

24/12/2021 een gecombineerde vergunning afgeleverd aan de NV ELECTRABEL, Simon Bolivarlaan 34 

te 1000 Brussel voor de volgende werken: 

De bouw en exploitatie van zes (6) windturbines met een maximale hoogte van 150 m elk met een 

transformator met een vermogenseenheid van 3000 tot 3800 kVA, hun toegangspaden, ondergrondse 

elektrische aansluitkabels, onderhoudsruimten en een elektrische cabine. 

Locatie: Gemeente Dalhem (Berneau en Warsage) - nabij de spoorlijn Tongeren – Aken (lijn 24), aan 

weerszijden van de rue de la Gare. 

De beslissing en het volledige dossier kunnen geraadpleegd worden, en dit in overeenstemming met de 

bepalingen van Titel I van Deel III van Boek I van de Waalse Milieucode.  Dit kan gebeuren bij het 

gemeentebestuur van DALHEM, Dienst Stedenbouw, rue de Maestricht 7, 4607 BERNEAU, maandag 

van 8u30 tot 12u en dinsdag van 13u30 tot 20u, op afspraak ten laatste vierentwintig uur op voorhand 

met mevr. KEVERS of de heer MARTIN van de Dienst Stedenbouw op 04 / 374.74.22 - 04 / 374.74.37. 

Het vergunningsbesluit (enkel beschikbaar in het Frans) kan worden gedownload via de volgende link: 

https://echangefichiers.spw.wallonie.be/easyshare/fwd/link=Lfky9oIuunSgOMprstnxRB  

Elke belanghebbende kan beroep aantekenen tegen de beslissing, met gebruikmaking van het formulier 

waarvan het model is opgenomen in bijlage XI van het decreet van de Waalse regering van 4 juli 2002 

betreffende de procedure en de verschillende uitvoeringsmaatregelen van het decreet van 11 maart 

1999, bij aangetekende brief met ontvangstbewijs of afgeleverd tegen ontvangstbewijs. 

Dit moet gebeuren ter attentie van de Directeur-Generaal, Directoraat-Generaal, Operationeel voor 

Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu, Avenue Prince de Liège 15 te 5100 JAMBES, binnen 20 

dagen vanaf de eerste dag na de publicatie van de beslissing (publicatie van de beslissing van 

03/01/2022 tot 24/01/2022). 

BELANGRIJK: 

Bij het beroepschrift dient een bewijs van betaling van de aanvraagkosten ad EUR 25,00 (kopie 

betalingsbewijs of debetnota) te worden gevoegd.  Deze betaling dient te worden overgemaakt op de 

rekening van de afdeling Vergunningen en Autorisaties. IBAN: BE44 0912 1502 1545 BIC: GKCCBEBB. 

U vindt dit formulier onder deze link: 

http://forms6.wallonie.be/formulaires/pepu/2-Recours.pdf  

 

Basisvereisten van een beroepschrift: 

Een beroepschrift moet opgesteld worden met vermelding van volgende gegevens: 

• Jouw eigen volledige naam en adres; 

• Juiste instantie en adres waar het beroepschrift naartoe gezonden wordt (zie hoger); 

• Datum; 

• Vermelding van de VOLLEDIGE titel en referenties van de aanvraag, in dit geval: 

De bouw en exploitatie van zes (6) windturbines met een maximale hoogte van 150 m elk met 

een transformator met een vermogenseenheid van 3000 tot 3800 kVA, hun toegangspaden, 

ondergrondse elektrische aansluitkabels, onderhoudsruimten en een elektrische cabine. 

 

https://echangefichiers.spw.wallonie.be/easyshare/fwd/link=Lfky9oIuunSgOMprstnxRB
http://forms6.wallonie.be/formulaires/pepu/2-Recours.pdf


• Ondertekening; 

• Uw beroepsschrift moet u indienen voor 24/01/2022 

 

Opbouw van een beroepschrift: 

Een goed beroepschrift voldoet aan deze drie criteria: 

1. Objectief: 

Je kan in een beroepschrift allerlei argumenten aanhalen om jouw mening te uiten.  Je mag echter niet 

subjectief worden.  Subjectieve criteria worden namelijk niet of zeer moeilijk aanvaard. 

Je kan bv. niet zeggen “ik vind de windturbines niet mooi, ze zijn eigenlijk heel lelijk!”  Dan geef je jouw 

persoonlijke smaak weer. 

Je kan wel zeggen “ik vind de windmolens niet mooi omdat 

* ze niet passen in het landschap; 

* het landschap bepaalde kwaliteiten heeft die nu vernield of aangetast worden; 

* de windturbines bepaalde zichten gaan blokkeren; 

* …” 

 

Zo maak je jouw mening objectief.  Je moet dan ook jouw visie staven met argumenten: de windmolens 

vertonen een grote breuk in de schaal van het landschap, of ze zijn een totaal vreemd element in dit open 

en onbebouwd landschap, de windturbines maken van een evenwichtig landschap een verstoord geheel, 

enz. 

Het komt er op neer dat je objectieve argumenten moet vinden, die je staaft met bewijzen, metingen, 

cijfers uit de rapporten bij de aanvraag, enz. 

 

2. Geen emoties: 

Emoties zijn altijd een slechte leidraad als het over belangrijke zaken gaat.  Zo ook bij het indienen van 

een beroepschrift. 

Het is perfect aanvaardbaar dat de bouw van dergelijk project voor jou persoonlijk zeer nadelig is, en dat 

je daardoor zeer emotioneel wil reageren.  Dat kan echter niet, een bezwaar louter op gevoelens 

opbouwen en argumenteren wordt niet aanvaard. 

Een goed beroepschrift is nuchter, beheerst en zakelijk, en dat wil zeggen zonder emotie. 

 

3. Gemotiveerd: 

Je kan in een beroepschrift uiting geven aan het feit dat je tegen een bepaald project bent.  Maar je moet 

jouw standpunt wel uitgebreid motiveren. 

Een burger kan motieven als zichtschade, geluidshinder/schaduwhinder, enz. aanhalen.  Dit gebeurt liefst 

met bewijzen: teksten die jouw motivering ondersteunen, verwijzing naar wetteksten als je die kent, 

onderzoeksrapporten, enz. 

Je kan ook andere motieven aanhalen, zoals het al of niet duurzaam zijn van windturbines, de manier van 

energie opwekken en stockeren die niet altijd even makkelijk is, de aard van windenergie (alleen 

beschikbaar als het waait…), de schade aan fauna zoals vleermuizen en vogels, enz. 

Slotsom is dat je een beroepschrift goed moet opbouwen: objectief alle argumenten opsommen die je wil 

gebruiken, en dan vervolgens voor elk argument bewijzen, referenties, verwijzingen, uitleg, enz. 

toevoegen. 

 


