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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

 

van 10 december 2020 met nummer RvVb-A-2021-0402 

in de zaak met rolnummer 1920-RvVb-0068-A 

 

 

Verzoekende partij 

 

het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

DENDERLEEUW 

 

vertegenwoordigd door advocaat Konstantijn ROELANDT met 

woonplaatskeuze op het kantoor te 2221 Heist-op-den-Berg, 

Dorpsstraat 91 

 

Verwerende partij de provincie OOST-VLAANDEREN 

vertegenwoordigd door de deputatie van de provincieraad  

 

Tussenkomende partij de bv QUINHOUSE 

 

vertegenwoordigd door advocaat Dirk ABBELOOS met 

woonplaatskeuze op het kantoor te 9200 Dendermonde, Sint-

Gillislaan 117 

 

I. BESTREDEN BESLISSING 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 19 september 2019 de vernietiging 

van de beslissing van de verwerende partij van 1 augustus 2019. 

 

De verwerende partij heeft het administratief beroep van de tussenkomende partij tegen de 

beslissing van de verzoekende partij van 18 december 2018 ingewilligd. 

 

De verwerende partij heeft aan de tussenkomende partij een omgevingsvergunning verleend onder 

voorwaarden en met een last voor het bouwen van een meergezinswoning na het slopen van de 

bestaande woning op de percelen gelegen te 9470 Denderleeuw, Guido Gezellestraat 18, met als 

kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie A, nummers 780G en 780L. 

II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING 

De tussenkomende partij verzoekt met een aangetekende brief van 13 november 2019 om in de 

procedure tot vernietiging tussen te komen. De voorzitter van de Raad laat haar met een 

beschikking van 21 januari 2020 toe in de debatten.   

 

De verwerende partij dient een antwoordnota en het administratief dossier in. De tussenkomende 

partij dient geen schriftelijke uiteenzetting in deze zaak in (wel in de samenhangende zaak met 

rolnummer 1920-RvVb-0079). De verzoekende partij dient een wederantwoordnota in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 17 november 

2020. 
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Advocaat Matthias VAN DYCK loco advocaat Konstantijn ROELANDT voert het woord voor de 

verzoekende partij. Advocaat Dirk ABBELOOS voert het woord voor de tussenkomende partij. De 

verwerende partij verschijnt schriftelijk. 

 

Het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 

bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet) en het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 

houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (Procedurebesluit) zijn 

toegepast. 

III. FEITEN 

1. 

Op 8 februari 2016 dient de tussenkomende partij bij de verzoekende partij een aanvraag in voor 

een stedenbouwkundige vergunning voor “het bouwen van een meergezinswoning (na slopen van 

de bestaande bebouwing)” op de percelen gelegen te 9470 Denderleeuw, Guido Gezellestraat 18. 

 

Nadat de verzoekende partij op 31 mei 2016 de vergunning weigert, verleent de verwerende partij 

op 13 oktober 2016 in administratief beroep de vergunning onder voorwaarden volgens het tijdens 

de beroepsprocedure ingediend plan. Tegen die beslissing werd bij de Raad beroep ingediend 

door zowel de verzoekende partij als een derde (mevrouw Claire GAILLARD, eigenaar en bewoner 

van de aanpalende woning Guido Gezellestraat 20). 

 

In de laatstgenoemde zaak vernietigt de Raad met het arrest van 30 januari 2018 (nummer 

RvVb/A/1718/0498) de stedenbouwkundige vergunning van 13 oktober 2016 nadat die vergunning 

reeds werd geschorst met het arrest van 6 juni 2017 (nummer RvVb/S/1617/0922). Het beroep van 

de verzoekende partij werd verworpen bij arrest van 30 januari 2018 (nummer RvVb/A/1718/0499).  

 

2. 

Op 14 december 2017 dient de tussenkomende partij opnieuw een aanvraag in voor een 

stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een meergezinswoning na het slopen van 

de bestaande bebouwing. De verzoekende partij weigert op 24 april 2018 de vergunning. Hiertegen 

stelt de tussenkomende partij geen administratief beroep in bij de verwerende partij. 

 

3. 

Op 19 juli 2018 dient de tussenkomende partij bij de verzoekende partij een aanvraag in voor een 

omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning na het slopen van de 

bestaande woning op diezelfde percelen. 

 

De percelen liggen volgens het gewestplan ‘Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem’, vastgesteld 

met koninklijk besluit van 30 mei 1978, in woongebied. Ze liggen ook binnen de omschrijving van 

het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst’, definitief 

vastgesteld bij besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2003, maar zonder specifieke 

stedenbouwkundige voorschriften voor de percelen. 

 

3.1 

In een eerste verslag van 9 augustus 2018 wordt de aanvraag op de verenigbaarheid met besluit 

van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige 

verordening inzake toegankelijkheid (hierna: Toegankelijkheidsverordening) gecontroleerd en 

wordt vastgesteld dat de aanvraag niet voldoet aan de artikelen 18, 24, 25 en 27 van de 

Toegankelijkheidsverordening. 
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Op 10 augustus 2018 vraagt de verzoekende partij om de plannen aan te passen aan onder meer 

deze opmerkingen. Op 14 augustus 2018 bezorgt de tussenkomende partij “aangepaste plannen”. 

 

In een tweede verslag van 13 september 2018 wordt vastgesteld dat de nieuwe plannen nog steeds 

niet voldoen aan artikel 25 van de Toegankelijkheidsverordening.  

 

Tijdens het openbaar onderzoek, georganiseerd van 20 september 2018 tot en met 21 oktober 

2018, dient mevrouw Claire GAILLARD (rechter aanpalende buur) een bezwaarschrift in. 

 

Eensluidend met het verslag van 6 december 2018 van de gemeentelijke omgevingsambtenaar 

weigert de verzoekende partij op 18 december 2018 een omgevingsvergunning aan de 

tussenkomende partij. De verzoekende partij beslist: 

 

“… 

Uit bovenstaande evaluatie kan worden vastgesteld dat opnieuw geen rekening wordt 

gehouden met één van de weigeringsmotieven aangehaald in de twee vorige weigeringen 

van stedenbouwkundige vergunning met name de opmerkingen met betrekking tot de 

aansluiting van het bouwvolume van de meergezinswoning op het gabarit van de woning 

Guido Gezellestraat 20. De aanvraag dient derhalve om deze reden ongunstig te worden 

geadviseerd alsook om reden van strijdigheid met het rooilijn- en gabarietenplan van de 

Guido Gezellestraat. Bovendien kan uit Besluit college van burgemeester en schepenen 

18 december 2018 het brandpreventieverslag en het advies inzake de toegankelijkheid 

worden vastgesteld dat de opgesomde gebreken van structurele aard zijn wat maakt dat 

wezenlijke aanpassingen aan het bouwplan noodzakelijk zijn en een nieuwe 

omgevingsvergunningsaanvraag dient te worden ingediend. Het percentage studio's is 

bijkomend strijdig met de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 

meergezinswoningen.  

…” 

 

3.2 

Tegen die beslissing tekent de tussenkomende partij op 16 januari 2019 administratief beroep aan 

bij de verwerende partij.  

 

In het beroepschrift zet de tussenkomende partij onder de titel “nopens de planaanpassing” onder 

meer uiteen dat “verduidelijkende plannen aan het dossier [werden] toegevoegd” om de “gebreken” 

in de aanvraag te ontmoeten op gebied van de afstemming op de Hemelwaterverordening, de 

Toegankelijkheidsverordening en het brandweeradvies.  

 

Op 29 januari 2019 brengt de verzoekende partij advies uit en beslist ze haar ongunstig standpunt 

te behouden. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 29 april 2019 om het beroep in 

te willigen en de omgevingsvergunning te verlenen. De verzoekende partij bezorgt de verwerende 

partij een replieknota op dit verslag waarin ze stelt dat de aanvraag niet in overeenstemming is met 

de bepalingen van de Toegankelijkheidsverordening. 

 

Er wordt een hoorzitting gehouden op 7 mei 2019. 

 

Op 21 mei 2019 verzoekt de tussenkomende partij “om de [bijkomend] aangepaste plannen in 

rekening te brengen bij de beoordeling van het dossier en in voorkomend geval toepassing te 

maken van de administratieve lus”.  
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Op 1 augustus 2019 verklaart de verwerende partij het beroep gegrond en verleent aan de 

tussenkomende partij een omgevingsvergunning onder voorwaarden. De bijkomende motieven ten 

opzichte van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar luiden als volgt: 

 

“… 

2.7.1 Wijzigingsverzoek dd 21 mei 2019 

De aanvrager heeft in reactie op het verslag van de provinciaal omgevingsambtenaar een 

wijzigingsverzoek geformuleerd en gevraagd om de termijn te verlengen met volgende 

boodschap:  

“Met betrekking tot het in rand vermelde dossier wenst cliënt, conform art. 64, eerste lid, 

OVD, een bijkomende planaanpassing voor te stellen waarbij voorzien wordt in een 

harmonieuze aansluiting op de bestaande woning met huisnummer 20. 

Op de gewijzigde plannen werd het dakprofiel van de aanpalende woning doorgetrokken, 

zodat er een geleidelijke overgang ontstaat tussen beide percelen. 

Hiermede wordt bijkomend tegemoetgekomen aan een door het college van burgemeester 

en schepenen in de weigeringsbeslissing van 18 december 2018 geformuleerde 

bedenking. …” 

Hierop werd ingegaan: de termijn werd in toepassing van art. 66§2/1 

omgevingsvergunningsdecreet verlengd naar 12 augustus 2019 en de plannen worden 

onderzocht. 

De gewijzigde plannen resulteren erin dat het gevraagde zich nog beter inpast in deze 

omgeving en komen zo inderdaad tegemoet aan de opmerkingen van de gemeente op dit 

punt. 

 

(…) 

- de op 21 mei 2019 opgeladen gewijzigde plannen zijn na te leven. 

…” 

 

Dat is de bestreden beslissing. 

 

Ook mevrouw Claire GAILLARD vordert met een aangetekende brief van 20 september 2019 de 

vernietiging van de bestreden beslissing. Dit beroep heeft als rolnummer 1920-RvVb-0079-A. 

IV. ONDERZOEK VAN HET EERSTE EN TWEEDE MIDDEL 

Standpunt van de partijen 

1.1. 

In een eerste middel roept de verzoekende partij de schending in van de artikelen 24, 25 en 27 van 

het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (hierna: Toegankelijkheidsverordening), 

het zorgvuldigheidsbeginsel, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet) en het 

motiveringsbeginsel.  

 

Ze zet uiteen dat de verwerende partij zich in de bestreden beslissing beperkt tot een loutere 

stijlformule en de verenigbaarheid van de aanvraag met de Toegankelijkheidsverordening niet 

effectief toetst. Volgens de verzoekende partij bevatten de plannen schendingen van die 

verordening. Die schendingen licht ze concreet toe met verschillende uittreksels van de plannen in 

het verzoekschrift. Ze acht de bestreden beslissing des te onzorgvuldiger omwille van haar 

opmerkingen hierover in zowel haar weigering in eerste administratieve aanleg als haar replieknota 

op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar. Concreet zou ze in haar 
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weigeringsbeslissing hebben benadrukt dat “wezenlijke aanpassingen” aan de plannen nodig zijn. 

De motivering in de bestreden beslissing is dan ook flagrant gebrekkig. 

 

1.2. 

In een tweede middel roept de verzoekende partij de schending in van artikel 7 van het besluit van 

de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot 

stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging 

(hierna: Besluit Openbare Onderzoeken), artikel 64 van het decreet van 25 april 2014 betreffende 

de omgevingsvergunning (hierna: Omgevingsvergunningsdecreet), artikelen 2 en 3 van de 

Motiveringswet, het motiveringsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur, en het verbod van 

miskenning van haar beslissingsbevoegdheid in eerste aanleg. 

 

In essentie stelt de verzoekende partij dat er sprake is van een “ernstige” wijziging van de plannen 

door het gabarit van het gebouw aan te passen na het openbaar onderzoek. Met verwijzing naar 

rechtspraak stelt ze dat artikel 64 Omgevingsvergunningsdecreet geen essentiële wijzigingen 

toelaat, terwijl de verwerende partij nergens motiveert waarom het gaat om beperkte wijzigingen 

die vrijgesteld kunnen worden van een nieuw openbaar onderzoek. Ook schendt die “fundamenteel 

gewijzigde aanvraag” haar beslissingsbevoegdheid in eerste administratieve aanleg. 

 

2. 

In antwoord op het eerste middel antwoordt de verwerende partij vooreerst dat de verzoekende 

partij haar belang bij dit middel niet toelicht, terwijl de Toegankelijkheidsverordening in functie staat 

van de toegang voor “gehandicapten” tot publiek toegankelijke gebouwen. Over de gegrondheid 

van het middel merkt de verwerende partij op dat de bestreden beslissing voldoet aan de formele 

motiveringsplicht door de toegankelijkheidstoets te vermelden. Verder merkt ze op dat de 

verzoekende partij haar middel baseert op oude plannen bij de aanvraag. Ze wijst erop dat de 

aanpassingen van 16 januari 2019 “de aanvraag in overeenstemming brengen met het advies van 

13 september 2018” en dat de gewijzigde plannen van 21 mei 2019 “(mede) tegemoet komen aan 

de opmerkingen in verband met de Toegankelijkheidsverordening”. De nieuwe gewijzigde plannen 

schenden die verordening niet meer zodat de motivering in de bestreden beslissing volstaat. 

 

In antwoord op het tweede middel zet de verwerende partij uiteen dat, hoewel dit niet uitdrukkelijk 

in artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet wordt bepaald, uit het advies van de afdeling 

Wetgeving van de Raad van State en rechtspraak waarnaar de verzoekende partij verwijst, kan 

worden afgeleid dat het wijzigingsverzoek in de zin van artikel 64 Omgevingsvergunningsdecreet 

enkel bedoeld is voor niet-essentiële wijzigingen aan de aanvraag. De bestreden beslissing 

motiveert concreet waarom het wijzigingsverzoek van 21 mei 2019 niet als een essentiële wijziging 

wordt beschouwd (“2° de wijzigingen komen tegemoet aan de adviezen of aan de standpunten, 

opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend”). Die 

planaanpassing voldoet aan de eisen in artikel 64, tweede lid van het 

Omgevingsvergunningsdecreet, zodat er evident ook geen schending is van het Besluit Openbare 

Onderzoeken. Hetzelfde geldt voor de beweerde aantasting van de beoordelingsbevoegdheid van 

de verzoekende partij. 

 

3. 

In de wederantwoordnota meent de verzoekende partij dat haar belang bij het eerste middel 

bezwaarlijk kan worden betwist. Met verwijzing naar het verslag aan de Vlaamse regering bij de 

Toegankelijkheidsverordening en artikel 2 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 

bestuur, meent ze als vergunningverlenend bestuursorgaan het best geplaatst te zijn om het 

maatschappelijk welzijn van al haar burgers te waarborgen en te controleren, met inbegrip van de 

regels inzake de toegankelijkheid van de gebouwen op haar grondgebied.  
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Ten gronde merkt ze op dat de verwerende partij in de bestreden beslissing enkel het 

wijzigingsverzoek vermeldt, maar er nergens blijk van geeft dat de nieuwe “aangepaste plannen” 

tegemoet komen aan de schendingen van de Toegankelijkheidsverordening zoals die werden 

vastgesteld in eerste aanleg. De aanvullende motieven van de verwerende partij in de 

antwoordnota zijn post factum.  

 

In de wederantwoordnota herhaalt de verzoekende partij over het tweede middel dat de wijzigingen 

aan het gabarit essentiële wijzigingen zijn volgens artikel 64 Omgevingsvergunningsdecreet die 

een nieuw openbaar onderzoek of een nieuwe aanvraag vereisen. De verwerende partij kon zich 

volgens de verzoekende partij dan ook niet uitspreken over die wijzigingen zonder te raken aan 

haar bevoegdheid in eerste administratieve aanleg. De rechten van derden worden door de 

essentiële aanpassing geschonden. 

 

Beoordeling door de Raad 

1.1. 

In het eerste middel voert de verzoekende partij in essentie aan dat de verwerende partij met de 

bestreden beslissing op ongemotiveerde wijze de in administratief beroep “aangepaste plannen” 

verenigbaar acht met de Toegankelijkheidsverordening. In het tweede middel voert ze in essentie 

aan dat de “gewijzigde plannen” met het wijzigingsverzoek van 21 mei 2019 de aanvraag essentieel 

wijzigen en dat de motivering in de bestreden beslissing niet volstaat. 

 

Beide middelen bevatten kritiek op de gewijzigde aanvraag door de plannen aan te passen tijdens 

de administratieve beroepsprocedure, zodat het gepast voorkomt om ze samen te behandelen. 

 

1.2. 

De verwerende partij betwist de ontvankelijkheid van het eerste middel. 

 

De exceptie van de verwerende partij steunt op een loutere passus uit het arrest van 3 april 2018 

met nummer RvVb/A/1718/0719 die uitgaat van de hoedanigheid van de verzoekende partijen als 

derde-belanghebbenden in de VCRO-procedure bij het inroepen van onwettigheden op grond van 

de Toegankelijkheidsverordening. De verwerende partij licht niet toe waarom die passus naar 

analogie ook van toepassing zou zijn op het belang van de verzoekende partij, die immers over 

een andere hoedanigheid beschikt.  

 

Concreet beschikt de verzoekende partij als het college van burgemeester en schepenen over een 

belang bij het beroep als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd 

verzocht (artikel 105, §2, 4° Omgevingsvergunningsdecreet). De verwerende partij betwist niet dat 

de verzoekende partij op basis van deze hoedanigheid belang heeft bij het beroep.  

 

De verzoekende partij wijst er in haar wederantwoordnota terecht op dat ze als bestuursorgaan 

betrokken is bij het waarborgen en controleren van de regels inzake de toegankelijkheid van de 

gebouwen op het grondgebied van de gemeente. Het valt dan ook niet in te zien waarom de 

verzoekende partij niet over een belang bij het middel zou beschikken. Bovendien is het middel 

niet louter beperkt tot de zuivere verenigbaarheid van de aanvraag met de 

Toegankelijkheidsverordening, maar heeft dit middel ook deels betrekking op het regelmatig 

verloop van de administratieve beroepsprocedure in de mate de verzoekende partij met dit middel 

kritiek uit op de doorgevoerde planaanpassingen. 

 

De exceptie wordt verworpen. 

 

2. 
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Een eerste maal wijzigt de tussenkomende partij de aanvraag in eerste administratieve aanleg 

voordat het openbaar onderzoek werd gehouden. De verzoekende partij weigert de vergunning en 

overweegt daarbij dat nog andere “wezenlijke aanpassingen aan het bouwplan noodzakelijk zijn” 

door de opmerkingen over de toegankelijkheid van de meergezinswoning en de aansluiting van 

het bouwvolume van die meergezinswoning op het gabarit van de woning Guido Gezellestraat 20. 

De tussenkomende partij dient geen nieuwe aanvraag in maar tekent tegen die weigering 

administratief beroep aan bij de verwerende partij.  

 

Een tweede maal wijzigt de tussenkomende partij de aanvraag in tweede administratieve aanleg 

met de verduidelijkende plannen bij het beroepschrift. Met verwijzing naar de voorwaarden in artikel 

4.3.1, §1, tweede en derde lid 3 VCRO gaat het volgens haar beroepschrift om “[een] beperkte 

planaanpassing [die] kadert binnen de condities, vervat in art. 30 OMVD, om planaanpassingen bij 

wijze van voorwaarde op te leggen, zonder noodzaak van het organiseren van een nieuw openbaar 

onderzoek”. Voor zover die tweede wijziging van de aanvraag betrekking heeft op “[d]e afstemming 

op de Toegankelijkheidsverordening” zet de tussenkomende partij in het beroepschrift uiteen: 

 

“… 

Het mankement betreft louter het voorzien van vrije en vlakke vloerbreedte van 50cm naast 

de krukzijde van de inkomdeur buiten en deur van garage naar sas.  

Naast de deur aan de hoofdingang werd een raam in de gevel voorzien, zodat er naast de 

kruk een vrije ruimte ontstaat van 50cm. Het sas in de kelder werd gewijzigd zodat er naast 

de deur vanuit de garage naar het sas een vrije ruimte ontstaat van 50cm.  

 

Een derde maal wijzigt de tussenkomende partij de aanvraag in tweede administratieve aanleg ná 

de hoorzitting. Die derde wijziging van de aanvraag - die de bestreden beslissing vermeldt als “het 

wijzigingsverzoek dd 21 mei 2019” - motiveert de tussenkomende partij als volgt: 

 

“… 

Met betrekking tot het in rand vermeld dossier wenst cliënt, conform art. 64, eerste lid, OVD, 

een bijkomende planaanpassing voor te stellen waarbij voorzien wordt in een harmonieuze 

aansluiting op de bestaande woning met huisnummer 20. 

Op de gewijzigde plannen werd het dakprofiel van de aanpalende woning doorgetrokken, 

zodat er een geleidelijke overgang ontstaat tussen beide percelen. 

Hiermede wordt bijkomend tegemoetgekomen aan een door het college van burgmeester 

en schepenen in de weigeringsbeslissing van 18 december 2018 geformuleerde 

bemerking. 

…” 

 

3. 

Artikel 64 Omgevingsvergunningsdecreet luidt als volgt:  

 

“In beroep kunnen wijzigingen aan de vergunningsaanvraag worden aangebracht.  

 

Het openbaar onderzoek over de gewijzigde vergunningsaanvraag is niet vereist als aan de 

volgende voorwaarden is voldaan:  

1° de wijzigingen doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of het milieu of de 

goede ruimtelijke ordening;  

2° de wijzigingen komen tegemoet aan de adviezen of aan de standpunten, opmerkingen en 

bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend;  

3° de wijzigingen brengen kennelijk geen schending van de rechten van derden met zich 

mee.  
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Als niet voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede lid, kan de bevoegde 

overheid, vermeld in artikel 52, beslissen om over de gewijzigde vergunningsaanvraag een 

openbaar onderzoek te organiseren. In voorkomend geval wint ze het advies van de 

omgevingsvergunningscommissie, vermeld in artikel 16, § 1, of de adviezen, vermeld in 

artikel 59, alsnog, dan wel een tweede keer in.  

 

Als niet voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede lid, en de bevoegde overheid 

geen openbaar onderzoek heeft georganiseerd over de gewijzigde vergunningsaanvraag, 

houdt deze overheid bij haar beslissing geen rekening met de wijzigingen aan de 

vergunningsaanvraag.”  

 

Artikel 4.3.1, §1 VCRO luidt, in zijn toepasselijke versie, onder meer als volgt:  

 

“§ 1. Een vergunning wordt geweigerd :  

1° als het aangevraagde onverenigbaar is met:  

a) stedenbouwkundige voorschriften, voor zover daarvan niet op geldige wijze is 

afgeweken;  

(…)  

d) een goede ruimtelijke ordening;  

(…)  

 

In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, kan het vergunningverlenende 

bestuursorgaan de vergunning toch afleveren, wanneer het van oordeel is dat de 

overeenstemming van het aangevraagde met het recht en de goede ruimtelijke ordening 

gewaarborgd kan worden door het opleggen van voorwaarden, met inbegrip van het 

opleggen van een beperkte aanpassing van de ter beoordeling voorgelegde plannen. Die 

voorwaarden kunnen niet dienen om de leemten van een onvolledige of vage aanvraag op 

te vangen.  

 

Een aanpassing van de plannen, zoals vermeld in het tweede lid, is slechts mogelijk 

overeenkomstig artikel 30 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning.  

…”  

 

4. 

Uit voorgaande bepalingen volgt evenwel dat indien de wijzigingen aan de vergunningsaanvraag 

voor stedenbouwkundige handelingen gepaard gaan met planaanpassingen, zoals hier het geval, 

de vergunningverlenende overheid moet nagaan of deze beperkt kunnen worden beschouwd. De 

resultaten van dit onderzoek moeten afdoende blijken uit de motieven in de bestreden beslissing. 

 

5. 

Zoals vastgesteld is de eerste wijziging van de aanvraag gebeurd vóór het opstarten en afsluiten 

van het openbaar onderzoek in eerste administratieve aanleg. De tweede en derde wijziging van 

de aanvraag zijn gebeurd in administratief beroep ná het afsluiten van het openbaar onderzoek. Er 

werd geen nieuw openbaar onderzoek gehouden over die tweede en derde planwijziging. 

 

De tweede wijziging van de aanvraag beoogt onder meer de aanvraag in overeenstemming te 

brengen met de bepalingen in artikel 25 Toegankelijkheidsverordening. Uit de overwegingen in de 

bestreden beslissing blijkt niet of de verwerende partij het beperkt karakter van die planwijziging 

heeft onderzocht. Respectievelijk beperkt ze zich in het overwegende en beschikkende gedeelte 

van de bestreden beslissing tot de overweging dat de -gewijzigde- aanvraag “in overeenstemming 
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[dient] te zijn” met de bepalingen in die verordening (titel “2.2 De toegankelijkheidstoets”) die 

“dienen te worden nageleefd” (titel “3. Besluit”). Dit zijn loutere stijlformules. 

 

De derde wijziging van de aanvraag beoogt de wijziging van het gabarit van de meergezinswoning 

door het doortrekken van het dakprofiel van de rechter aanpalende woning. De verwerende partij 

erkent dat een wijzigingsverzoek in de zin van artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet 

enkel geldt voor “niet-essentiële” wijzigingen van de aanvraag. Uit de overwegingen in de 

bestreden beslissing blijkt geenszins of de derde wijziging van de aanvraag hieraan beantwoordt 

en dus een beperkt karakter heeft. Tevens lijkt de verwerende partij in haar repliek te erkennen dat 

ze zich heeft beperkt tot een toets aan één van de drie cumulatieve voorwaarden in artikel 64 van 

het Omgevingsvergunningsdecreet. 

 

Op basis van deze gegevens moet worden besloten dat de verwerende partij als 

vergunningverlenende overheid in tweede administratieve aanleg niet heeft onderzocht of de 

tweede en derde wijziging aan de aanvraag - die zijn gebeurd na het afsluiten van het openbaar 

onderzoek – het vereiste beperkt karakter hebben.  

 

6. 

Het eerste en het tweede middel zijn in de aangegeven mate gegrond. 
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BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

1. Het verzoek tot tussenkomst van de bv QUINHOUSE is ontvankelijk. 

 

2. De Raad vernietigt de beslissing van de verwerende partij van 1 augustus 2019, waarbij aan 

de tussenkomende partij de omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden en met 

een last voor het bouwen van een meergezinswoning na het slopen van de bestaande woning 

op de percelen gelegen te 9470 Denderleeuw, Guido Gezellestraat 18, met als kadastrale 

omschrijving afdeling 1, sectie A, nummers 780G en 780L. 

 

3. De Raad beveelt de verwerende partij een nieuwe beslissing te nemen over het administratief 

beroep van de tussenkomende partij. 

 

4. De Raad legt de kosten van het beroep bestaande uit het rolrecht van de verzoekende partij, 

bepaald op 200 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro verschuldigd aan de 

verzoekende partij, ten laste van de verwerende partij. 

 

5. De Raad legt de kosten van de tussenkomst, bepaald op 100 euro, ten laste van de 

tussenkomende partij. 

 

 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 10 december 2020 door de zesde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de zesde kamer, 

Elien GELDERS Karin DE ROO 
 


	I. Bestreden beslissing
	II. Verloop van de rechtspleging
	III. Feiten
	IV. Onderzoek van het eerste en tweede middel
	Standpunt van de partijen
	Beoordeling door de Raad

	beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

