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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

 

van 22 april 2021 met nummer RvVb-A-2021-0909 

in de zaak met rolnummer 1920-RvVb-0566-A 

 

 

Verzoekende partij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
JABBEKE 
 
vertegenwoordigd door Mr. Sven BOULLART met 
woonplaatskeuze te 9000 Gent, Voskenslaan 419 
 

Verwerende partij de provincie WEST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door de 
deputatie van de provincieraad 
 
met woonplaatskeuze te 8200 Brugge, Koning Leopold III-laan 41 
 

Tussenkomende partij 

 

GROEN BRUGGE nv 
 
vertegenwoordigd door Mrs. Pieter-Jan DEFOORT en Saartje 
SPRIET met woonplaatskeuze te 8020 Oostkamp, 
Hertsbergsestraat 4 
 

 

I. BESTREDEN BESLISSING 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 11 maart 2020 de vernietiging van 

de beslissing van de verwerende partij van 23 januari 2020. 

 

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

weigeringsbeslissing van de verzoekende partij van 12 augustus 2019 ingewilligd. 

 

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

voorwaarden voor de inrichting van een gebouw met toonzaal voor ambachtelijke bedrijven en 

autonome kantoren na sloop van de bestaande woning en deel van de bestaande loods, renovatie 

en omvorming van de resterende industriële gebouwen in meerdere bedrijfsunits op de percelen 

gelegen te 8490 Jabbeke, Vlamingveld 23-25 en Gistelsteenweg 222, met als kadastrale 

omschrijving afdeling 1, sectie B, nummers 0722D, 0723M en 0723P. 

II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING 

De tussenkomende partij verzoekt met een aangetekende brief van 14 juli 2020 om in de procedure 

tot vernietiging tussen te komen. De waarnemend voorzitter van de Raad laat de tussenkomende 

partij met een beschikking van 21 augustus 2020 toe in de debatten. 

 

De verwerende partij dient geen antwoordnota maar wel het administratief dossier in. De 

tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting in. De verzoekende partij dient een 

toelichtende nota in. 
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De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 16 maart 2021. De procespartijen 

hebben ingestemd met het schriftelijk behandelen en in beraad nemen van de vordering met 

toepassing van artikel 85, §3 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende 

de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (Procedurebesluit). 

 

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

bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet) en het Procedurebesluit zijn toegepast. 

III. FEITEN 

De tussenkomende partij dient op 1 april 2019 bij de verzoekende partij een aanvraag in voor een 

omgevingsvergunning voor “de inrichting van een gebouw met toonzaal voor ambachtelijke 

bedrijven en autonome kantoren na sloop van de bestaande woning en deel van de bestaande 

loods, renovatie en omvorming van de resterende industriële gebouwen in meerdere bedrijfsunits” 

op de percelen gelegen te 8490 Jabbeke, Vlamingveld 23-25 en Gistelsteenweg 222. 

 

De percelen liggen volgens de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan ‘Brugge-Oostkust’, 

vastgesteld met koninklijk besluit van 7 april 1977 in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en 

kleine en middelgrote ondernemingen. De percelen liggen ook binnen de grenzen van het bijzonder 

plan van aanleg ‘Ambachtelijke zone Gistelsteenweg’ goedgekeurd op 24 januari 1994, in ‘zone 1: 

bedrijventerreinzone’.  

 

Tijdens het openbaar onderzoek, georganiseerd van 27 mei 2019 tot en met 25 juni 2019, worden 

geen bezwaarschriften ingediend.  

 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag om de omgevingsvergunning te 

weigeren.  

 

De verzoekende partij weigert op 12 augustus 2019 een omgevingsvergunning aan de 

tussenkomende partij. Ze beslist: 

 

“… 

a) Planologische toets  

De aanvraag is gelegen in het bijzonder plan van aanleg 'Ambachtelijke zone 

Gistelsteenweg' dat op 24-01-1994 werd goedgekeurd.  

 

Artikel 4.4.9/1. van de VCRO bepaalt dat ‘Het vergunningverlenende bestuursorgaan mag 

bij het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van de stedenbouwkundige 

voorschriften van een bijzonder plan van aanleg, voor zover dit plan ouder is dan vijftien 

jaar op het ogenblik van de indiening van de aanvraag.’ Afwijkingen kunnen niet toegestaan 

worden voor wat betreft wegenis, openbaar groen en erfgoedwaarden. De 

afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid van artikel 4.4.9.§1 van de VCRO, kan 

slechts worden toegepast voor stedenbouwkundige voorschriften van bijzondere plannen 

van aanleg die een aanvulling vormen op: 1° de volgende gebiedsaanduidingen, vermeld 

in het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing 

van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen: a) woongebieden.  

 

De stedenbouwkundige voorschriften vermelden dat bedrijven die louter bestaan uit 

kleinhandel of diensten niet zijn toegelaten. Binnen de bestemmingszone zijn enkel 

ambachtelijke bedrijven, groothandels- en distributiebedrijven toegelaten.  
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Het ontwerp voorziet een toonzaal van 1.779 m2 en 4 kantoorruimtes samen 980 m2 groot. 

(…) 

k) Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening  

Bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening moet rekening gehouden worden met 

de bestaande toestand en eventueel beleidsmatig gewenste ontwikkelingen maar ook met 

bepaalde criteria zoals functionele inpasbaarheid, mobiliteit, schaal, ruimtegebruik, 

bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten, 

hinderaspecten... Deze punten worden hieronder besproken aan de hand van de in artikel 

4.3.1§2 van de VCRO aangehaalde aandachtspunten: 

(…) 

Naar aanleiding van de voorliggende aanvraag kan verwezen worden naar de samenkomst 

met het omgevingsteam die heeft plaatsgevonden op 25-04-2018. Vooreerst moet worden 

opgemerkt dat het voorliggend ontwerp veel ruimer werd ontworpen dan het voorstel dat 

toen voor bespreking werd voorgelegd. Dit heeft tot gevolg dat de afwijking nog groter is 

dan deze die toen werd voorgesteld om vergund te krijgen cfr. artikel 4.4.9/1 van de VCRO.  

Het ontwerp voorziet een toonzaal van 1.779 m2 en 980 m2 kantoren. Een afwijking moet 

in principe een beperkte impact hebben. In voorkomend geval kan niet meer gesproken 

worden van een beperkte afwijking in de strikte zin van de betekenis ervan. Bovendien 

geeft de mogelijkheid om af te wijken cfr. artikel 4.4.9/1 van de VCRO op geen enkel 

ogenblik een recht op een afwijking. Het is slechts een mogelijkheid die de wetgever heeft 

geboden aan het vergunningverlenende bestuursorgaan. Er kan dus besloten worden dat 

de voorliggende aanvraag niet kan worden aanzien als een beperkte afwijking waardoor 

het BPA “Ambachtelijke Zone Gistelsteenweg” eerst zal moeten worden herzien alvorens 

er omgevingsvergunningen, zoals hier aangevraagd, kunnen worden afgeleverd.  

Zoals vermeld in het verslag van het omgevingsteam is er in de gemeente Jabbeke er een 

grote vraag naar lokaal bedrijventerrein. Door de gemeente Jabbeke werd meermaals het 

verzoek gericht aan de hogere overheden om bijkomend lokaal bedrijventerrein te kunnen 

creëren. Een bestaand lokaal bedrijventerrein gaan omvormen naar zones voor 

grootschalige kleinhandel met een toonzaal van 1.779 m2 en kantoren met een oppervlakte 

van 980 m2 is dan ook niet wenselijk. Daarnaast zullen dergelijke functies ook een grotere 

mobiliteit genereren, wat op die plaats, in de nabijheid van het kruispunt 

Vlamingveld/Gistelsteenweg alvast niet wenselijk is. Voorliggende aanvraag kan trouwens 

mogelijks een precedent vormen voor de andere bedrijven in de site Vlamingveld. Het is 

trouwens niet aangewezen om buiten de dorpskern een nieuwe cluster met detailhandel te 

ontwikkelen.  

Voorgaande is een conclusie die wordt gemaakt naar aanleiding van een herziening van 

het huidig plan van aanleg 'Ambachtelijke zone Gistelsteenweg' dat in 2014 werd opgestart 

en dat niet verder werd behandeld wegens negatieve adviezen van de Deputatie en van 

Ruimte Vlaanderen waarbij werd aangegeven dat er op bestaande bedrijventerreinen die 

niet als kleinhandelszone zijn aangemerkt, geen nieuwe kleinhandelszaken kunnen worden 

opgericht aangezien dit niet in overeenstemming is met het Provinciaal Ruimtelijk 

Structuurplan. Door Ruimte Vlaanderen werd gemeld dat “Het hoger beleidskader voorziet 

dat kleinhandel in kernen van het buitengebied verweven dient te worden met het 

woonweefsel. Lokale bedrijventerreinen waar nu geen kleinhandel toegelaten is, kunnen 

geen mogelijkheden bieden voor nieuwe vestigingen.” Er werd ook aangegeven dat 

bestaande bedrijventerreinen moeten voorbehouden worden voor bedrijvigheid en niet in 

te vullen met kleinhandel.  

Daarnaast is er het gegeven dat het voorliggend ontwerp niet in overeenstemming is met 

het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Jabbeke aangezien op pagina 45 van het 

richtinggevend gedeelte staat dat : “de bestaande kleinhandelsactiviteiten op het 

bedrijventerrein kunnen behouden blijven, maar naar de toekomst toe dient vermeden dat 

zuivere (klein)handelszaken zich gaan vestigen op bedrijventerreinen.” Het GRS Jabbeke 
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dat werd goedgekeurd op 21-08-2008 is nog altijd van kracht aangezien het nog niet werd 

gewijzigd.  

Bovendien is in het dossier niet duidelijk omschreven wat er in de toonzaal zal verkocht of 

tentoongesteld worden en door welke bedrijven. De voorliggende aanvraag betreft dus een 

“wit blad papier” dat nog alle kanten op kan. Het is evenmin onduidelijk wat er met de rest 

van de site gebeurt aangezien het dossier geen gegevens en concrete plannen 

daaromtrent bevat terwijl er wel melding in de nota is gemaakt dat er een omvorming zal 

zijn van de resterende industriële gebouwen in meerdere bedrijfsunits. Deze omvorming 

moet dan ook het voorwerp uitmaken van een aanvraag tot het bekomen van een 

omgevingsvergunning hetgeen niet is gebeurd in onderhavige aanvraag.  

Gelet op het ongunstig advies van de brandweer (hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen) 

waarbij een ongunstig advies werd uitgebracht.  

Gelet op het gunstig advies verleend door de Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en 

Verkeer West-Vlaanderen. Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht door de 

Nieuwe Polder van Blankenberge mits naleving van een aantal voorwaarden.  

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht door Toegankelijk Vlaanderen 

(Inter) mits naleving van een aantal voorwaarden.  

Gelet de voorwaardelijk gunstige adviezen van de diverse nutsmaatschappijen Proximus, 

De Watergroep en Fluvius mits naleving van een aantal voorwaarden.  

Gelet op het gevoerde openbaar onderzoek waarbij er geen bezwaren werden ingediend. 

Het ontwerp is om voormelde redenen niet bestaanbaar met de goede ruimtelijke ordening 

waarbij de ruimtelijke draagkracht van het gebied wordt overschreden. Het voorstel is 

stedenbouwkundig onaanvaardbaar en is niet integreerbaar met het karakter en de aanleg 

van de onmiddellijke omgeving.  

Het voorstel is om de hiervoor geciteerde redenen stedenbouwkundig onaanvaardbaar. 

…” 

 

Tegen die beslissing tekent de tussenkomende partij op 13 september 2019 administratief beroep 

aan bij de verwerende partij.  

 

De tussenkomende partij dient op 31 oktober 2019 een wijzigingsverzoek in. Op 4 november 2019 

dient de tussenkomende partij opnieuw een wijzigingsverzoek in. 

 

De verzoekende partij adviseert op 8 november 2019 ongunstig en verwijst hierbij naar haar 

weigeringsbeslissing van 12 augustus 2019. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 28 november 2019 om het 

beroep niet in te willigen en de omgevingsvergunning te weigeren. 

 

De tussenkomende partij dient op 17 december 2019 een (derde) wijzigingsverzoek in.  

  

De verzoekende partij bezorgt diezelfde dag een uittreksel uit de notulen van het schepencollege 

van 16 december 2019. 

 

Op 17 december 2019 wordt tevens de hoorzitting georganiseerd. De verwerende partij verklaart 

het beroep op 23 januari 2020 gegrond en verleent een omgevingsvergunning onder voorwaarden.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 
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IV. ONDERZOEK VAN DE MIDDELEN 

A. Eerste middel  

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van artikelen 4.1.1, 1°, 4.3.1, § 1, 1°, a) en 4.4.9/1 

VCRO, artikel 8.2.1.3. van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting 

en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen (hierna: Inrichtingsbesluit), 

het bijzonder plan van aanleg ‘Ambachtelijke zone Gistelsteenweg’ goedgekeurd bij Ministerieel 

Besluit van 24 januari 1994 (hierna: het bijzonder plan van aanleg), het Gewestplan ‘Brugge-

Oostkust’ zoals vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 7 april 1977, artikelen 63/1, laatste lid, 71 en 

74 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna: 

Omgevingsvergunningsdecreet) en van de materiële motiveringsplicht als algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur. Ze licht toe:  

 

“… 

2.1.1. Eerste onderdeel 

 

5. Overeenkomstig het laatst neergelegde inplantingsplan tijdens de administratieve 

beroepsprocedure, bestaat het voorwerp van de aanvraag uit: 

 

- het slopen van de woning en de eerste drie traveeën van de loods; 

- het oprichten van een toonzaal met een oppervlakte van 1730,00 m²; 

- het oprichten van twee kantoorruimtes van respectievelijk 392,00 m² (op het eerste 

verdiep) en 398,00 m² (op het tweede verdiep); en 

- de aanleg van een parking met 75 parkeerplaatsen. 

 

Het voorwerp van de aanvraag bestaat aldus onder meer uit een autonome (!) toonzaal 

met een oppervlakte van 1.730 m². 

 

Het mag evenwel reeds duidelijk zijn dat een dergelijke toonzaal – die zelfs niet gekoppeld 

is aan bijvoorbeeld een ambachtelijk productieproces of een andere toegelaten 

bedrijvigheid – niet kan worden toegelaten op het lokaal bedrijventerrein dat het BPA voor 

ogen heeft. 

 

6. Dit volgt niet in het minst uit de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA zelf, 

waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat “bedrijven die louter uit kleinhandel of diensten 

bestaan” niet in het bedrijventerrein kunnen worden toegelaten. 

 

Uit diezelfde stedenbouwkundige voorschriften volgt dat “ambachtelijke bedrijven” en 

“grootshandels- en distributiebedrijven” wel kunnen worden toegelaten.  

 

Een autonome toonzaal valt onder geen van deze begrippen. 

 

Dit blijkt ook uit de bestreden beslissing zelf en uit de procedurestukken die de 

vergunningsaanvrager in de administratieve beroepsprocedure heeft ingediend. Daarin 

betwisten de verwerende partij en de vergunningaanvrager in geen geval dat een toonzaal 

niet zonder meer kan worden toegelaten in de betrokken zone voor “ambachtelijke 

bedrijven, groothandels- en distributiebedrijven”. Net integendeel. 
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7. Ook uit de rechtspraak kan enkel en alleen worden afgeleid dat een (autonome) toonzaal, 

zoals degene die het voorwerp uitmaakt van de onderliggende vergunningsaanvraag, niet 

kan worden gekwalificeerd als zijnde een ambachtelijk bedrijf, een groothandel of een 

distributiebedrijf. 

 

In het kader van een zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s oordeelde uw Raad: 

(…) 

Dat een autonome toonzaal niet gekwalificeerd kan worden als een ambachtelijk bedrijf, 

volgt ook uit de rechtspraak van uw Raad waarin gesteld wordt dat er bij ambachtelijke 

activiteiten de handenarbeid bepalend is. 

 

Uw Raad oordeelt: 

(…) 

Het spreekt voor zich dat er in een (autonome) toonzaal geenszins sprake is van enig 

handwerk en dat een dergelijke inrichting dan ook niet als een ambachtelijk bedrijf kan 

worden gekwalificeerd.  

 

Aan dit alles doet volgende, volstrekt onwettige redenering in het bestreden besluit geen 

enkele afbreuk: 

(…) 

Het is nogal evident dat een “toonzaal” waarin ambachtelijke bedrijven hun producten 

“tentoonstellen” niets anders is dan een winkel. Een dergelijke commerciële functie is, zo 

mocht hoger blijken, volstrekt niet toegelaten in ambachtelijke zones. 

 

Dit is zelfs niet het geval voor een beperkte fietsenwinkel die 30 % van een ruimere 

bedrijfssite beslaat, waar fietsen geassembleerd worden, zeker niet wanneer er geen 

binding is opgelegd tussen die fietsenwinkel en de ambachtelijke assemblagefunctie: 

(…) 

In casu is de zaak des te flagranter, waar de Deputatie hier een handelsfunctie toelaat die 

zelfs 1.730,00 m² beslaat, zonder enige duidelijke band met een aldaar aanwezig 

ambachtsbedrijf. De redenering dat de verkoop van materialen die door een 

ambachtsbedrijf worden geproduceerd geen (klein?)handel zouden uitmaken, is daarbij 

volstrekt onzinnig (zoals ook uit het hierboven geciteerde arrest van uw Raad impliciet maar 

zeker blijkt). Als men zo redeneert, dan bestaat er trouwens nauwelijks nog kleinhandel of 

zuivere verkoop, nu zowat alles tegenwoordig op industrieterreinen of in ambachtelijke 

zones wordt geproduceerd… .  

 

Het toelaten van een dergelijke toonzaal is dus volstrekt strijdig met de bestemming van 

het BPA en gebaseerd op de foutieve veronderstelling dat er zoiets zou bestaan als een 

“toonzaal bij een ambachtelijk bedrijf” die dan géén detailhandel of commerciële functie zou 

uitmaken. Zoals in het tweede middelonderdeel zal blijken, verhelpt de even onwettige 

voorwaarde die de verwerende partij in dat verband nog heeft opgelegd, daaraan niet. 

 

8. Een (autonome) toonzaal kan bezwaarlijk ook als “groothandel” of “distributiebedrijf” 

worden gekwalificeerd. 

 

Zoals steeds dienen deze begrippen, aangezien zij nergens staan omschreven, in hun 

spraak betekenis worden begrepen. 

 

In het Van Dale-woordenboek (15de herziene editie) wordt het begrip groothandel als volgt 

omschreven: 
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“de (…) 1. handel waarbij van de producent betrokken waar aan detaillisten doorverkocht 

wordt 2. (…) koop en verkoop bij grote partijen of aantallen (…)”. 

 

Het spreekt voor zich dat een (autonome) toonzaal niet als een dergelijk bedrijf kan worden 

gekwalificeerd. Professioneel cliënteel dat in grote hoeveelheden materiaal aankoopt, heeft 

helemaal geen nood aan een showroom, laat staan een showroom met een dergelijke 

omvang. Bovendien is het nogal evident dat, als het daadwerkelijk gaat om een 

groothandel, er dan minstens ook een grote opslagruimte zou moeten gekoppeld zijn aan 

die uitbating, hetgeen hier kennelijk evenmin het geval is.  

 

De gevraagde toonzaal is dus volstrekt strijdig met het toepasselijke BPA, zodat de 

vergunning overeenkomstig artikel 4.3.1 VCRO diende te worden geweigerd. 

 

10. Dit laatste is des te meer het geval, aangezien het oordeel van de verwerende partij op 

het punt van de verenigbaarheid van de toonzaal met de stedenbouwkundige voorschriften 

van het BPA, rechtstreeks ingaat tegen het oordeel van de Provinciale 

Omgevingsambtenaar. 

 

Deze had namelijk geoordeeld: 

(…) 

Deze geheel andersluidende beoordeling van de Provinciale Omgevingsambtenaar maakt 

dat op de verwerende partij – voor wat betreft de beoordeling van de verenigbaarheid van 

de toonzaal met de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA – een verstrengde 

motiveringsverplichting rustte. Die motiveringsplicht is bijkomend ook vervat in artikel 63/1, 

laatste lid Omgevingsvergunningsdecreet. 

 

Aan deze verstrengde motiveringsverplichting wordt hoe dan ook niet voldaan door louter 

te verwijzen naar potentiële bedrijven die mogelijks in de toekomst van de toonzaal gebruik 

zouden kunnen maken. Dit niet in het minst omdat volstrekt niet inzichtelijk wordt gemaakt 

om welke, in diezelfde ambachtelijke zone, aanwezige bedrijven nood zouden hebben aan 

een dermate omvangrijke toonzaal. 

 

11. Omwille van al het voorgaande, schendt de bestreden beslissing de materiële 

motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

Het eerste onderdeel van het eerste middel is gegrond. 

 

2.1.2. Tweede onderdeel 

 

12. De vergunningsaanvrager en de verwerende partij lijken bovendien toch enigszins te 

beseffen dat een toonzaal in ambachtelijke zone, sowieso niet kan indien die functie niet 

enigszins is verbonden met een ambachtelijk bedrijf. 

 

Echter is het hier duidelijk dat er geen enkel dergelijk ambachtelijk bedrijf in beeld is. 

 

Dit werd overigens reeds door de verzoekende partij aangekaart in haar 

weigeringsbeslissing van 12 augustus 2019: 

(…) 

 

In de administratieve beroepsprocedure werd niet in de minste mate aan deze 

onduidelijkheid verholpen. Het bedrijf dat zijn intrek zou nemen in de aangevraagde 

inrichting was geheel onbekend. 
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Desondanks oordeelt de verwerende partij – in strijd met het verslag van de Provinciale 

Omgevingsambtenaar – toch dat de aangevraagde toonzaal verenigbaar is met de 

geldende stedenbouwkundige voorschriften van het BPA. 

 

De verwerende partij stelt: 

(…) 

De verwerende partij tracht aan de voornoemde onduidelijkheid betreffende het 

uiteindelijke lot van de toonzaal – en aan de strijdigheid met de stedenbouwkundige 

voorschriften – te verhelpen, door de omgevingsvergunning te koppelen aan de 

voorwaarde dat de “toonzaal moet gebruikt worden voor ambachtelijk bedrijf en/of 

groothandel” en dat kleinhandel verboden is. 

 

13. Artikel 71 van het Omgevingsvergunningsdecreet biedt inderdaad de mogelijkheid aan 

een vergunningverlenende overheid om voorwaarden te verbinden aan een 

omgevingsvergunning. 

 

Artikel 71 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt: 

(…) 

Overeenkomstig artikel 74 van het Omgevingsvergunningsdecreet dienen deze 

voorwaarden evenwel aan bepaalde kenmerken te voldoen.  

 

Artikel 74 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt: 

(…) 

Uw Raad heeft (in het kader van het vroegere artikel 4.2.19 van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening) reeds duidelijk gesteld dat stedenbouwkundige voorwaarden slechts 

redelijk in verhouding zijn tot het vergunde project, indien zij slechts handelen over 

bijkomende of bijkomstige gegevens. 

 

Uw Raad oordeelde: 

(…) 

In het voorliggende geval heeft de voorwaarde betrekking op een punt dat essentieel is om 

uit te maken of de aanvraag verenigbaar is met de geldende stedenbouwkundige 

voorschriften. 

 

Dit blijkt ook uit de rechtspraak van Uw Raad. Daarin wordt – met betrekking tot de 

verenigbaarheid met de stedenbouwkundige voorschriften (van het Gewestplan) – 

consequent geoordeeld dat de aard van de activiteiten van het bedrijf dat zich in de 

aangevraagde constructie wenst te vestigen essentieel is om uit te maken of de aanvraag 

verenigbaar is met de ter plaatse geldende stedenbouwkundige voorschriften. 

 

Uw Raad oordeelde: 

(…) 

Uit deze rechtspraak volgt dan ook dat de verwerende partij – zonder kennis te hebben van 

de activiteiten van het bedrijf dat zich in de aangevraagde toonzaal zal vestigen – al 

helemaal niet kon besluiten tot de verenigbaarheid van het aangevraagde met de 

stedenbouwkundige voorschriften van het BPA.  

 

Evenmin kon de verwerende partij dit euvel trachten te verhelpen door het opleggen van 

de genoemde stedenbouwkundige voorwaarde, aangezien zij hiermee een voorwaarde 

oplegt die betrekking heeft op veel méér dan bijkomende of bijkomstige gegevens. 
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14. Uit de voormelde rechtspraak van Uw Raad blijkt evenwel ook dat de 

vergunningverlenende overheid zélf telkens in concreto dient te beoordelen of een bepaald 

bedrijf – dat zich in een aangevraagde inrichting wenst te vestigen – effectief kan worden 

aanzien als een bedrijf dat toelaatbaar kan worden geacht op basis van de geldende 

stedenbouwkundige voorschriften. 

 

Door – ondanks de onwetendheid op dat vlak – toch een omgevingsvergunning te verlenen 

en deze te koppelen aan de voorwaarde dat enkel ambachtelijke bedrijven en/of 

groothandel zich in de aangevraagde toonzaal mogen vestigen, stelt zij de beoordeling van 

de bestemmingsconformiteit uit naar een later tijdstip. 

 

Meer zelfs, de beslissing over de kwalificatie van een bepaald bedrijf als ambachtelijk 

bedrijf of als groothandel – en dus ook de beslissing of een bepaald bedrijf verenigbaar is 

met de geldende stedenbouwkundige voorschriften – wordt overgelaten aan de 

vergunningsaanvrager zelf! 

 

Onder meer uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat een dergelijke voorwaarde 

– waarbij onder meer een beoordelingsmarge wordt gelaten aan de verkrijger van de 

vergunning – onwettig is. 

 

De Raad van State oordeelde in het kader van het vroegere artikel 127 D.R.O.: 

(…) 

Uit al het voorgaande volgt dan ook dat, aangezien de opgelegde voorwaarde geen 

betrekking heeft op bijkomende of bijkomstige gegevens én geenszins voldoende precies 

is, de bestreden beslissing de artikelen 71 en 74 van het Omgevingsvergunningsdecreet 

schendt. 

 

Dit alles klemt des te meer omdat, zoals in het vorige middelonderdeel al mocht blijken, de 

verwerende partij de aanvrager ook nog eens op het verkeerde been zet door de indruk te 

wekken dat het zou volstaan dat de toonzaal wordt uitgebaat door een ambachtelijk bedrijf 

om ervoor te zorgen dat het niet om kleinhandel zou gaan. 

 

 

15. Ook omwille van al de voormelde redenen, schendt de bestreden beslissing de in dit 

middel aangehaalde bepalingen en beginselen.  

 

Het tweede onderdeel van het eerste middel is gegrond. 

 

2.1.3. Derde onderdeel 

 

16. Overeenkomstig het laatst neergelegde inplantingsplan tijdens de administratieve 

beroepsprocedure, bestaat het voorwerp van de aanvraag ook uit het oprichten van twee 

autonome kantoorruimtes van respectievelijk 392,00 m² (op het eerste verdiep) en 398,00 

m² (op het tweede verdiep). 

 

Een dergelijke inrichting is onverenigbaar met de stedenbouwkundige voorschriften van het 

RBPA. Dit werd ook reeds uitdrukkelijk erkend in de verantwoordingsnota bij de 

vergunningsaanvraag: 

 

“De inrichting van autonome kantoren is daarentegen niet in overeenstemming met het 

bestemmingsvoorschrift van het vigerende BPA.”. 
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De onverenigbaarheid met de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA maken dat 

de aanvraag – op grond van het eerder aangehaalde artikel 4.3.1., § 1, 1°, a) VCRO – 

geweigerd dient te worden, tenzij op geldige wijze van de voormelde stedenbouwkundige 

voorschriften zou kunnen worden afgeweken. 

 

17. De vergunningsaanvrager meent dat in het voorliggende geval een geldige 

afwijkingsmogelijkheid zou kunnen worden gevonden in artikel 4.4.9./1 van de VCRO. 

 

In de verantwoordingsnota staat dienaangaande te lezen: 

“Besluit: Nu aan alle voorwaarden van artikel 4.4.9/1 van de VCRO is voldaan kan bijgevolg 

worden afgeweken van het vigerende BPA en kunnen autonome kantoren worden 

vergund.”. 

 

De verwerende partij is in de bestreden beslissing meegegaan in dit verhaal: 

(…) 

18. Artikel 4.4.9./1. van de VCRO luidt: 

(…) 

Deze bepaling werd in de VCRO ingevoegd bij artikel 71 van het Decreet van 8 december 

2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en 

omgeving.  

 

De motivering bij het amendement dat heeft geleid tot de voormelde bepaling luidt: 

(…) 

Hieruit volgt dat enkel degenen die zich houden aan de voorschriften van een geldend 

bijzonder plan van aanleg (dat ouder is dan 15 jaar), zich ook op de inhoud (en de 

voordelen) ervan kunnen beroepen.  

 

Voor de vergunningsaanvragen die afwijken van het betrokken plan van aanleg, zal 

daarentegen moeten worden teruggegrepen naar de voorschriften van de onderliggende 

gewestplanbestemming. 

 

Dit blijkt ook uit de tekst van artikel 4.4.9./1., derde lid van de VCRO, waarin wordt gesteld 

dat de afwijkingsmogelijkheid slechts kan worden toegepast op stedenbouwkundige 

voorschriften die een “aanvulling” vormen op de aldaar genoemde 

gewestplanbestemmingen. 

 

Hieruit blijkt aldus reeds dat het enkel de bedoeling was om de aanvullingen, van bijzondere 

plannen van aanleg, op de betrokken gewestplanbestemmingen terug te schroeven, maar 

zeker niet om de onderliggende gewestplanbestemmingen te gaan uitsluiten. 

 

19. Dit werd ondertussen ook meermaals bevestigd door het Departement Omgeving van 

de Vlaamse Overheid. 

 

Het Departement stelt uitdrukkelijk (zie Stuk 12): 

(…) 

Dit standpunt werd later nogmaals uitdrukkelijk bevestigd door het Departement (zie Stuk 

13): 

(…) 

De vergunningverlenende overheid kan aldus – indien zij tot de conclusie komt dat het 

aangevraagde afwijkt van de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA – slechts tot 

de verlening van de omgevingsvergunning overgaan, indien zou blijken dat de aanvraag 

wél verenigbaar is met de gewestplanbestemming. 
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Dit is ook evident. Er anders over oordelen zou immers betekenen dat in 15 jaar oude BPA’s 

plots alles mogelijk zou zijn. Men zou dus bij wijze van spreken een kerncentrale kunnen 

neerpoten binnen een dergelijk 15 jaar oud BPA, of er plots een hotel bouwen, … 

 

20. In het voorliggende geval is het terrein van de aanvraag overeenkomstig het 

Gewestplan ‘Brugge-Oostkust’ (zoals vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 7 april 1977), 

gelegen is in “gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en 

middelgrote ondernemingen”. 

 

Er bestaat geen twijfel over dat autonome kantoren geenszins met deze bestemming 

verenigbaar zijn.  

 

Dit blijkt niet in het minst uit artikel 8.2.1.3. van de Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende 

de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen. Daarin 

wordt gesteld dat burelen (lees: kantoren) slechts kunnen worden toegelaten in gebieden 

voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s, indien deze onderdeel uitmaken van een 

ambachtelijk bedrijf of een kmo. 

 

Artikel 8.2.1.3. van de voornoemde omzendbrief luidt: 

(…) 

Uit de voornoemde omzendbrief volgt dan ook dat, aangezien de aanvraag betrekking heeft 

op “autonome kantoren”, deze niet kunnen worden toegelaten in het betrokken gebied “voor 

ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen”. 

 

Enkel en alleen om deze reden schendt de bestreden beslissing onder meer het 

Gewestplan ‘Brugge-Oostkust’. 

 

21. Ook de vergunningsaanvrager is zich hier kennelijk van bewust. Dit blijkt uit haar 

aanvraagdocumenten én de procedurestukken in graad van administratief beroep. Daarin 

stelt zij stelt dat, ondanks de onverenigbaarheid van het aangevraagde met de 

stedenbouwkundige voorschriften van het BPA, toch niet getoetst zou moeten worden aan 

het onderliggende Gewestplan. 

 

Uit de parlementaire werkzaamheden en de uitdrukkelijke stellingname van het 

Departement Omgeving blijkt duidelijk het tegenovergestelde.  

 

De argumentatie van de vergunningsaanvrager kan aldus niet overtuigen. De 

vergunningsaanvraag wijkt – minstens op het vlak van de oprichting van de autonome 

kantoren – af van de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA én van de 

onderliggende Gewestplanbestemming. 

 

22. Enkel en alleen omwille van het voorgaande schendt de bestreden beslissing artikel 

4.3.1., § 1, 1°, a) iuncto artikel 4.1.1., 1° VCRO iuncto artikel 8.2.1.3. van het Koninklijk 

Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-

gewestplannen en de gewestplannen, het BPA ‘ambachtelijke zone Gistelsteenweg’ 

(goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 24 januari 1994), het Gewestplan ‘Brugge-

Oostkust’ (zoals vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 7 april 1977) en artikel 4.4.9./1. van 

de VCRO. 
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23. Dat artikel 4.4.9/1 wel degelijk op de hierboven aangegeven wijze moet worden 

geïnterpreteerd, is des te meer het geval, nu uw Raad er toe gehouden is om de formele 

wet op een grondwetsconforme wijze uit te leggen. 

 

Artikel 4.4.9./1. van de VCRO kan namelijk slechts op één wijze in overeenstemming met 

de Grondwet worden gelezen, en dat is op de wijze waarin deze bepaling inhoudt dat – 

indien op basis van dit artikel wordt afgeweken van de stedenbouwkundige voorschriften 

van een bijzonder plan van aanleg waarop deze bepaling van toepassing is – dient te 

worden teruggevallen op het onderliggende Gewestplan. 

 

De andere uitlegging – met name dat bij afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften 

van het betrokken bijzonder plan van aanleg, evenmin dient te worden getoetst aan de 

onderliggende gewestplanbestemming – zou namelijk in strijd zijn met het recht op een 

gezond leefmilieu, zoals vastgelegd in artikel 23, eerste lid, tweede lid en derde lid, 4° van 

de Grondwet en de standstill-verplichting die daarin vervat zit. 

 

Artikel 23, eerste lid, tweede lid en derde lid, 4° van de Grondwet luidt: 

(…) 

Het Grondwettelijk Hof heeft reeds meermaals bevestigd dat in deze bepaling de standstill-

verplichting vervat zit, dewelke een verbod inhoudt “voor de bevoegde wetgever om het 

beschermingsniveau van het leefmilieu, dat wordt geboden door de van toepassing zijnde 

wetgeving, in aanzienlijke mate te verminderen zonder dat daarvoor redenen zijn die 

verband houden met het algemeen belang”. 

 

Het Grondwettelijk Hof oordeelt: 

(…) 

Tevens heeft het Grondwettelijk Hof reeds bevestigd dat ook maatregelen inzake ruimtelijke 

ordening aan de verenigbaarheid met de standstill-verplichting inzake leefmilieu kunnen 

worden getoetst.  

 

24. Indien artikel 4.4.9./1. van de VCRO in die zin zou moeten worden gelezen dat er kan 

worden afgeweken van de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA – zonder dat 

dient te worden getoetst aan de onderliggende Gewestplanbestemming – dan zou dit (zoals 

ook het Departement Omgeving reeds uitdrukkelijk heeft aangegeven) tot gevolg hebben 

dat deze bepaling “een vrijbrief biedt om binnen de perimeter van eender welk BPA, ouder 

dan 15 jaar, eender welke functie toe te laten zonder enig kader wat betreft de 

bestemming.”.  

 

Omgevingsvergunningsaanvragen betreffende terreinen die gelegen zijn binnen de 

contouren van een bijzonder plan van aanleg dat ouder is dan 15 jaar zouden in dat geval 

niet meer getoetst moeten worden aan om het even welk stedenbouwkundig voorschrift.  

 

Het zou dan ook planologisch mogelijk worden om binnen de contouren van de bedoelde 

bijzondere plannen van aanleg (waaronder het BPA) om het even welke inrichting op te 

richten (bijvoorbeeld: discotheken, varkenshouderijen, kerncentrales, …).  

 

Het spreekt voor zich dat een dergelijke volledige uitschakeling van de ruimtelijke planning 

negatieve implicaties voor het leefmilieu zou hebben. 

 

Er is geen enkele reden, die met het algemeen belang verband houdt, voorhanden om een 

dergelijke ongeziene achteruitgang van het leefmilieu te rechtvaardigen, zodat een 

dergelijke lezing van artikel 4.4.9./1. van de VCRO geenszins in overeenstemming zou zijn 
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met de Grondwet. Uit de parlementaire werken mocht overigens blijken dat dit ook 

geenszins de bedoeling was van de decreetgever. 

 

De hierboven weergegeven lezing van artikel 4.4.9/1 VCRO is dan ook enige juiste en 

grondwettige. 

 

25. Mocht uw Raad evenwel van mening zijn dat zij in het voorliggende geval artikel 

4.4.9./1. van de VCRO moet worden gelezen zoals de aanvrager en kennelijk ook de 

Deputatie voorstaan, dan dient deze kwestie, bij wijze van een prejudiciële vraag, te worden 

voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof. 

 

Uw Raad wordt in dat geval dan ook verzocht om de volgende prejudiciële vraag aan het 

Grondwettelijk Hof te stellen: 

(…) 

Zo het Grondwettelijk Hof deze vraag bevestigend beantwoordt, dan dient uw Raad 

noodzakelijkerwijs vast te stellen dat de verleende vergunning ten onrechte gebaseerd is 

op deze ongrondwettige bepaling, zodat deze eveneens onwettig is. Minstens moet dan 

worden vastgesteld dat de verleende vergunning (ook om die reden) ten onrechte een 

afwijking toestaat van het toepasselijke BPA, zodat de vergunning in dat geval eveneens 

artikel 4.3.1 VCRO en het toepasselijke BPA schendt. 

 

Het derde onderdeel van het eerste middel gegrond. 

…” 

 

2. 

De tussenkomende partij zet uiteen:  

 

“… 

Weerlegging van het eerste onderdeel 

 

 

Het vigerende bestemmingsvoorschrift voor “zone 1: bedrijventerreinzone” van het BPA 

“Ambachtelijke zone Gistelsteenweg” luidt als volgt:  

(…) 

Bijgevolg zijn binnen deze zone ambachtelijke bedrijven, groothandels- en 

distributiebedrijven uitdrukkelijk toegelaten.  

 

Voor wat de toonzaal betreft, werd in het aanvraagdossier reeds duidelijk gemaakt dat deze 

zal worden aangewend door ambachtelijke bedrijven zoals bijvoorbeeld een 

keukenbouwer, poortenbouwer, enz. om er hun producten tentoon te stellen. Er werd 

gesteld dat een dergelijke toonzaal een aanhorigheid vormt bij de ambachtsfunctie, en dan 

ook ressorteert onder de bestemming ambachtelijk bedrijf. Verder werd ook in het 

aanvraagdossier ook aangegeven dat in de toonzaal of in een deel ervan ook een 

groothandel zoals bijvoorbeeld een handelaar in kappersproducten voor kappers of 

keuken- en tafelservies voor restaurants, enz. kan worden gevestigd.  

 

Door de tussenkomende partij werd steeds (in het aanvraagdossier en alle navolgende 

nota’s) duidelijk gesteld dat het geenszins de bedoeling is om er een kleinhandelsactiviteit 

in te richten. In dit kader werd door de tussenkomende partij gesuggereerd om het verbod 

op kleinhandel als voorwaarde bij de vergunning op te leggen.  

 

De verwerende partij overweegt dan ook terecht het volgende:  
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(…) 

Voor zover de verzoekende partij stelt dat de aanvraag een autonome toonzaal vormt, en 

de indruk wekt dat deze toonzaal voor kleinhandel zal worden gebruikt, blijkt uit het 

aanvraagdossier en de beslissing dat dit niet het geval. 

 

De toonzaal is aangevraagd en vergund als aanhorigheid bij een ambachtelijk bedrijf of 

voor een groothandel.  

 

Voor het geval de toonzaal als autonome toonzaal of kleinhandelszaak zou worden 

gebruikt, vormt dit een aspect van handhaving.  

 

Het eerste onderdeel van het eerste middel is ongegrond.  

 

Weerlegging van het tweede onderdeel 

 

De stelling van de verzoekende partij dat de voorwaarden dat “de toonzaal moet gebruikt 

worden voor ambachtelijk bedrijf en/of groothandel” en dat “kleinhandel verboden is” 

onwettig zouden zijn, kan niet worden bijgetreden.  

 

Zoals onder het eerste onderdeel wordt uiteengezet blijkt uit het aanvraagdossier dat de 

toonzaal wordt aangevraagd om te worden gebruikt voor een ambachtelijke bedrijf en/of 

groothandel.  

 

Alleen om de twijfel bij de verzoekende partij weg te werken, werd door de tussenkomende 

partij gesuggereerd om bovenvermelde voorwaarden bij de vergunning op te leggen.  

 

De voorwaarden die worden opgelegd wijzigen het aangevraagde dus niet, maar 

bevestigen net de aanvraag. Nu de voorwaarden de aanvraag niet wijzigen is het irrelevant 

of de voorwaarden betrekking hebben op bijkomstig of essentiële elementen. De 

betreffende elementen maken immers al deel uit van het aanvraagdossier. 

 

Bovendien zijn de voorwaarden “dat de toonzaal moet gebruikt worden voor ambachtelijke 

bedrijf en/of groothandel” en dat “kleinhandel verboden is” voldoende concreet en precies, 

en laten deze geenszins ruimte voor interpretatie. Het is zeer duidelijk dat een autonome 

toonzaal of een toonzaal voor een kleinhandel niet mogelijk is. Bovendien moet een 

vergunningsbeslissing steeds in haar volledigheid worden bekeken, inclusief de 

overwegende delen en de goedgekeurde plannen. Wat onder toonzaal voor ambachtelijk 

bedrijf en/of groothandel wordt begrepen, wordt in het overwegend gedeelte als volgt 

gemotiveerd:  

(…) 

Voor zover de verzoekende partij stelt dat de verwerende partij met deze voorwaarden de 

beoordeling over de bestemmingsconformiteit uitstelt naar een later tijdstip, is dit geenszins 

het geval, nu in de bestreden beslissing de aanvraag wel degelijk wordt getoetst aan het 

bestemmingsvoorschrift van het BPA zoals blijkt uit bovenvermelde overweging.  

 

Voor het geval de toonzaal niet zou worden gebruikt als een aanhorigheid van een 

ambachtelijk bedrijf en /of groothandel, maar door een kleinhandelszaak, vormt dit een 

aspect van handhaving.  

 

Het tweede onderdeel van het eerste middel is ongegrond.  

 

Weerlegging van het derde onderdeel 
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Voor zover de verzoekende partij stelt dat voor de inrichting van autonome kantoren geen 

beroep kan worden gedaan op artikel 4.4.9/1 van de VCRO omdat de aanvraag 

verenigbaar moet zijn met de onderliggende gewestplanbestemming en de inrichting van 

autonome kantoren niet verenigbaar is met de gewestplanbestemming “gebieden voor 

ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen”, kan 

dit standpunt niet worden bijgetreden.  

 

Nergens in artikel 4.4.9/1 VCRO is bepaald dat de voorschriften van het 

onderliggende gewestplan opnieuw zouden gelden als wordt afgeweken van het 

BPA.  

 

Artikel 4.4.9/1, derde lid VCRO stelt dat de afwijkingsmogelijkheid kan worden toegepast 

voor stedenbouwkundige voorschriften van bijzondere plannen van aanleg die een 

aanvulling vormen op de opgesomde harde gewestplanbestemmingen, waaronder 

industriegebied.  

In het concrete geval is hieraan voldaan: de bouwplaats is gelegen binnen de grenzen van 

het gewestplan Brugge-Oostkust vastgesteld bij KB van 7 april 1977 gelegen in gebied voor 

ambachtelijke bedrijven en gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen. Dit is één 

van de in artikel 4.4.9/1 VCRO opgesomde gewestplanzones. Het BPA “Ambachtelijke 

zone Gistelsteenweg” goedgekeurd bij MB van 24 januari 1994 betreft overigens een 

aanvullende BPA. Er kan dus zonder meer afgeweken worden van het BPA zonder dat 

gekeken moet worden naar het onderliggende gewestplan 

 

Artikel 4.4.9/1 VCRO neemt expliciet de gebiedsaanduidingen op van de 

gewestplanbestemmingen waarbinnen de afwijkingsregeling toegepast kan worden, zoals 

industriegebieden in de ruime zin. 

 

Bij sommigen gewestplanbestemmingen worden sommigen deelbestemmingen 

uitgesloten. Zo zijn bij de categorie woongebieden de woonparken expliciet uitgesloten. 

 

Voorgaande geeft net aan dat niet gekeken moet worden naar het onderliggende 

gewestplan. Als gekeken zou moeten worden naar het onderliggende gewestplan, zouden 

nooit in het artikel zelf uitzonderingen opgenomen moeten worden.  

 

Het Departement Omgeving is ten onrechte de mening toegedaan dat het de bedoeling 

was om bij een afwijking van een 15 jaar oud BPA op grond van artikel 4.4.9/1 VCRO, toch 

nog aan het gewestplan te moeten toetsen. Het Departement meent dat dit “evident” is, 

maar onderbouwt zijn stelling niet met argumenten die terug te vinden zijn in de tekst van 

het decreet of in de motivering bij het amendement dat heeft geleid tot de bepaling. 

 

Het Departement haalt in zijn FAQ drie argumenten aan ter onderbouwing van zijn 

standpunt: 

 

• Een BPA vervangt het gewestplan niet; 

• Als het gewestplan niet geldt, zou elke bestemming mogelijk zijn zonder kader; 

• Strookt niet met de bedoeling van het artikel. 

 

Die stelling en de (uiterst karige) argumenten ter ondersteuning ervan kunnen om tal van 

andere redenen niet worden gevolgd.  
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• Nergens in de tekst van artikel 4.4.9/1 VCRO staat dat bij een afwijking van een 15 jaar 

oud BPA wel nog moet worden gekeken naar het onderliggende gewestplanvoorschrift. 

Het Departement voegt een voorwaarde toe aan de decreettekst. Er wordt enkel een 

nieuwe afwijkingsmogelijkheid op een BPA geboden. Nergens is bepaald dat het 

gewestplan bij die afwijking plots opnieuw naar boven zou komen. 

 

• Volgens artikel 4.3.1, § 1, eerste lid, 1° a) VCRO wordt een vergunning geweigerd “als 

het aangevraagde onverenigbaar is met stedenbouwkundige voorschriften, voor zover 

daarvan niet op geldige wijze is afgeweken”. Artikel 4.4.9/1 VCRO zegt nu net dat 

van een 15 jaar oud BPA kan worden afgeweken onder de voorwaarden die zijn 

bepaald in het artikel. De enige voorwaarde die artikel 4.4.9/1 VCRO bepaalt over de 

gewestplannen is dat het onderliggende gewestplan op de limitatieve lijst van ‘harde’ 

bestemmingsvoorschriften moet staan die is opgenomen in artikel 4.4.9/1 VCRO. 

 

• De afwijkingsmogelijkheden van artikel 4.4.9/1 VCRO gelden zowel voor 

inrichtingsvoorschriften als voor bestemmingsvoorschriften. Uit het vorige citaat blijkt 

dat o.a. renovatie en hergebruik worden nagestreefd. Dit impliceert vaak een 

bestemmingswijziging De interpretatie van het Departement sluit de facto elke 

afwijking van de bestemmingsvoorschriften uit. Een afwijking van de bestemming 

van het BPA betekent immers automatisch een afwijking van de bestemming van het 

gewestplan (behalve in woongebied). Als men afwijkingen van 

bestemmingsvoorschriften had willen uitsluiten had dit uitdrukkelijk in artikel 4.4.9/1 

VCRO moeten staan.  

 

• Het zou eigenaardig zijn dat een BPA van 15 jaar oud door de decreetgever wordt 

beschouwd als verouderd, terwijl het gewestplan van 40 à 50 jaar oud onaantastbaar 

zou moeten blijven. 

 

• Afwijkingen moeten nog steeds de toets doorstaan van de goede ruimtelijke 

ordening (aansluiten bij de bestaande feitelijke omgeving of het zich inpassen in de 

beleidsmatig gewenste ontwikkelingen en/of in de principes van ruimtelijk rendement). 

Tevens spelen de andere beoordelingscriteria uit artikel 4.3.1, § 2, eerste lid VCRO nog 

steeds een rol bij de beoordeling van de aanvraag (bouwdichtheid, schaal, 

ruimtegebruik, functionele inpasbaarheid etc.) Kortom, er zijn voldoende grendels om 

te garanderen dat een afwijking gebeurt met respect voor de omgeving en de goede 

ruimtelijke ordening. Het gaat immers altijd om een afwijking van een ‘harde’ BPA-

bestemming op een ‘harde’ gewestplanbestemming, waarbij het BPA minstens 

15 jaar oud is en het gewestplan 40 à 50 jaar. Dit betekent dat het steeds gaat om 

een bebouwde ruimtelijke context in of in de nabijheid van bestaand ruimtebeslag. 

 

• De bedoeling van het artikel was in de eerste plaats ruimtelijk rendement mogelijk 

te maken. Twee belangrijke aspecten van ruimtelijk rendement zijn verweving en 

hergebruik van leegstaande gebouwen of sites. In de interpretatie van het 

Departement is verweving en hergebruik voor andere functies nooit mogelijk via artikel 

4.4.9/1 VCRO, behalve in woongebied. Bij elke andere onderliggende 

gewestplanbestemming, bijv. industriegebied, zal er bij een functiewijziging steeds een 

afwijking van het gewestplan zijn. Dit zou de ambities van artikel 4.4.9/1 VCRO met het 

oog op ruimtelijk rendement compleet uithollen.  

 

• Het standpunt van het Departement blijkt ook niet uit toelichting bij het 

amendement dat heeft geleid tot de wettekst. De enige passage die de indruk zou 
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kunnen wekken dat het de bedoeling was dat bij een afwijking van het BPA nog steeds 

het onderliggende gewestplan moet worden nageleefd is de volgende passage.  

(…) 

Die passage zegt geenszins dat het gewestplan blijvend moet worden nageleefd. Er wordt 

enkel gesproken over de “mogelijkheid” om terug te keren naar de 

gewestplanbestemming, wat iets anders is dan de verplichting. De decreetgever spreekt 

zich op dit punt trouwens flagrant tegen door artikel 4.4.9/1 VCRO uit te sluiten voor 

zgn. ‘afwijkende’ BPA’s. Hiermee sluit de decreetgever nu net de deur om terug te kunnen 

keren naar de onderliggende gewestplanbestemming! Als een BPA afwijkt van het 

gewestplan komt het niet in aanmerking voor een afwijking, en kan dus nooit worden 

teruggekeerd naar de onderliggende gewestplanbestemming, ook niet als het een onwettig 

afwijkend BPA blijkt te zijn (wat vaak het geval is bij een afwijkend BPA).  

 

Daar tegenover kan de volgende passage uit dezelfde toelichting worden geplaatst, 

waaruit heel duidelijk de doelstelling van de regeling blijkt. Deze zeer duidelijke 

doelstelling kan niet worden verwezenlijkt als de onderliggende gewestplannen nog 

moeten worden nageleefd. 

 

Rekening houdend met bovenstaande moet het mogelijk zijn om af te wijken van het 

BPA en een mix van zowel kantoren als bedrijvigheid te voorzien. Een dergelijke aanvraag 

komt tegemoet aan de ruimtelijke principes van verweving uit de strategische visie van het 

BRV, waaraan artikel 4.4.9/1 VCRO een uitvoering wil geven.  

 

Er moet geen rekening worden gehouden met het onderliggende gewestplan. Nu aan 

alle voorwaarden van artikel 4.4.9/1 van de VCRO is voldaan kon de verwerende partij de 

inrichting van autonome kantoren vergunnen.  

 

Voor zover door de verzoekende partij wordt geponeerd dat de bovenstaande stelling 

impliceert dat artikel 4.4.9/1 van de VCRO het door artikel 23, eerste lid, tweede lid en 

derde lid, 4° van de Grondwet gewaarborgde recht op een gezond leefmilieu en de daarin 

vervatte standstillverplichting schendt en Uw Raad verzoekt om hieromtrent een 

prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk hof, is er van een schending van 

voormelde bepalingen in geen geval sprake. Dit om redenen zoals hierboven reeds 

uitgebreid uiteengezet.  

 

Zo moeten afwijkingen nog steeds de toets doorstaan van de goede ruimtelijke 

ordening en bijgevolg aansluiten bij de bestaande feitelijke omgeving of het zich inpassen 

in de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen en/of in de principes van ruimtelijk rendement. 

Essentieel hierbij is de vaststelling dat het toepassingsgebied van artikel 4.4.9/1 VCRO zich 

steeds afspeelt binnen een bebouwde context, nu het artikel beperkt is tot ‘harde BPA 

bestemmingen op harde gewestplannen’, en nu het gaat om bestemmingen die minstens 

15 jaar oud zijn wat het BPA betreft en 40 à 50 jaar oud wat het gewestplan betreft. De 

kans dat er zich in of nabij die context nog een onbebouwde ruimte bevindt is zo goed als 

onbestaande.  

 

Binnen die context is de toets aan de goede ruimtelijke ordening een meer dan voldoende 

garantie voor een verantwoorde vergunningbeoordeling, inzonderheid de toets aan de 

beoordelingscriteria uit artikel 4.3.1, § 2, eerste lid VCRO (bouwdichtheid, schaal, 

ruimtegebruik, functionele inpasbaarheid etc.) Kortom, er zijn voldoende grendels om te 

garanderen dat een afwijking gebeurt met respect voor de omgeving en de goede 

ruimtelijke ordening. De aanname dat met bovenstaande stelling alles, zonder enige 

uitzondering, mogelijk is, is dus al te kort door de bocht. Een afwijking van de bestaande 
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context is volgens het tweede lid van dezelfde bepaling slechts mogelijk omwille van 

welomschreven redenen: beleidsmatig gewenste ontwikkelingen of ruimtelijk rendement . 

Ook hier kan de vergunningverlenende overheid en/of de rechter toezien op het naleven 

van die criteria.  

 

Verder impliceert de toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO de organisatie van een 

openbaar onderzoek, waardoor de onmiddellijke omgeving ook steeds wordt bevraagd 

omtrent de verenigbaarheid van een project. Hierbij wordt opgemerkt dat in dit geval de 

omwonenende een grotere rechtsbescherming genieten dan voor aanvragen die helemaal 

conform zijn met het BPA. In veel gevallen hebben omwonenden nooit de totstandkoming 

van het BPA meegemaakt, en hebben ze dus nooit de kans gekregen om hiertegen een 

bezwaar in te dienen. Door de organisatie van een openbaar onderzoek kunnen 

omwonenden nu wel genieten van inspraak die er anders niet is.  

 

De afwijkingsmogelijkheid van artikel 4.4.9/1 VCRO bevat voldoende garanties om te 

vermijden dat er een aanzienlijke achteruitgang van het leefmilieu is of een inbreuk op het 

gelijkheidsbeginsel.  

 

Bijgevolg ligt er geen schending van artikel 23, eerste lid, tweede lid en derde lid, 4° van 

de Grondwet voor.  

 

Het derde onderdeel van het eerste middel is ongegrond.  

…” 

 

3. 

De verzoekende partij voegt in haar toelichtende nota nog toe:  

 

“… 

Eerste onderdeel 

(…) 

2. De tussenkomende partij betwist niet dat een autonome toonzaal niet is toegelaten in de 

betrokken zone voor “ambachtelijke bedrijven, groothandels- en distributiebedrijven”. 

 

Indien de aangevraagde toonzaal (met een oppervlakte van 1.730,00 m²) als autonoom 

moet worden gekwalificeerd, dan staat het bijgevolg vast dat deze in strijd is met de 

geldende bestemmingsvoorschriften. 

 

3. Het autonoom karakter van de aangevraagde toonzaal kan moeilijk worden betwist. 

 

De verzoekende partij kan zich op dat vlak beperken naar een verwijzing naar hetgeen zij 

dienaangaande heeft uiteengezet in het verzoekschrift tot vernietiging, op basis van de 

rechtspraak van onder meer de Raad van State. 

 

De loutere verwijzing van de tussenkomende partij naar het aanvraagdossier kan daar geen 

enkele afbreuk aan doen. 

 

In dat aanvraagdossier slaagt de tussenkomende partij er – net als nu in haar schriftelijke 

uiteenzetting – niet in om ook maar één concreet element aan te dragen op basis waarvan 

zou kunnen worden aangenomen dat: 

 

- de toonzaal zal worden aangewend door een ambachtelijk bedrijf (dat ter plaatse haar 

ambachtelijke activiteiten uitoefent !); en/of 
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- het mogelijk zou zijn dat er zich in die toonzaal (zonder bijvoorbeeld ook maar enige 

vorm van opslagruimte) een groothandel zou kunnen (laat staan, willen) vestigen. 

 

Het is met andere woorden geheel onduidelijk welk bedrijf zijn intrek zal nemen in de 

betrokken toonzaal. 

 

Al helemaal is duidelijk dat er dus op vandaag aldaar géén ambachtelijk bedrijf aanwezig 

is dat een toonzaal nodig zou hebben, zodat het sowieso om een autonome toonzaal gaat. 

 

Bovendien – en daarover rept de tussenkomende partij met geen woord – zou zelfs de 

aanwezigheid van een ambachtelijk bedrijf alsnog niet betekenen dat een toonzaal met een 

dergelijke enorme oppervlakte (1.730,00m²!) aldaar zou kunnen vergund worden. 

Toonzalen van een dergelijke omvang horen nu eenmaal gewoonweg niet thuis in dit 

bestemmingsgebied. 

 

4. Er kan dan ook slechts worden besloten dat de bestreden beslissing een autonome 

toonzaal (van 1.730,00 m² !) vergunt, terwijl dit niet in overeenstemming is met de geldende 

bestemmingsvoorschriften.  

 

Enkel en alleen om deze reden dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. 

 

5. Maar er is meer. 

 

In het verzoekschrift tot vernietiging werd er reeds op gewezen dat: 

 

- de verwerende partij – met haar oordeel dat de aangevraagde toonzaal toch 

verenigbaar zou zijn met de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA 

‘ambachtelijke zone Gistelsteenweg’ (hierna: “BPA”) – lijnrecht ingaat tegen het oordeel 

van de Provinciale Omgevingsambtenaar (zie Stuk 6); en 

 

- er op dit punt bijgevolg een verstrengde motiveringsverplichting rustte op de 

verwerende partij, waar zij geenszins aan heeft voldaan. 

 

De verzoekende partij neemt er akte van dat de tussenkomende partij, net als de 

verwerende partij, geen enkele poging onderneemt om hier iets tegenin te brengen. 

 

Er kan dan ook slechts worden besloten dat de bestreden beslissing ook op dit punt 

onwettig is. 

 

De verzoekende partij kan ook op dit vlak volstaan met een verwijzing naar hetgeen zij 

daarover in haar verzoekschrift tot vernietiging heeft uiteengezet. 

 

2.1.2. Tweede onderdeel 

(…) 

9. De tussenkomende partij betwist niet dat de betrokken voorwaarde, een voorwaarde 

betreft in de zin van artikel 71 en 74 van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning (hierna: “Omgevingsvergunningsdecreet”) 

 

Evenmin betwist de tussenkomende partij dat (zoals tevens uitvoerig toegelicht in het 

verzoekschrift tot vernietiging): 
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- een voorwaarde in de zin van artikel 71 en 74 van het Omgevingsvergunningsdecreet 

enkel betrekking mag hebben op “bijkomende of bijkomstige gegevens”; 

 

- de betrokken voorwaarde daarentegen betrekking heeft op een essentieel punt (m.n. 

de bestemmingsconformiteit), en dus niet op “bijkomende of bijkomstige gegevens”. 

 

10. Op het principe dat een stedenbouwkundige voorwaarde, in de zin van de voormelde 

bepalingen, slechts op “bijkomende of bijkomstige gegevens” betrekking mag hebben, 

bestaat geen enkele uitzondering. 

 

De tussenkomende partij toont het tegendeel niet aan. 

 

Er kan dan ook slechts worden besloten dat de bestreden beslissing, minstens, de artikelen 

71 en 74 van het Omgevingsvergunningsdecreet schendt. 

 

11. Niet relevant in dat kader, is het feit dat de tussenkomende partij van mening is dat de 

aanvraag in de bestreden beslissing werd getoetst aan de geldende 

bestemmingsvoorschriften. 

 

Dit verandert niets aan de vaststelling dat de voorwaarde geen betrekking heeft op 

“bijkomende en bijkomstige gegevens”. 

 

12. In dat kader kan overigens worden opgemerkt dat deze vermeende beoordeling in de 

bestreden beslissing, quod non, er – minstens – geen afbreuk aan doet dat het niet zeker 

is of de aangevraagde toonzaal verenigbaar is met de stedenbouwkundige voorschriften 

van het RUP. 

 

In tegendeel, op datum van de bestreden beslissing was er alleen sprake van een 

autonome toonzaal, die onverenigbaar is met de voorschriften van het BPA. 

 

Dit is op vandaag nog steeds het geval. 

 

De wijze waarop de toonzaal zal worden aangewend, is volledig afhankelijk van de wil van 

de tussenkomende partij en diens lezing/interpretatie van: 

 

- de opgelegde voorwaarde; en aldus 

 

- de begrippen “ambachtelijk bedrijf” en “groothandel”. 

 

Men kan zich evenwel reeds indenken dat dit begrip plots een ruimer zal worden 

geïnterpreteerd, naargelang de tussenkomende partij er meer geld aan zal kunnen 

verdienen … 

 

13. De conclusie is, en blijft, dan ook dat het énkel aan de tussenkomende partij toekwam 

om op het moment van de bestreden beslissing definitief te bepalen of de aanvraag kon 

worden vergund, rekening houdende met de geldende bestemmingsvoorschriften. 

 

Bij gebreke aan voldoende kennis op dit – essentieel – punt, kon zij niet tot vergunning 

overgaan, aangezien er op dit moment enkel sprake is van een “autonome toonzaal”. 

 

Met de opgelegde voorwaarde kon en mocht de verwerende partij hier niet aan trachten te 

verhelpen. 
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14. De bewering van de tussenkomende partij dat er sprake zou zijn van een concrete en 

precieze voorwaarde, quod non, kan niet aan voorgaande verhelpen. 

 

De voorwaarde is onwettig, aangezien zij geen betrekking heeft op “bijkomstige of 

bijkomende gegevens”. 

 

De voorwaarden toont overigens duidelijk aan dat de verwerende partij geen afdoende 

beoordeling van de bestemmingsconformiteit heeft willen maken, maar zich er gewoon van 

af heeft proberen te maken door die uiteindelijke beoordeling aan de aanvrager (of, zoals 

de tussenkomende partij aanstipt; de handhavende instanties) te leggen. Een dergelijke 

beslissing is volstrekt onwettig. 

 

De verzoekende partij hoeft dan ook niet op dit verder op dit (niet ter zake doend) argument 

ingaan. 

 

15. Gelet op al het voorgaande, dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. 

 

2.1.3 Derde onderdeel 

(…) 

17. Ter weerlegging van de argumentatie van de tussenkomende partij, kan de 

verzoekende partij zich beperken tot een verwijzing naar: 

 

- hetgeen zij in dit verband heeft uiteengezet in haar verzoekschrift tot vernietiging; en 

 

- het arrest van uw Raad van 15 oktober 2020, met nummer RvVb-A-2021-0152. 

 

18. In dit uiterst recent arrest, heeft uw Raad uitdrukkelijk gesteld dat – indien er bij 

toepassing van artikel 4.4.9./1. van de VCRO wordt afgeweken van de bepalingen van een 

bijzonder plan van aanleg – er wel degelijk dient te worden teruggegrepen naar de 

onderliggende gewestplanbestemming. 

 

Uw Raad oordeelt: 

(…) 

Bijgevolg kon de verwerende partij, op grond van artikel 4.4.9./1 van de VCRO, voor de 

aangevraagde autonome kantoren slechts afwijken van de stedenbouwkundige 

voorschriften van het BPA, indien deze in overeenstemming zouden zijn met de 

onderliggende bestemming van het Gewestplan. 

 

Dit is evenwel niet het geval. Hetgeen overigens ook niet betwist wordt door de 

tussenkomende partij, noch door de verwerende partij. 

 

19. Door toch te hebben geoordeeld dat op basis van artikel 4.4.9./1 van de VCRO op 

geldige wijze kon worden afgeweken van de geldende bestemmingsvoorschriften, schendt 

de bestreden beslissing artikel 4.3.1., § 1, 1°, a) iuncto artikel 4.1.1., 1° VCRO iuncto artikel 

8.2.1.3. van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 

toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, het BPA ‘ambachtelijke 

zone Gistelsteenweg’ (goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 24 januari 1994), het 

Gewestplan ‘Brugge-Oostkust’ (zoals vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 7 april 1977) en 

artikel 4.4.9./1. van de VCRO. 

…” 
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Beoordeling door de Raad 

1.1. 

Een vergunning moet worden geweigerd als het aangevraagde onverenigbaar is met 

stedenbouwkundige voorschriften, voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken (artikel 

4.3.1, §1, eerste lid, 1°, a) VCRO).  

 

Het aangevraagde is gelegen binnen het bijzonder plan van aanleg ‘Ambachtelijke zone 

Gistelsteenweg’ in de ‘bedrijventerreinzone’. Het bijzonder plan van aanleg bevat stedenbouw-

kundige voorschriften zoals bedoeld in artikel 1.1.2, 13°, b) VCRO en artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 

1°, a) VCRO.  

 

Het vergunningverlenend bestuursorgaan heeft als taak na te gaan welke de toepasselijke 

stedenbouwkundige voorschriften zijn, en vervolgens of een aanvraag er al dan niet mee 

verenigbaar is. Indien de aanvraag onverenigbaar is met de voorschriften van het toepasselijke 

gewestplan, moet de aanvraag geweigerd worden, tenzij op geldige wijze wordt afgeweken van de 

betrokken voorschriften. 

 

De bestemmingsvoorschriften bepalen:  

 

“… 

2. Bestemmingsvoorschriften  

De gronden aangeduid met bestemmingszone Bedrijvenzone zijn bestemd voor de 

inrichting van een bedrijvenzone op lokaal niveau. 

Binnen de bestemmingszone zijn toegelaten: ambachtelijke bedrijven, groothandels- en 

distributiebedrijven. 

Zijn niet toegelaten: 

- bedrijven met een terreinoppervlakte groter dan 5.000 m2 

- bedrijven die louter uit kleinhandel of diensten bestaan 

- grote metaal- of houtverwerkende bedrijven 

- chemische bedrijven 

- bedrijven die hinderend zijn op het gebied van geluid, geuren en stofuitwasemingen 

voor de ruimere omgeving. 

…” 

 

1.2 

Artikel 71 en artikel 74 Omgevingsvergunningsdecreet bepalen dat de bevoegde overheid 

voorwaarden kan verbinden aan een vergunning. Die voorwaarden moeten voldoende precies zijn, 

in redelijke verhouding staan tot de vergunde stedenbouwkundige handelingen en door enig 

toedoen van de aanvrager verwezenlijkt kunnen worden. Uit de memorie van toelichting bij het 

ontwerp van Omgevingsvergunningsdecreet volgt dat deze regeling analoog is aan de regeling 

zoals die bestond in de VCRO, zodat er naar bestaande rechtspraak en rechtsleer daarover kan 

worden verwezen (Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2334/1, 52).  

 

Hieruit volgt dat vergunningsvoorwaarden niet tot gevolg mogen hebben dat de uitvoering van de 

vergunde (stedenbouwkundige) handelingen aan een bijkomende beoordeling door de overheid 

worden onderworpen. Voorwaarden mogen evenmin zo worden geformuleerd, dat ze de aanvrager 

van de vergunning toelaten om de aanvraag naar goeddunken aan te passen. Ze mogen geen 

beoordelingsruimte laten aan de begunstigde van de vergunning (Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 

2011/1, 116). 
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2. 

Met de bestreden beslissing vergunt de verwerende partij het optrekken van een gebouw met een 

toonzaal op het gelijkvloers en twee autonome kantoren op de verdieping. De toonzaal is 1.730 m2 

groot en er worden 75 parkeerplaatsen voorzien. 

 

De verzoekende partij voert in het eerste middelonderdeel aan dat de toonzaal strijdig is met de 

bestemmingsvoorschriften van het bijzonder plan van aanleg. In het tweede middelonderdeel zet 

ze uiteen dat de voorwaarde waarin opgelegd wordt dat de toonzaal moet worden gebruikt voor 

ambachtsbedrijven en/of groothandel en kleinhandel uitgesloten is, onwettig is. 

 

3.1. 

De provinciale omgevingsambtenaar overweegt onder meer als volgt dat de toonzaal strijdig is met 

de bestemmingsvoorschriften van het bijzonder plan van aanleg:  

 

“… 

Evenwel is in de aanvraag geen sprake van een ambachtelijk bedrijf, vreemd genoeg is er 

enkel een toonzaal van 1730m². Enkel een toonzaal voorzien die toch wel erg aanzienlijk 

is qua oppervlakte, alsook het voorzien van een technische ruimte is niet in 

overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften. In het ontwerp dient een 

ambachtelijk bedrijf gevestigd te zijn. 

(…) 

Enkel voorzien van een toonzaal zonder ambachtelijk bedrijf is strijdig. Er moet duidelijkheid 

geschept worden welk ambachtelijk bedrijf er gevestigd wordt.  

…” 

 

De verwerende partij overweegt als volgt over de overeenstemming van de toonzaal met de 

bestemmingsvoorschriften van het bijzonder plan van aanleg:  

 

“… 

De provinciaal omgevingsambtenaar stelt dat er in de aanvraag geen sprake is van een 

ambachtelijk bedrijf en er vreemd genoeg enkel een toonzaal is van 1730m². Deze toonzaal 

en technische ruimte zou qua oppervlakte erg aanzienlijk zijn en bijgevolg niet in 

overeenstemming zijn met het bestemmingsvoorschrift van het BPA. 

 

De deputatie oordeelt dat een grote toonzaal en technische ruimte evenwel niet hoeft te 

betekenen dat er zich geen ambachtelijk bedrijf en/of groothandelsbedrijf overeenkomstig 

het BPA kan vestigen. Een toonzaal kan worden aangewend door ambachtelijke bedrijven 

zoals bijvoorbeeld een keukenbouwer, poortenbouwer enzovoort om er hun producten 

tentoon te stellen. Een dergelijke toonzaal vormt een aanhorigheid bij de ambachtsfunctie, 

en ressorteert dan ook onder de bestemming ambachtelijk bedrijf. Daarnaast kan in de 

toonzaal of in een deel ervan ook een groothandel zoals bijvoorbeeld een handelaar in 

kappersproducten voor kappers of keuken- en tafelservies voor restaurants enzovoort 

worden gevestigd. Het BPA laat groothandelsbedrijven uitdrukkelijk toe. Om dit te 

garanderen wordt als voorwaarde opgelegd dat de toonzaal moet gebruikt worden voor 

ambachtelijk bedrijf en/of groothandel en er een verbod op kleinhandel is. 

…” 

 

De verwerende partij verleent de vergunning “onder de voorwaarde dat de toonzaal moet gebruikt 

worden voor ambachtelijk bedrijf en/of groothandel” en “kleinhandel is verboden”.  
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3.2. 

Uit de geciteerde overwegingen van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij de 

toonzaal als aanhorigheid bij een ambachtelijk bedrijf in overeenstemming acht met de 

bestemmingsvoorschriften van het bijzonder plan van aanleg. Om deze overeenstemming te 

garanderen, wordt als voorwaarde opgelegd dat “de toonzaal moet gebruikt worden voor 

ambachtelijk bedrijf” en “kleinhandel verboden is”.  

 

Naar het oordeel van de Raad kan de overeenstemming van de toonzaal met de 

bestemmingsvoorschriften van het bijzonder plan van aanleg niet louter steunen op de voorwaarde 

dat de toonzaal wordt gebruikt voor een ambachtsbedrijf. De verzoekende wijst er terecht op dat 

de kwalificatie van het bedrijf dat zich in de bedrijventerreinzone wil vestigen, van belang en zelfs 

doorslaggevend is om te oordelen of de aanvraag in overeenstemming is met de 

bestemmingsvoorschriften van het bijzonder plan van aanleg.  

 

De verwerende partij geeft in de bestreden beslissing enkele voorbeelden: in de toonzaal kan zich 

een keukenbouw of een poortenbouwer vestigen. Een keuken- of poortenbouwer worden evenwel 

niet automatisch beschouwd als een ambachtsbedrijf. Bij ambachtelijke bedrijven primeert immers 

handenarbeid, hetgeen niet noodzakelijk het geval is bij iedere keuken- of poortenbouwer.  

 

Er is bijgevolg een concreet onderzoek nodig van de feitelijke gegevens van het bedrijf om te 

oordelen of er wel degelijk sprake is van een ambachtsbedrijf. Een onderzoek naar de 

overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften is bijgevolg pas mogelijk wanneer het 

vergunningverlenend bestuursorgaan weet door of voor welk bedrijf de toonzaal zal gebruikt 

worden. 

 

Uit de gegevens van het dossier blijkt evenwel dat er hierover bij het nemen van de bestreden 

beslissing geen duidelijkheid, laat staan zekerheid, bestond. De vraag of een bedrijf een 

ambachtsbedrijf is, is evenwel noodzakelijk om de overeenstemming met het bijzonder plan van 

aanleg te kunnen beoordelen. Aangezien het niet duidelijk is welk bedrijf zich wil vestigen in de 

toonzaal, kan niet worden beoordeeld of er wel degelijk sprake is van een ambachtelijk bedrijf.  

 

De opgelegde voorwaarde legt de beoordeling van de vraag of er effectief sprake zal zijn van een 

ambachtsbedrijf, en bijgevolg de conformiteit met het bijzonder plan van aanleg, geheel bij de 

tussenkomende partij als vergunninghouder. Dit is in strijd met artikel 74 Omgevingsvergunnings-

decreet.  

 

3.3. 

Bovendien moet worden vastgesteld dat het inrichten van de toonzaal in functie van een 

ambachtsbedrijf op zich evenmin in overeenstemming is met de bestemmingsvoorschriften van het 

bijzonder plan van aanleg.  

 

Uit de stukken van het dossier blijkt, en de tussenkomende partij duidt het tegendeel niet, dat de 

toonzaal niet zal worden gebruikt in functie van een ambachtelijk bedrijf dat gevestigd is op de 

percelen waarop de aanvraag betrekking heeft of in de bedrijventerreinzone waarin het terrein 

gelegen is. Er is geen sprake van enige koppeling of band tussen de toonzaal en een ambachtelijk 

bedrijf dat binnen de bedrijventerreinzone is gevestigd. Er zal ter plaatse geen enkele 

ambachtelijke activiteit worden uitgeoefend. Het tentoonstellen van ambachtelijk geproduceerde 

producten betreft immers een louter commerciële activiteit.  

 

De verwerende partij overweegt in de bestreden beslissing, maar licht niet op concrete wijze toe, 

waarom het ter plaatse vestigen van een ‘aanhorigheid’ bij een ambachtelijk bedrijf, zonder dat 

zich ter plaatse een ambachtelijk bedrijf wordt gevestigd of er enige band bestaat met een 
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ambachtelijk bedrijf in de bedrijventerreinzone, in overeenstemming zou zijn met de 

bestemmingsvoorschriften van het bijzonder plan van aanleg. De provinciale omgevingsambtenaar 

oordeelt nochtans in zijn ongunstig verslag dat op het terrein zelf een ambachtelijk bedrijf moet 

worden gevestigd en er duidelijkheid moet bestaan over dit bedrijf.  

 

Gelet op de concrete gegevens van het dossier kan de toonzaal dan ook niet in overeenstemming 

worden geacht met de bestemmingsvoorschriften van het bijzonder plan van aanleg. Deze 

bestemmingsvoorschriften bepalen uitdrukkelijk dat binnen de ‘bedrijventerreinzone’ enkel 

ambachtelijke bedrijven, groothandelsbedrijven en distributiebedrijven zijn toegelaten. Het louter 

voorzien van een toonzaal, als “aanhorigheid” bij een ambachtelijk bedrijf, zonder dat er ter plaatse 

een ambachtelijk bedrijf is gevestigd en zonder dat er een band bestaat met een ambachtelijk 

bedrijf binnen de bedrijventerreinzone, is niet in overeenstemming met de 

bestemmingsvoorschriften van het bijzonder plan van aanleg.  

 

Het gegeven dat de toonzaal in functie zou staan van een ambachtelijk bedrijf volstaat op zich niet 

om in overeenstemming te zijn met het bijzonder plan van aanleg. Louter commerciële activiteiten 

horen niet thuis in het betrokken bestemmingsgebied. 

 

3.4. 

De verwerende partij oordeelt eveneens dat in de toonzaal een groothandel kan worden 

ondergebracht aangezien het bijzonder plan van aanleg de vestiging van groothandelsbedrijven 

uitdrukkelijk toelaat. Als voorwaarde wordt opgelegd dat de toonzaal moet worden gebruikt voor 

“groothandelsbedrijven” (of ambachtsbedrijven). 

 

De verzoekende partij stelt dat een groothandel geen nood zou hebben aan een toonzaal en dat 

er een grote opslagruimte aanwezig zou moeten zijn, zodat de toonzaal niet in overeenstemming 

is met de bestemmingsvoorschriften van het bijzonder plan van aanleg. De Raad stelt vast dat de 

verzoekende partij in wezen niet betwist dat een groothandel toegelaten is volgens het bijzonder 

plan van aanleg en enkel haar eigen standpunt geeft over wat een groothandel nodig heeft om op 

die locatie te kunnen functioneren. De vragen die de verzoekende partij zich stelt, doen evenwel 

geen afbreuk aan de vaststelling dat het inrichten van een groothandel in de toonzaal in 

overeenstemming is met de bestemmingsvoorschriften van het bijzonder plan van aanleg.  

 

Het volstaat dat in de toonzaal een groothandel wordt uitgebaat door een groothandelsbedrijf. In 

de spraakgebruikelijke betekenis is een groothandel een “bedrijf dat in het groot handelt, dat aan 

de detailhandel levert”. In tegenstelling tot wat het geval is voor ambachtsbedrijven, die een 

onderzoek vergen van de feitelijke gegevens van het bedrijf om te kunnen oordelen of er wel 

degelijk sprake is van een ambachtsbedrijf, is het duidelijk wanneer een bedrijf een 

groothandelsbedrijf is. De verzoekende partij duidt het tegendeel niet. De rechtspraak waarop ze 

haar betoog steunt, heeft ook geen betrekking op groothandelsbedrijven. De verzoekende partij 

toont niet aan dat de bestreden voorwaarde een ontoelaatbare beoordelingsruimte laat aan de 

begunstigde van de vergunning en deze niet voldoende precies zou zijn. 

 

In de mate de verzoekende partij de wettigheid van de opgelegde voorwaarde inzake groothandel 

bekritiseert omdat het gaat om een essentieel gegeven om de overeenstemming met het bijzonder 

plan van aanleg te garanderen, kan ze evenmin worden bijgetreden. Uit het aanvraagdossier blijkt 

bovendien dat de tussenkomende partij de toonzaal bestemmingsconform wenst te gebruiken, met 

name in functie van een groothandelsbedrijf (of een ambachtsbedrijf).  

 

3.5. 

Uit wat voorafgaat volgt dat de verwerende partij foutief oordeelt dat het gebruik van de toonzaal 

als aanhorigheid bij een ambachtsbedrijf in overeenstemming is met de bestemmingsvoorschriften 
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van het bijzonder plan van aanleg en de in dat verband opgelegde voorwaarde daarenboven 

onwettig is. Wat het gebruik van de toonzaal als groothandelsbedrijf betreft, kon de verwerende 

partij oordelen dat de aanvraag in overeenstemming is met de bestemmingsvoorschriften van het 

bijzonder plan van aanleg en toont de verzoekende partij de onwettigheid van de opgelegde 

voorwaarde niet aan.  

 

Het eerste en tweede middelonderdeel zijn in de aangegeven mate gegrond. 

 

4.1. 

De verzoekende partij voert in het derde middelonderdeel in essentie aan dat de vergunning voor 

de kantoren niet kan worden verleend met toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO. De aanvraag dient 

in dat geval immers nog steeds getoetst te worden aan de onderliggende gewestplanbestemming, 

waarmee het aangevraagde strijdig is.  

 

Artikel 4.4.9/1, eerste lid VCRO bepaalt dat bij het verlenen van een omgevingsvergunning mag 

worden afgeweken van de stedenbouwkundige voorschriften van een bijzonder plan van aanleg, 

voor zover dit plan ouder is dan vijftien jaar op het ogenblik van de indiening van de aanvraag. De 

afwijkingsmogelijkheid kan slechts worden toegepast voor stedenbouwkundige voorschriften van 

bijzondere plannen van aanleg die een aanvulling vormen op bepaalde gewestplanbestemmingen, 

waaronder de zones voor kleinhandel en kleine en middelgrote ondernemingen (artikel 4.4.9/1, 2°, 

k) VCRO).  

 

4.2. 

De verwerende partij overweegt als volgt dat een omgevingsvergunning kan worden verleend voor 

de autonome kantoren met toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO:  

 

“… 

In het aangepast plan worden 2 kantoren i.p.v. de oorspronkelijke 3 aangevraagd. Het 

kantoor op de 1e verdieping is 392m² groot (en is voor minder dan 49 personen), het tweede 

kantoor dewelke zich bevindt op het tweede verdiep is 398m² groot en eveneens bedoeld 

voor minder dan 49 personen. Het voorzien van kantoren i.p.v. ambachtelijke bedrijven, 

groothandels- en distributiebedrijven wijkt af van de bestemming.  

 

Artikel 4.4.9/1. VCRO bepaalt ‘Het vergunningverlenende bestuursorgaan mag bij het 

verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften 

van een bijzonder plan van aanleg, voor zover dit plan ouder is dan vijftien jaar op het 

ogenblik van de indiening van de aanvraag.’ Afwijkingen kunnen niet toegestaan worden 

voor wat betreft wegenis, openbaar groen en erfgoedwaarden.  

 

De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid van artikel 4.4.9.§1 van de VCRO, kan 

worden toegepast voor stedenbouwkundige voorschriften van bijzondere plannen van 

aanleg die een aanvulling vormen op: 1° de volgende gebiedsaanduidingen, vermeld in het 

koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 

ontwerpgewestplannen en gewestplannen: k) zones voor kleinhandel en kleine en 

middelgrote ondernemingen.  

De stedenbouwkundige voorschriften vermelden dat bedrijven die louter bestaan uit 

kleinhandel of diensten niet zijn toegelaten. Binnen de bestemmingszone zijn enkel 

ambachtelijke bedrijven, groothandels- en distributiebedrijven toegelaten.  

 

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Er werden geen bezwaren 

ingediend. In Jabbeke is er nood aan bedrijventerreinen, het volledig omvormen naar 

toonzaal en kantoorruimte is volgens het college van burgemeester en schepenen niet 
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wenselijk. Dergelijke activiteiten genereren veel verkeer, wat negatieve impact heeft op de 

omgeving. Ondertussen werd tijdens de lopende beroepsprocedure een mobiliteitsnota 

opgemaakt, waaruit blijkt dat er geen negatieve effecten van de aanvraag worden verwacht. 

Evenwel worden enkele verbeteringsmaatregelen voorgesteld om het project te 

optimaliseren, waardoor planaanpassingen werden doorgevoerd (o.a. doorsteek zwakke 

weggebruiker t.h.v. Gistelsteenweg, ontsluiting wordt verplaatst naar de noordzijde, 

voorzien van 2 elektrische laadpalen en het voorzien van 15 fietsenstallingen).  

 

De deputatie oordeelt dat aan alle voorwaarden van artikel 4.4.9/1 VCRO is voldaan 

waardoor er kan worden afgeweken van het BPA en de inrichting van kantoren kan worden 

vergund.  

…” 

 

4.3. 

De verzoekende partij betwist niet dat er voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden uit artikel 

4.4.9/1 VCRO. De verzoekende partij hekelt wel het feit dat de verwerende partij vervolgens de 

aanvraag niet heeft getoetst aan de onderliggende gewestplanbestemming, waarmee de kantoren 

volgens haar strijdig zijn. Volgens de verzoekende partij kon de verwerende partij dan ook geen 

vergunning afleveren voor de kantoren.  

 

De tussenkomende partij daarentegen betwist dat er nog getoetst moet worden aan de 

onderliggende gewestplanbestemming wanneer de verwerende partij een afwijking op het 

bijzonder plan van aanleg verleent met toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO. Het standpunt van 

de tussenkomende partij kan niet worden bijgetreden.  

 

De afwijkingsmogelijkheid van artikel 4.4.9/1 VCRO kan enkel worden toegepast voor 

stedenbouwkundige voorschriften van een aanvullend bijzonder plan van aanleg, zijnde een 

bijzonder plan van aanleg met voorschriften die een aanvulling vormen op de voorschriften van het 

Inrichtingsbesluit voor de onderliggende gebiedsaanduiding. De decreetgever verduidelijkt in de 

parlementaire voorbereiding bij de afwijkingsregeling (Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1149/3, 27-28) 

het volgende: 

 

“… 

Bovendien is de afwijkingsmogelijkheid beperkt tot bijzondere plannen van aanleg die 

aanvullend zijn. Afwijkende BPA’s worden uitgesloten van het toepassingsgebied. Aldus 

wordt vermeden dat BPA’s die een harde gewestplanbestemming omzetten in een zachte 

bestemming, buiten werking worden gesteld.  

De gewestplanvoorschriften waarop de afwijkingsregel van toepassing is, zijn limitatief 

opgesomd.  

… 

Het verschil tussen een afwijkend en aanvullend BPA vindt grondslag in het toenmalige 

artikel 14, vierde lid, van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 

22 oktober 1996.  

Op grond van dit artikel was voorzien dat wanneer een gewestplan bestaat, het BPA zich 

richt naar de aanwijzingen en bepalingen ervan, het BPA ze aanvult, en het er desnoods 

van kan afwijken.  

…” 

 

Het is het volgens de decreetgever de bedoeling om met toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO in 

bepaalde gevallen te kunnen afwijken van de (verouderde) voorschriften van een aanvullend BPA 

en terug te grijpen naar de onderliggende gewestplanbestemming (Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 

1149/3, 27): 
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“… 

De BPA’s die ouder dan vijftien jaar zijn, blijven bestaan. Zij kunnen nog steeds dienen als 

grond voor vergunningen. Het moet evenwel mogelijk worden om terug te grijpen naar de 

gewestplanbestemming die eraan voorafging. Zo kan bijvoorbeeld een gewestplan met 

daarin opgenomen de bestemming ‘woongebied’ meer ruimte bieden voor verdichting en 

verhoging van het ruimtelijk rendement dan een BPA dat deze bestemming nader verfijnt, 

vaak op basis van inmiddels voorbijgestreefde voorschriften. 

…”  

 

Verder benadrukt de decreetgever dat het een afwijkingsregeling is “die strikt geïnterpreteerd moet 

worden” en “bovendien op geen enkel ogenblik een recht op afwijking [geeft]. Het is slechts een 

mogelijkheid voor het vergunningverlenende bestuursorgaan”.  

 

Uit het samenlezen van artikel 4.4.9/1 VCRO en de parlementaire voorbereiding volgt dat bij 

toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 4.4.9/1 VCRO de aanvraag moet worden 

getoetst aan de onderliggende gewestplanbestemming. Het gegeven dat in artikel 4.4.9/1 VCRO 

niet uitdrukkelijk staat bepaald dat aan het onderliggend gewestplan moet worden getoetst, doet in 

het licht van het voorgaande niet anders besluiten. 

 

4.4. 

In tegenstelling tot wat de tussenkomende partij voorhoudt, blijkt uit de parlementaire voorbereiding 

niet het tegendeel. De tussenkomende partij leest in het gebruik van de term “mogelijk” in de 

overweging “het moet evenwel mogelijk worden om terug te grijpen naar de gewestplan-

bestemming die eraan voorafging” dat het geen verplichting is om te toetsen aan de 

gewestplanbestemming. Deze zienswijze kan niet worden bijgetreden.  

 

De term “mogelijk” duidt immers op het feit dat het geen verplichting is om gebruik te maken van 

de afwijkingsmogelijkheid en niet, zoals de tussenkomende partij voorhoudt, dat het geen 

verplichting is om, eens toepassing gemaakt wordt van de in artikel 4.4.9/1 VCRO voorziene 

afwijkingsmogelijkheid, te toetsen aan de gewestplanbestemming. De tussenkomende partij kan 

evenmin worden bijgetreden waar ze stelt dat de decreetgever zichzelf zou tegenspreken door 

artikel 4.4.9/1 VCRO uit te sluiten voor “afwijkende” bijzondere plannen van aanleg. Het blijkt de 

keuze van de decreetgever te zijn om enkel een afwijking toe te staan op aanvullende bijzondere 

plannen van aanleg overeenkomstig artikel 4.4.9/1 VCRO in het geval deze in overeenstemming 

is met de onderliggende gewestplanbestemming. Het gegeven dat in het geval van afwijkende 

bijzondere plannen van aanleg, zelfs als het een onwettig afwijkend bijzonder plan van aanleg is, 

niet kan worden teruggekeerd naar de onderliggende gewestplanbestemming, vormt geen 

contradictie met voormeld uitgangspunt van de decreetgever.  

 

De tussenkomende partij stelt verder dat de vereiste om de aanvraag te toetsen aan de 

onderliggende gewestplanbestemming de facto nagenoeg elke afwijking van de 

bestemmingsvoorschriften uitsluit, aangezien, behalve in woongebied, een afwijking van de 

bestemming van het bijzonder plan van aanleg ook een afwijking van de gewestplanbestemming 

impliceert. Ook betekent deze interpretatie dat in de meeste gevallen geen ruimtelijk rendement, 

wat nochtans de doelstelling van artikel 4.4.9/1 VCRO is, kan worden gerealiseerd.  

 

De Raad stelt vast dat de kritiek van de tussenkomende partij in wezen neerkomt op kritiek op de 

effectiviteit van de afwijkingsmogelijkheid uit artikel 4.4.9/1 VCRO. Het gegeven dat de 

vergunningverlenende overheid wanneer ze toepassing maakt van artikel 4.4.9/1 VCRO de 

aanvraag zal moeten toetsen aan de onderliggende gewestplanbestemming betekent overigens 

ook niet dat deze toepassing niet zou kunnen bijdragen aan het ruimtelijk rendement. Zoals de 
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tussenkomende partij ook zelf aangeeft, is het bijdragen aan het ruimtelijk rendement mogelijk in 

woongebied.  

 

Dat artikel 4.4.9/1 VCRO een beperkter toepassingsgebied heeft dan de tussenkomende partij voor 

ogen had, betekent evenwel niet dat aan artikel 4.4.9/1 VCRO een andere interpretatie kan worden 

gegeven die ingaat tegen de parlementaire voorbereiding van voormelde bepaling. Ook de stelling 

van de tussenkomende partij dat ze het eigenaardig vindt dat een ouder gewestplan onaantastbaar 

blijft, is louter een eigen standpunt van de tussenkomende partij en kan bijgevolg niet overtuigen. 

 

4.5. 

Het aangevraagde had bijgevolg door de verwerende partij getoetst moeten worden op haar 

overeenstemming met de onderliggende gewestplanbestemming. De verwerende partij heeft dit 

ten onrechte nagelaten. Het aangevraagde is volgens het gewestplan ‘Brugge-Oostkust’ gelegen 

in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en voor kleine en middelgrote ondernemingen.  

 

Artikel 8.2.1.3 Inrichtingsbesluit luidt als volgt:  

 

“… 

Artikel 8  

2.1.3. de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote 

ondernemingen. Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van 

goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van 

schadelijke aard. 

…” 

 

Met de verzoekende partij moet worden vastgesteld dat autonome kantoren strijdig zijn met artikel 

8.2.1.3 Inrichtingsbesluit. Autonome kantoren vallen niet in de inrichtingen en constructies vermeld 

in artikel 8.2.1.3 van het Inrichtingsbesluit. Er kan bijgevolg geen omgevingsvergunning worden 

verleend voor de kantoren met toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO, gelet op de strijdigheid van 

de autonome kantoren met de onderliggende gewestplanbestemming. 

 

Aangezien de verzoekende partij terecht aanvoert dat bij een afwijking van het bijzonder plan van 

aanleg op grond van artikel 4.4.9/1 VCRO het onderliggende gewestplan moet worden 

gerespecteerd, is er geen nood om de prejudiciële vraag te stellen. Het derde middelonderdeel is 

gegrond.  

 

5. 

Het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond. 

B. Tweede middel  

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van artikelen 15, §1, tweede en derde lid, 23 en 64 

van het Omgevingsvergunningsdecreet, het besluit van de Vlaamse regering van 13 februari 2015 

tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van het 

Omgevingsvergunningsdecreet en van het openbaar onderzoek als substantiële vormvereiste. Ze 

zet uiteen:  

 

“… 

1. Artikel 15, § 1, tweede en derde lid van het Omgevingsvergunningsdecreet luidt: 

(…) 
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Uit deze bepaling – samen gelezen met het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 

februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van het 

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning – volgt dat de verzoekende 

partij in eerste administratieve aanleg bevoegd is om zich uit te spreken over de 

vergunningsaanvraag en dus ook over de plannen die in deze aanvraag vervat zitten. 

 

2. Op basis van artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het evenwel mogelijk 

om, onder wel bepaalde voorwaarden, lopende de administratieve beroepsprocedure 

wijzigingen aan de vergunningsaanvraag aan te brengen (en bijvoorbeeld ook 

planaanpassingen door te voeren). 

 

Artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet luidt: 

(…) 

De Raad van State stelde in zijn advies omtrent deze bepaling onder meer dat essentiële 

wijzigingen van de vergunningsaanvraag niét onder het toepassingsgebied van artikel 64 

van het Omgevingsvergunningsdecreet vallen en dus niet kunnen worden aanvaard. Ook 

niet indien omtrent deze wijzigingen een openbaar onderzoek zou worden georganiseerd 

(wat in casu overigens niet is gebeurd). 

 

De Raad van State stelde onder meer: 

(…) 

Dit wordt ook bevestigd in de rechtspraak van uw Raad.  

 

Uw Raad oordeelt: 

(…) 

Uit al het voorgaande volgt dan ook dat wijzigingen van de aanvraag in graad van 

administratief beroep slechts kunnen worden aanvaard (al dan niet na het organiseren van 

een nieuw openbaar onderzoek), indien het gaat om “niet-essentiële wijzigingen”. 

 

3. Hoger werd reeds toegelicht dat de vergunningsaanvrager, tijdens de administratieve 

beroepsprocedure, tot driemaal toe een nieuw inplantingsplan heeft ingediend. 

 

Dit gebeurde een eerste keer bij de neerlegging van het beroepschrift op 13 september 

2019. Hierbij werd onder meer: 

 

- “de renovatie en omvorming van de resterende industriële gebouwen in meerdere 

bedrijfsunits” uit de omgevingsvergunningsaanvraag gelicht, terwijl dit in de 

motiveringsnota (die bij de vergunningsaanvraag was gevoegd) nochtans uitdrukkelijk 

als een deel van het voorwerp van de vergunningsaanvraag werd bestempeld; en 

- op de eerste en de tweede verdieping één groot kantoor, in plaats van twee kleine 

kantoren voorzien. 

 

Een tweede planaanpassing gebeurde op 31 oktober 2019, naar aanleiding van de 

mobiliteitstoets (die dus pas lopende de beroepsprocedure werd uitgevoerd en ingediend). 

 

Tot slot werden de plannen nog een derde keer gewijzigd op het moment van de hoorzitting 

(en dus nadat de verzoekende partij op 4 november 2019 een negatief advies had verleend 

én nadat de Provinciale Omgevingsambtenaar op 28 november 2019 haar verslag had 

opgemaakt). 

 

Blijkens de aanvullende nota die bij deze planaanpassing werd gevoegd, werd verduidelijkt 

dat de aanpassingen betrekking hebben op: 
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- de inrichting van de beplantingsstroken en hun onderhoud; 

- het weglaten van de bomen langs Vlamingveld; 

- het voorzien van bomen langs de Gistelsteenweg; 

- het verbreden van de ingang van 5 meter naar 6,5 meter; 

- het voorzien van een haag ter hoogte van de overgang tussen het voetpad en de 

parkeerplaatsen langs Vlamingveld. 

 

Uit de betrokken nota blijkt dat de vergunningsaanvrager met deze aanpassingen tegemoet 

trachtte te komen aan de bezwaren van de Provinciale Omgevingsambtenaar op het vlak 

van: 

 

- de onverenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening; en 

- de onverenigbaarheid met de stedenbouwkundige verordening van 17 juli 2017 inzake 

parkeerplaatsen bij bouwwerken. 

 

4. Meerdere van de voornoemde wijzigingen – en al zeker al deze wijzigingen samen – 

dienen als een essentiële wijziging van de (bouwplannen van de) aanvraag te worden 

aanzien, zodat zij niet in graad van administratief beroep konden worden doorgevoerd. 

 

Dit blijkt niet in het minst uit de rechtspraak van de Raad van State.  

 

De Raad van State oordeelde: 

(…) 

Net als in het aangehaalde arrest van de Raad van State ligt er ook in het voorliggende 

geval een wijziging voor van het aantal parkeerplaatsen, van de inrit/uitrit (met name een 

verbreding van 1,5 meter) en van de beplantingen (een aantal bomen worden weggelaten 

en er worden bijkomende bomen en hagen voorzien). 

 

Enkel en alleen op basis van deze rechtspraak kan dan ook reeds worden besloten dat er 

in graad van administratief beroep een niet-toegelaten essentiële wijziging werd 

doorgevoerd. 

 

5. Ook uit de rechtspraak van uw Raad volgt evenwel dat er in het voorliggende geval 

essentiële planwijzigingen werden doorgevoerd tijdens de administratieve 

beroepsprocedure. 

 

Dit is onder meer het geval, voor wat betreft de wijzigingen op het vlak van de 

groeninplanting (inrichting beplantingsstroken, schrappen en toevoegen van bomen, 

voorzien van een haag). 

 

Uw Raad oordeelde: 

(…) 

Ook om deze redenen ligt er in het voorliggende geval dan ook een essentiële wijziging 

van de aanvraag/plannen voor die niet voor het eerst door de verwerende partij in graad 

van administratief beroep mocht worden beoordeeld. Deze beoordeling kwam enkel toe 

aan de verzoekende partij. 

 

6. Uit het laatst aangehaalde arrest van uw Raad volgt evenwel ook dat er tevens sprake 

is van een essentiële wijziging van de aanvraag, indien uit de betrokken 

vergunningsbeslissing lijkt dat de aanpassingen een noodzakelijke voorwaarde zijn 

geweest om de aangevraagde vergunning te kunnen verlenen. 
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Hetzelfde blijkt ook uit de rechtspraak van de Raad van State.  

 

De Raad van State oordeelde in die zin: 

(…) 

Hoger werd reeds toegelicht dat de wijzigingen die de vergunningsaanvrager aan de 

plannen heeft doorgevoerd in graad van administratief beroep, onder meer zijn ingegeven 

door de opmerkingen van de brandweer en de Provinciale Omgevingsambtenaar. 

Die laatste had onder meer aangegeven dat de aanvraag – zoals deze voor hem voorlag – 

strijdig was met de goede ruimtelijke ordening en met de stedenbouwkundige verordening 

van 17 juli 2017 inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken. 

 

Dit laatste werd overigens ook uitdrukkelijk bevestigd door de vergunningsaanvrager in 

diens aanvullende nota van 17 december 2019: 

(…) 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat nu dat deze aangepaste plannen noodzakelijk zijn 

geweest om de omgevingsvergunning voor het aangevraagde te kunnen verlenen. 

 

De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing: 

(…) 

Dit maakt dan ook dat de wijzigingen die de verwerende partij in graad van administratief 

beroep heeft doorgevoerd, als essentiële wijzigingen dienen te worden gekwalificeerd, die 

niet met toepassing van artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet konden worden 

toegestaan. 

 

Dit is des te meer het geval, nu uit het voorgaande blijkt dat de wijzigingen noodzakelijk 

waren om het aangevraagde in overeenstemming te brengen met ‘het recht’ en met name 

met artikel 5 van de stedenbouwkundige verordening van 17 juli 2017 inzake 

parkeerplaatsen bij bouwwerken. Een dergelijke wijziging, die noodzakelijk is om de 

aanvraag in overeenstemming te brengen met het recht, dient eveneens als essentieel te 

worden aangemerkt. 

 

Ook uw Raad oordeelde in die zin: 

(…) 

Hoewel er in het voorliggende geval aldus sprake is van essentiële wijzigingen, heeft de 

verwerende partij deze toch toegestaan met toepassing van artikel 64 van het 

Omgevingsvergunningsdecreet: 

(…) 

Hiermee schendt zij dan ook artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet én de 

principiële bevoegdheid van de verzoekende partij om zich uit te spreken omtrent de 

nieuwe plannen en de gewijzigde aanvraag. 

 

Dit blijkt ook uit de rechtspraak van uw Raad in het kader van het vroegere artikel 4.7.12. 

van de VCRO. 

 

Uw Raad oordeelt: 

(…) 

In diezelfde zin oordeelde uw Raad: 

De uiteindelijk vergunde aanvraag wijkt dus op talloze punten af van de eerder ingediende 

plannen. Aldus wordt volstrekt voorbij gegaan aan de principiële bevoegdheid van de 

verzoekende partij (die bovendien van openbare orde is!) om zich als eerste uit te spreken 
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over een vergunningsaanvraag en zijn de in het middel aangehaalde bepalingen 

geschonden. 

 

Hierbij dient bovendien nog te worden opgemerkt dat de verwerende partij in de bestreden 

beslissing geheel nalaat om te motiveren waarom er aan de toepassingsvoorwaarden van 

artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet is voldaan en nog minder waarop de 

wijzigingen die de vergunningsaanvrager aan de plannen heeft aangebracht als een niet-

essentiële wijziging kunnen worden gekwalificeerd en waardoor zij onder het 

toepassingsgebied van artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet zouden vallen. 

 

Uit al het voorgaande volgt dan ook dat het derde middel gegrond is. 

 

7. Maar er is meer. 

 

Op grond van artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet dient een 

omgevingsvergunningsaanvraag aan een openbaar onderzoek te worden onderworpen. 

 

Artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet luidt: 

(…) 

In het voorliggende geval heeft dit openbaar onderzoek plaatsgevonden van 27 mei 2019 

tot 25 juni 2019. 

 

De drie doorgevoerde wijzigingen – die, zoals hierboven toegelicht, als essentiële 

wijzigingen kunnen worden aangemerkt – dateren aldus allemaal van na het openbaar 

onderzoek. 

 

De doorgevoerde wijzigingen hebben aldus niet het voorwerp uitgemaakt van een 

openbaar onderzoek. 

 

8. Uit de vaststaande rechtspraak van de Raad van State blijkt dat een openbaar onderzoek 

een substantiële pleegvorm uitmaakt. 

 

De Raad van State oordeelde: 

(…) 

In diezelfde zin oordeelde Uw Raad: 

(…) 

Indien een openbaar onderzoek is voorgeschreven, dient dan ook steeds – op straffe van 

nietigheid van de procedure – aan deze verplichting tegemoet worden gekomen. 

 

Door essentiële wijzigingen aan de omgevingsvergunningsaanvraag, en meer specifiek 

aan de plannen, te hebben toegelaten zonder dat deze het voorwerp hebben uitgemaakt 

van het openbaar onderzoek, schendt de bestreden beslissing het openbaar onderzoek als 

substantiële vormvereiste. 

 

Ook om al deze redenen schendt de bestreden beslissing de in dit tweede middel 

aangehaalde bepalingen en beginselen.  

…” 
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2. 

De tussenkomende partij stelt:  

 

“… 

De stelling dat wordt voorbijgegaan aan de principiële bevoegdheid van de verzoekende 

partij om zich in eerste aanleg uit te spreken over plannen is onjuist. Artikel 64 van het 

Omgevingsvergunningsdecreet voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid om in beroep 

planwijzigingen door te voeren. De planwijzigingen die worden doorgevoerd hebben al tot 

doel tegemoet te komen aan opmerkingen, standpunten en adviezen. Het voorwerp van de 

aanvraag wordt met de planwijzigingen geenszins gewijzigd. De planwijzigingen 

beantwoorden aan de algehele doelstelling van het Omgevingsvergunningsdecreet zoals 

uiteengezet in artikel 3 van voormeld decreet (zie verder).  

 

Voor zover de verzoekende partij stelt dat de verwerende partij nalaat uiteen te zetten 

waarom de wijzigingen als niet-essentiële wijzigingen kunnen worden gekwalificeerd, merkt 

de tussenkomende partij op dat het in deze niet relevant is of de wijzigingen essentieel 

zijn of niet.  

 

Sinds de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet kan de aanvrager (in 

beroep op grond van artikel 64 Omgevingsvergunningsdecreet – zie verder) op eigen 

initiatief beslissen om de aanvraag te wijzigen om tegemoet te komen aan adviezen of aan 

de standpunten, opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn 

ingediend. Hierbij wordt geenszins vereist dat de planaanpassingen beperkt zijn.  

 

De vereiste van beperkte planaanpassingen wordt enkel nog gesteld wanneer de overheid 

zelf meent dat de planaanpassing een voorwaarde vormt om de aanvraag in 

overeenstemming te brengen met de goede ruimtelijke ordening en de afgifte van een 

vergunning.  

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de voorwaarden en planaanpassingen die 

door de vergunningverlenende overheid als voorwaarde worden opgelegd én de 

planaanpassingen die door de vergunningsaanvrager zelf worden gesuggereerd.  

 

- Artikel 4.3.1, §1 tweede lid van de VCRO voorziet in de mogelijkheid voor de 

vergunningverlenende overheid om de vergunning toch af te leveren, wanneer de 

verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening kan worden gewaarborgd door het 

opleggen van voorwaarden, met inbegrip van planaanpassingen.  

 

Artikel 4.3.1, § 1 VCRO gaat over de hypothese waarbij een planaanpassing als 

voorwaarde wordt opgelegd door de vergunningverlenende overheid. In die hypothese 

moeten de planaanpassingen beperkt zijn.  

 

Voormeld artikel bepaalt het volgende:  

(…) 

- Artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet voorziet in hoofde van de 

vergunningsaanvrager in de mogelijkheid om in beroep wijzigingen aan de 

vergunningsaanvraag aan te brengen.  

 

In die hypothese – zoals hier het geval – dient de aanvrager op eigen initiatief gewijzigde 

plannen in. In dit geval dient de deputatie geen voorwaarde op te leggen, maar kan de 

deputatie de gewijzigde plannen onvoorwaardelijk goedkeuren. In die hypothese speelt 

de vereiste dat de planaanpassingen beperkt moeten zijn niet.  
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Voormeld artikel luidt als volgt: 

(…) 

Artikel 64 OVD spreekt uitsluitend over ‘wijzigingen’. De vereiste dat deze wijzigingen 

beperkt moeten zijn wordt niet gesteld. Eén en ander is ook logisch nu het 

Omgevingsvergunningsdecreet inzet op een efficiënte, doelgerichte en geïntegreerde 

vergunningverlening. Artikel 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaal het 

volgende:  

(…) 

De algehele doelstelling van de omgevingsvergunning is immers te komen tot een 

efficiëntere vergunningverlening die bovendien gebruiksvriendelijker, beter en sneller is 

(cfr. ontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning, Parl.St. Vl.Parl. 2013-

2014, nr. 2334/1) en geenszins afbreuk doet aan de mogelijkheid om oplossingsgericht te 

vergunnen. 

 

Voor wat de organisatie van een openbaar onderzoek betreft, is deze enkel noodzakelijk 

wanneer niet voldaan is aan volgende voorwaarden:  

(…) 

De planaanpassingen hebben betrekking op aspecten inzake mobiliteit, brandweer, 

omgeving en groen. De verwerende partij motiveert dat de aanpassingen tegemoetkomen 

aan adviezen, standpunten en opmerkingen. De betreffende passages luiden als volgt:  

(…) 

Verder erkent de verwerende partij dat de aanvraag in overeenstemming is met de goede 

ruimtelijke ordening en de rechten van derden niet schendt.  

 

De verwerende partij besluit dan ook terecht dat de planaanpassingen voldoen aan de 

bepalingen van artikel 64 Omgevingsvergunningsdecreet (p. 10). 

…” 

 

3. 

De verzoekende partij voegt in haar toelichtende nota toe: 

 

“… 

1. Zoals uitvoerig toegelicht in het verzoekschrift tot vernietiging, blijkt uit het oordeel van 

uw Raad en van de Raad van State dat: 

- op grond van artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in graad van 

administratief beroep, geen essentiële wijzingen mogen worden aangebracht aan de 

vergunningsaanvraag; en 

- enkele van de door de tussenkomende partij doorgevoerde wijzigingen, wel degelijk als 

een essentiële wijziging moeten worden aanzien. 

 

Dit laatste punt wordt door de tussenkomende partij zelfs niet ontkend.  

 

Zij stelt louter dat het voorwerp van de aanvraag niet zou zijn gewijzigd. Dit is evenwel niet 

relevant om uit te maken of er sprake is van een essentiële wijziging, in de zin van de 

rechtspraak van onder meer uw Raad.  

 

Overigens, is het wel degelijk zo dat het voorwerp van de aanvraag werd gewijzigd in graad 

van administratief beroep. Zo werd bijvoorbeeld “de renovatie en omvorming van de 

resterende industriële gebouwen in meerdere bedrijfsunits” uit de vergunningsaanvraag 

gelicht. 
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Het staat dan ook vast dat er door de tussenkomende partij – in graad van administratief 

beroep – essentiële wijzigingen aan de vergunningsaanvraag werden doorgevoerd. 

 

2. Ondanks onder meer de duidelijke rechtspraak van uw Raad en de Raad van State, 

meent de tussenkomende partij toch te kunnen stellen dat het – in het kader van artikel 

64 van het Omgevingsvergunningsdecreet – irrelevant zou zijn of er sprake is van 

essentiële wijzigingen 

 

De tussenkomende partij draagt evenwel geen enkel stuk uit wetgeving, rechtspraak of 

rechtsleer aan, waarin haar standpunt zou worden bijgetreden. 

 

Zij beperkt zich grotendeels tot een vergelijking tussen de toepassingsvoorwaarden van 

artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet enerzijds, en artikel 4.3.1., §1 tweede lid 

van de VCRO. 

 

Die argumentatie is ter zake evenwel niet dienend, wat reeds blijkt uit het feit dat: 

- er in het kader van artikel 4.3.1., § 1 van de VCRO wordt gesproken over “een beperkte 

aanpassing van de ter beoordeling voorgelegde plannen” die door de 

vergunningverlenende overheid in bepaalde gevallen als voorwaarde mag worden 

opgelegd; terwijl 

- artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet betrekking heeft op “wijzigingen aan 

de vergunningsaanvraag” die – volgens de rechtspraak van uw Raad en de Raad van 

State – niet “essentieel” mogen zijn om te kunnen worden doorgevoerd in graad van 

administratief beroep. 

 

Het gaat hier om twee totaal verschillende regelingen en voorwaarden, waarbij de aan de 

ene regeling opgelegde voorwaarden, uiteraard geen afbreuk kunnen doen aan de 

voorwaarden die in de regeling worden opgelegd. 

 

De tussenkomende partij licht overigens ook niet toe waarom het tegenovergestelde waar 

zou zijn …  

 

Enkel en alleen om die reden, is het tweede middel gegrond. 

 

3. Ook de verwijzing naar de vermeende doelstelling van het 

Omgevingsvergunningsdecreet kan aan het voorgaande geen afbreuk doen. 

 

Dit is des te meer het geval, nu ook deze argumentatie geheel misleidend is, wat blijkt uit 

de parlementaire voorbereiding bij het Omgevingsvergunningsdecreet, waar de 

tussenkomende partij naar meent te kunnen verwijzen. 

 

In de parlementaire voorbereiding staat te lezen: 

(…) 

In de mate dat het Omgevingsvergunningsdecreet tot doel heeft om onder meer tot een 

efficiëntere vergunningsverlening te komen, dan slaat dit op de kwestie van de 

gezamenlijke beoordeling van de stedenbouwkundige en milieuaspecten van een project 

in een geïntegreerde vergunning(sprocedure). 

 

Hieruit kan allesbehalve afgeleid worden dat het de bedoeling zou zijn geweest om, naar 

believen van de vergunningsaanvrager: 

- afbreuk te doen aan de principiële bevoegdheid van bijvoorbeeld de verzoekende partij, 

om zich als eerste uit te spreken over een vergunningsaanvraag; en 
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- in graad van administratief beroep nog wijzigingen door te voeren aan de 

vergunningsaanvraag, die noodzakelijk zijn om het aangevraagde te kunnen 

vergunnen (bijvoorbeeld door deze in overeenstemming te brengen met het recht).  

 

De argumentatie van de tussenkomende partij kan ook op dit vlak niet overtuigen. 

 

Dit is dan ook reeds voldoende om tot de gegrondheid van het middel te kunnen besluiten. 

 

4. De tussenkomende partij kan al evenmin overtuigen, waar zij stelt dat – ondanks de 

essentiële wijzigingen die in graad van administratief beroep werden doorgevoerd aan 

de vergunningsaanvraag – geen openbaar onderzoek diende te worden georganiseerd. 

 

Uit al het voorgaande blijkt, dat het – op grond van artikel 64 van het 

Omgevingsvergunningsdecreet – niet was toegelaten om betrokken essentiële wijzigingen 

pas in graad van administratief beroep door te voeren. 

 

Het feit dat aan de in artikel 64, tweede lid van het Omgevingsvergunningsdecreet 

genoemde voorwaarden zou zijn voldaan, kan daaraan geen afbreuk doen. 

 

Bijgevolg was evenmin mogelijk om deze essentiële wijzigingen door te voeren, zonder 

daaromtrent een openbaar onderzoek te organiseren. 

 

Dit laatste is niet in het minst het geval, nu het openbaar onderzoek een substantiële 

vormvereiste uitmaakt. Ook dit wordt niet betwist door de tussenkomende partij. 

 

Ook om die reden is het tweede middel gegrond. 

 

5. Tot slot kan nog worden opgemerkt dat noch in de bestreden beslissing, noch in de 

schriftelijke uiteenzetting, wordt toegelicht (laat staan aangetoond) dat aan de (overige) 

voorwaarden van artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet zou zijn voldaan. 

 

Ook de tussenkomende partij heeft dit klaarblijkelijk vastgesteld.  

 

Zij heeft in de bestreden beslissing blijkbaar slechts enkele passages teruggevonden, op 

basis waarvan zou kunnen worden gesteld dat de verwerende partij motiveert dat “de 

aanpassingen tegemoetkomen aan adviezen, standpunten en opmerkingen”. 

 

De andere toepassingsvoorwaarden van artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet 

blijven onbesproken. 

 

6. Gelet op al het voorgaande, schendt de bestreden beslissing artikel 15, § 1, tweede en 

derde lid van het Omgevingsvergunningsdecreet iuncto het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten 

ter uitvoering van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, 

de artikelen 23 en 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet en het openbaar 

onderzoek als substantiële vormvereiste. 

…” 
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Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partij voert in essentie aan dat de aanvraag tijdens de beroepsprocedure op 

essentiële wijze is gewijzigd en uit de motieven van de bestreden beslissing niet blijkt waarom de 

wijzigingen voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 64 Omgevingsvergunnings-

decreet. 

 

2.1 

Artikel 64 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt: 

 

“… 

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. 

 

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 64 Omgevingsvergunningsdecreet biedt dus de grondslag om lopende de administratieve 

beroepsprocedure wijzigingen aan te brengen of door te voeren aan de betrokken aanvraag, op 

voorwaarde dat 1)daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de bescherming van de mens of het 

milieu of de goede ruimtelijke ordening, 2) de wijzigingen tegemoet komen aan de adviezen of aan 

de standpunten, opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend en 

3) de wijzigingen kennelijk geen schending van de rechten van derden met zich meebrengen.  

  

Als niet voldaan is aan die voorwaarden en er geen nieuw openbaar onderzoek wordt 

georganiseerd over de gewijzigde aanvraag, kan de vergunningverlenende overheid bij haar 

beslissing geen rekening houden met de wijzigingen aan de vergunningsaanvraag. Met die 

regeling heeft de decreetgever er zorg voor willen dragen dat geen beslissing over de gewijzigde 

vergunningsaanvraag wordt genomen zonder inspraak van het publiek hierover. Er zal immers 

sprake zijn van een uitholling van het openbaar onderzoek wanneer belanghebbende derden bij 

de uitoefening van het inzage- en bezwaarrecht geen kennis kunnen krijgen van gegevens of 

documenten zonder dewelke de vergunning niet kan worden verleend. 
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2.2 

In het geval de wijzigingen aan de aanvraag gepaard gaan met planaanpassingen, moet de 

vergunningverlenende overheid in de eerste plaats ook rekening houden met de voorwaarden 

gesteld door artikel 4.3.1, §1, tweede en derde lid VCRO. Het tweede lid van artikel 4.3.1, §1 VCRO 

voorziet in een mogelijkheid tot het beperkt aanpassen van de plannen om een onverenigbaarheid 

van de vergunningsaanvraag met de stedenbouwkundige voorschriften of de goede ruimtelijke 

ordening te verhelpen. Dit alles kadert in het oplossingsgericht vergunnen. 

 

Artikel 4.3.1, §1 VCRO luidt 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. 

…” 

 

Volgens de tussenkomende partij is het niet relevant of de aanpassingen essentieel zijn omdat de 

planaanpassingen zijn doorgevoerd op initiatief van de tussenkomende partij. Artikel 4.3.1, §1 

VCRO vereist dat de verenigbaarheid met het recht en de goede ruimtelijke ordening kan worden 

gewaarborgd door het opleggen van voorwaarden, met inbegrip van beperkte planaanpassingen, 

terwijl in dit geval geen voorwaarde moet worden opgelegd opdat de tussenkomende partij op eigen 

initiatief gewijzigde plannen heeft ingediend.  

 

De Raad wijst erop dat de tussenkomende partij een verkeerde lezing geeft aan voormelde 

bepaling. In tegenstelling tot wat ze lijkt voor te houden, maakt artikel 4.3.1, §1 VCRO geen 

onderscheid tussen de situatie waarin de aanvrager dan wel de vergunningverlenende overheid 

een planaanpassing voorstelt. Het is immers pas door de beslissing van de verwerende partij om 

de omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de aangepaste plannen, dat de verwerende 

partij de aanvraag in overeenstemming kan achten met het recht en de goede ruimtelijke ordening. 

Het is niet omdat het initiatief voor de planaanpassing is genomen door de tussenkomende partij, 

dat de omgevingsvergunning niet zou zijn verleend met toepassing van artikel 4.3.1, §1, tweede 

lid VCRO. 

 

In het geval de verwerende partij de omgevingsvergunning wenst te verlenen overeenkomstig de 

door de tussenkomende partij voorgestelde planaanpassingen, moet bijgevolg uit de motieven van 

de bestreden beslissing blijken dat de verwerende partij heeft onderzocht of de planaanpassingen 

als beperkt kunnen worden beschouwd. 
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3.1. 

Uit de stukken van het dossier blijkt dat de aanvraag tijdens de beroepsprocedure meermaals 

gewijzigd is. Naar aanleiding van deze wijzigingen werd geen nieuw openbaar onderzoek 

georganiseerd.  

 

Op 23 oktober 2019 dient de tussenkomende partij een eerste wijzigingsverzoek in. In de 

begeleidende nota wordt toegelicht dat de resterende, bestaande loodsen en hun functie behouden 

blijven en geen deel uitmaken van voorliggende aanvraag. De aanvraag wordt verder als volgt 

gewijzigd:  

- er wordt per verdieping één kantoor in plaats van twee kleinere kantoren voorzien;  

- op niveau 0 wordt voorzien in een bijkomende evacuatie uitgang via de inkom van de 

kantoren;  

- op niveau 1 wordt een bijkomende evacuatie uitgang voorzien via de zijgevel links om via 

een evacuatiezone op het plat dak en via een ladder de begane grond te kunnen bereiken;  

- op niveau 2 wordt een bijkomende evacuatie uitgang via de zijgevel links voorzien om via 

een ladder de evacuatiezone op het plat dak te bereiken (en dan tevens via een ladder de 

begane grond te kunnen bereiken). 

 

De tussenkomende partij dient op 4 november 2019 opnieuw een wijzigingsverzoek in. Dit verzoek 

omvat een mobiliteitsnota en een aanpassing van de aanvraag aan de hierin voorgestelde 

maatregelen: 

- er wordt een doorsteek voor fietsers en voetgangers voorzien ter hoogte van de 

Gistelsteenweg; 

- de ontsluiting wordt verplaatst naar de noordzijde;  

- ter hoogte van de inkom van de kantoren worden twee elektrische laadpalen voorzien;  

- er worden 15 fietsenstallingen voorzien: 5 aan de oostzijde van de kantoren en 10 aan de 

noordzijde van de toonzaal. 

 

De tussenkomende partij dient op 17 december 2019 een derde wijzigingsverzoek in. De aanvraag 

wordt aangepast als volgt: 

- de bomen langs Vlamingveld worden weggelaten;  

- langs de Gistelsteenweg worden bomen voorzien; 

- de ingang wordt verbreed tot 6, 5 m in plaats van de initiële 5 m;  

- ter hoogte van de overgang tussen het voetpad en de ontworpen parkeerplaatsen langs 

Vlamingveld wordt in de nota omgevingsaanleg reeds een haag voorzien en deze wordt nu 

ook zo voorzien op het inplantingsplan.  

 

3.2. 

Uit de weergegeven wijzigingen blijkt dat er niet enkel wijzigingen aan de aanvraag worden 

aangebracht, maar ook wijzigingen aan de plannen. De verwerende partij dient bijgevolg na te 

gaan of de wijzigingen voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 64 van het 

Omgevingsvergunningsdecreet en of de planaanpassingen als beperkt kunnen worden beschouwd 

in de zin van artikel 4.3.1, §1, tweede en derde lid VCRO. De resultaten van dit onderzoek moeten 

afdoende blijken uit de motieven van de bestreden beslissing. In tegenstelling tot wat de 

tussenkomende partij voorhoudt is het wel degelijk relevant of de planaanpassingen essentieel 

zijn.  

 

De verwerende partij vermeldt in de beoordeling in de bestreden beslissing verscheidene 

wijzigingen aan de aanvraag en dat de plannen zijn aangepast. Zo staat bij de “BESCHRIJVING 

VAN DE AANVRAAG” dat de toonzaal aanvankelijk 1.779m² groot is maar de lopende 

beroepsprocedure een aangepast plan is ingediend waaruit blijkt dat de toonzaal 1.730m² is.  
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Onder “TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE BEPALINGEN” staat vermeld dat 

in het aangepast plan wordt voorzien in twee kantoren in plaats van de oorspronkelijk 

aangevraagde drie kantoren en dat tijdens de beroepsprocedure een mobiliteitsnota is opgemaakt, 

waarvan de hierin voorgestelde verbeteringsmaatregelen als planaanpassingen zijn doorgevoerd.  

 

Ook wordt over de overeenstemming met de gemeentelijke verordening inzake parkeerplaatsen 

vermeld dat op het aangepast inplantingsplan de vereiste wachtplaats voor vrachtwagens is 

voorzien en dat planaanpassingen zijn doorgevoerd om aan het ongunstig advies van de 

brandweer tegemoet te komen. Bij de beoordeling van de goede ruimtelijk ordening overweegt de 

verwerende partij:  

 

“… 

De provinciaal omgevingsambtenaar stelt zich de vraag op welke manier de 

beplantingsstroken worden ingevuld.  

 

Uit de nota omgevingsaanleg volgt dat deze zijn opgevat als graszones waarbij de 

lichtgroene zones intensief (23 keer maaien per jaar) en de donkergroene zones (1 keer 

maaien per jaar in september) worden onderhouden. Om aan de overige opmerkingen van 

de provinciaal omgevingsambtenaar tegemoet te komen werden nog volgende 

aanpassingen gemaakt:  

- De bomen langs Vlamingveld worden weggelaten;  

- Langs de Gistelsteenweg worden bomen voorzien;  

- De ingang wordt verbreed tot 6,5m in plaats van de initiële 5m;  

- Ter hoogte van de overgang tussen het voetpas en de ontworpen parkeerplaatsen langs 

Vlamingveld wordt in de nota omgevingsaanleg reeds een haag voorzien.  

(…) 

Zoals voormeld besproken werden er in het dossier meerdere aangepaste plannen 

opgemaakt. Teneinde het overzicht te behouden van de aangepaste plannen werden de 

laatste en juiste aangepaste plannen per wijzigingsverzoek dd. 17/12/2019 op het 

Omgevingsloket ingediend. De planaanpassingen voldoen aan de bepalingen van artikel 

64 Omgevingsvergunningsdecreet. 

…” 

 

3.3. 

Daargelaten de vraag of de doorheen de beroepsprocedure doorgevoerde wijzigingen aan de 

aanvraag essentieel zijn, moet met de verzoekende partij worden vastgesteld dat uit de motieven 

van de bestreden beslissing niet blijkt dat de verwerende partij is nagegaan of de 

planaanpassingen een beperkt karakter hebben.  

 

De verwerende partij laat eveneens na op concrete wijze te oordelen waarom ze de wijzigingen in 

overeenstemming acht met de toepassingsvoorwaarden van artikel 64 Omgevingsvergunnings-

decreet. Gelet op de concrete gegevens van het dossier, in het bijzonder het feit dat er maar liefst 

drie wijzigingsverzoeken zijn ingediend en de inhoud van deze wijzigingsverzoeken, is de 

bestreden beslissing op dit vlak niet afdoende gemotiveerd.  

 

Hierbij moet ook worden opgemerkt dat, hoewel de verzoekende partij in haar weigeringsbeslissing 

opmerkt dat het onduidelijk is wat er met de rest van de site gebeurt aangezien het dossier geen 

gegevens en concrete plannen daaromtrent bevat, terwijl in de motivatienota bij de aanvraag wordt 

vermeld dat er een omvorming zal zijn van de resterende industriële gebouwen in meerdere 

bedrijfsunits, de verwerende partij hier niet op ingaat in haar beoordeling. Nochtans staat in de 
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bestreden beslissing onder “1. DE FEITEN” beschreven dat het ontwerp voorziet in een omvorming 

van de resterende industriële gebouwen in meerdere bedrijfsunits.  

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt niet op concrete wijze waarom de verwerende 

partij de tijdens de beroepsprocedure doorgevoerde wijzigingen aan de aanvraag in 

overeenstemming acht met artikel 64 Omgevingsvergunningsdecreet en artikel 4.3.1, §1 VCRO.  

 

4. 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

C. Derde middel  

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van artikelen1.1.4, 4.3.1, §1, 1°, d) en 4.3.1, §2 

VCRO, artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet en van de materiële motiveringsplicht als algemeen 

beginsel van behoorlijk bestuur. Ze zet uiteen:  

 

“… 

2. Aangaande de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening stelt de bestreden 

beslissing: 

(…) 

Met betrekking tot de toets aan de goede ruimtelijke ordening beperkt de verwerende partij 

zich in de bestreden beslissing aldus tot: 

 

- de stelling dat de inrichting van kantoren geenszins vreemd is in de onmiddellijke 

omgeving; en 

 

- een loutere opsomming van de aanpassingen aan de plannen die de verwerende partij 

zou hebben gedaan om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Provinciale 

omgevingsambtenaar.  

 

Mede omdat de voornoemde aanpassingen zouden bijdragen aan een groener straatbeeld, 

zou de aanvraag, volgens de verwerende partij, verenigbaar zijn met de goede ruimtelijke 

ordening. 

 

3. De verwerende partij beperkt zich in de bestreden beslissing aldus tot stijlformules en 

loutere affirmaties (van de argumentatie van de verwerende partij in diens aanvullende nota 

van 17 december 2019). Er wordt vervolgens besloten tot de verenigbaarheid met de goede 

ruimtelijke ordening, zonder dat wordt aangegeven hoe de verwerende partij tot deze 

vaststellingen of beoordelingen is gekomen. 

 

Het is voor de verzoekende partij, en ook voor uw Raad, dan ook niet mogelijk om na te 

gaan of de verwerende partij op grond van in rechte en in feite aanvaardbare motieven 

heeft kunnen oordelen dat de aanvraag beantwoordt aan de eisen van de goede ruimtelijke 

ordening. 

 

Uit de rechtspraak van de Raad van State volgt nochtans dat vereist is opdat de bestreden 

beslissing op dit punt wettig zou kunnen worden bevonden. 

 

De Raad van State oordeelt: 

(…) 
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Uit de rechtspraak van de Raad van State volgt dat de bestreden beslissing enkel en alleen 

om deze redenen artikel 4.3.1., §§ 1, 1°, d) en § 2 VCRO iuncto artikel 1.1.4. VCRO 

schendt. 

 

4. Dit laatste is des te meer het geval, nu de stijlformules en de loutere affirmaties die in de 

bestreden beslissing zijn opgenomen slechts betrekking hebben op een beperkt aantal van 

de beoordelingscriteria van de goede ruimtelijke ordening.  

 

De verwerende partij is in de bestreden beslissing zeker niet ingegaan op alle 

beoordelingscriteria van de toets aan de goede ruimtelijke ordening. Nochtans mocht 

worden verwacht dat zij, minstens voor wat betreft de ‘mobiliteit’ en de ‘beleidsmatig 

gewenste ontwikkelingen’ een effectieve beoordeling zou maken, aangezien deze een 

cruciale rol spelen in onderhavige vergunningsaanvraag. Dit is – zoals blijkt uit de 

weigeringsbeslissing van de verzoekende partij in eerste administratieve aanleg – tevens 

het geval voor wat betreft de ‘ruimtelijke draagkracht’. 

 

Voor wat betreft het aspect ‘mobiliteit’ blijkt dit niet in het minst uit het feit dat: 

 

- in het document dat als MER-screening dienst moet doen, wordt aangegeven dat er 

effecten te verwachten zijn van het aangevraagde project; 

 

- er lopende de administratieve beroepsprocedure een mobiliteitsnota werd ingediend op 

basis waarvan de plannen opnieuw werden aangepast; en 

 

- er ook in de weigeringsbeslissing van de verzoekende partij uitdrukkelijk op werd 

gewezen dat het aangevraagde volstrekt onaanvaardbaar was op dit punt 

 

Desalniettemin heeft de verwerende partij dit aspect geheel onbehandeld gelaten in de 

bestreden beslissing. 

 

Een dergelijke beslissing schendt artikel 4.3.1, § 2, 1° VCRO, minstens moet worden 

vastgesteld dat de bestreden beslissing op dit punt volstrekt niet gemotiveerd is. 

 

5. Dit is eveneens het geval voor wat betreft de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen op 

het vlak van de criteria die worden genoemd in artikel 4.3.1., § 2, 1° van de VCRO, en meer 

specifiek op het vlak van de functionele inpasbaarheid. 

 

De beleidsmatig gewenste ontwikkelingen van de Gemeente Jabbeke werden onder meer 

veruitwendigd in het besluit van de Gemeenteraad van de Gemeente Jabbeke van 16 

december 2019, waarin werd besloten dat de afwijkingsmogelijkheid van artikel 4.4.9./1., 

eerste lid van de VCRO in de toekomst niet meer zal kunnen worden toegepast op het BPA 

omdat in de Gemeente Jabbeke nu reeds niet meer kan worden beantwoorden aan de 

grote vraag bestaat naar lokale bedrijventerreinen. 

 

Dit standpunt werd in de aanloop naar de hoorzitting ook duidelijk kenbaar gemaakt aan de 

Deputatie (zie Stuk 7). 

 

De Gemeente Jabbeke wenst dan ook te vermijden dat de schaarse plaatsen op de 

bedrijventerreinen worden ingenomen door bedrijven en activiteiten die daar (mede gelet 

op de daar geldende stedenbouwkundige voorschriften) niet thuis horen. 
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Dit werd overigens ook reeds overwogen in de weigeringsbeslissing van de verzoekende 

partij in eerste administratieve aanleg: 

(…) 

Dezelfde beleidsmatig gewenste ontwikkelingen blijken ook uit het Gemeentelijk Ruimtelijk 

Structuurplan van de Gemeente Jabbeke dat werd goedgekeurd door de verwerende partij 

bij besluit van 21 augustus 2008. 

 

Daarin staat in verband met kleinhandel op bedrijventerreinen te lezen: 

 

“Kleinhandel op bedrijventerrein 

De bestaande kleinhandelsactiviteiten op bedrijventerreinen kunnen behouden 

blijven, maar naar de toekomst toe dient vermeden dat zuivere (klein)handelszaken 

zich gaan vestigen op bedrijventerreinen”. 

 

Ook in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie West-Vlaanderen staat 

iets soortgelijks te lezen: 

 

“Op bestaande bedrijventerreinen die niet als kleinhandelszone zijn aangemerkt, 

kunnen geen nieuwe kleinhandelszaken worden opgericht.”. 

 

Hoewel dit nochtans verplicht was op grond van artikel 4.3.1., § 2 van de VCRO, heeft de 

verwerende partij in de bestreden beslissing aldus nagelaten om hierop in te gaan. Zij gaat 

rechtstreeks in tegen de beleidsvisie van onder meer de verzoekende partij, en dit zonder 

enige nadere motivering. Uit de rechtspraak van uw Raad volgt dat dit niet kan worden 

aanvaard.  

 

Uw Raad oordeelt: 

(…) 

In diezelfde zin oordeelde uw Raad: 

(…) 

Daarbij kan reeds worden opgemerkt dat het feit dat deze beleidsvisie onder meer – maar 

niet zeker niet uitsluitend – veruitwendigd is in een Gemeenteraadsbesluit dat dateert van 

na de oorspronkelijke vergunningsaanvraag, er niet aan in de weg staat dat de verwerende 

partij hiermee rekening diende te houden bij de toets aan de goede ruimtelijke ordening en 

de beoordeling van het criterium beleidsmatig gewenste ontwikkelingen. 

 

Uit de rechtspraak van uw Raad volgt namelijk dat bijvoorbeeld zelfs uit ruimtelijke 

uitvoeringsplannen die reeds vernietigd zijn, beleidsmatig gewenste ontwikkelingen kunnen 

worden afgeleid. De al dan niet verbindende kracht van de instrumenten waaruit die 

beleidsmatig gewenste ontwikkelingen blijken, is dus niet relevant. 

 

Uw Raad oordeelt: 

(…) 

Om al deze redenen ligt dan ook een schending voor van de in dit derde middel 

aangehaalde bepalingen van de VCRO. 

 

7. Omwille van diezelfde redenen ligt er evenwel ook een schending voor van de artikelen 

2 en 3 van de Formele motiveringswet. 

(…) 

De artikelen 2 en 3 van de Formele motiveringswet vereisen aldus dat: (1) administratieve 

rechtshandelingen met individuele strekking formeel gemotiveerd worden, dat (2) deze 

motivering bestaat uit een vermelding in de akte van de juridische en feitelijke 
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overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat (3) de betrokken motivering 

“afdoende” is. 

 

Aan deze verplichtingen voldoet de bestreden beslissing niet, aangezien de verwerende 

partij zich in de bestreden beslissing, voor wat betreft de toets aan de goede ruimtelijke 

ordening, beperkt tot het poneren van stijlformules en loutere affirmaties die bovendien 

geenszins betrekking hebben op alle aspecten van de toets aan de goede ruimtelijke 

ordening. 

 

Enkel om deze redenen schendt de bestreden beslissing de artikelen 2 en 3 van de Formele 

motiveringswet.  

 

7. Dit is evenwel des te meer het geval, nu de verzoekende partij het aangevraagde op 4 

november 2019 – door verwijzing naar het door haar ingenomen standpunt in de beslissing 

in eerste administratieve aanleg – ongunstig adviseerde omwille van onder meer de 

strijdigheid met de goede ruimtelijke ordening. Daarbij werd onder meer gewezen op de 

beleidsmatig gewenste ontwikkelingen en de overschrijding van de ruimtelijke draagkracht: 

(…) 

Ingevolge dit negatief advies op het vlak van de goede ruimtelijke ordening, kon de 

verwerende partij slechts op wettige wijze besluiten dat het aangevraagde toch de toets 

aan de goede ruimtelijke ordening doorstond, indien zij op concrete en precieze wijze had 

gemotiveerd waarom wordt afgeweken van het voormelde advies van de verzoekende 

partij. 

 

De Raad van State oordeelt: 

(…) 

In diezelfde zin oordeelde de Raad van State: 

(…) 

Aangezien de verwerende partij in de bestreden beslissing niet voldoet aan deze op haar 

rustende verstrengde motiveringsverplichting, schendt zij ook om deze redenen de in dit 

derde middel aangehaalde bepalingen en beginselen. 

 

8. Maar er is meer. 

 

Zelfs indien de voornoemde passage uit de bestreden beslissing al zou voldoen aan de 

vereisten die uit de (verstrengde) formele motiveringsverplichting zouden voortvloeien, 

quod certe non, dan dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing de materiële 

motiveringsverplichting schendt. 

 

Overeenkomstig artikel 3 van de Formele motiveringswet dient een motivering namelijk 

“afdoende” te zijn. Dit begrip dekt twee ladingen: het evenredigheidsbeginsel en het 

draagkrachtvereiste. Dit betekent dat zowel de feitelijke overwegingen als de juridische 

overwegingen in de motivering worden weergegeven en dat de beslissing qua impact en 

belang in een redelijke verhouding staat met die motivering (de feiten en het recht). 

 

Op basis van het evenredigheidsbeginsel moet de motivering evenredig zijn met het 

gewicht, de impact en de omvang van de beslissing. Het belang, het voorwerp en de aard 

van de beslissing zijn hierbij doorslaggevende factoren. Dit betekent dat zowel de feitelijke 

overwegingen als de juridische overwegingen in de motivering worden weergegeven en 

dat de beslissing qua impact en belang in een redelijke verhouding staat met die motivering 

(de feiten en het recht). 
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Aan het draagkrachtvereiste is slechts voldaan, indien de motivering deugdelijk is en de 

beslissing schraagt. Dit houdt in dat de bestuurlijke rechtshandeling materieel moet worden 

gemotiveerd. Die verplichting vormt met name de basis van de formele motiveringsvereiste.  

 

Een beslissing is slechts materieel gemotiveerd, indien deze motivering pertinent, duidelijk, 

nauwkeurig, volledig en waarheidsgetrouw is. De overheid zal moeten aangeven waarom 

de beslissing wordt genomen, rekening houdend met de belangen die het afwegingsproces 

kenmerken (het algemeen belang en één of meerdere individuele belangen). In dit 

afwegingsproces is het evenredigheidsaspect terug te vinden, dat inhoudt dat de overheid 

erover moet waken dat geen disproportioneel nadeel wordt toegebracht aan particuliere 

belangen, en dit in verhouding tot het voordeel voor het algemeen belang. De 

motiveringsplicht vereist uiteraard dat de opgegeven motieven juist moeten zijn. 

De stijlformules en loutere affirmaties in de bestreden beslissing op het vlak van de 

overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening kunnen allesbehalve pertinent, 

duidelijk, nauwkeurig, volledig en waarheidsgetrouw genoemd worden, zodat de bestreden 

beslissing in de voornoemde hypothese de materiële motiveringsplicht als algemeen 

beginsel van behoorlijk bestuur schendt. 

…” 

 

2. 

De tussenkomende partij stelt:  

 

“… 

Voor zover door de verzoekende partij geponeerd wordt dat de verwerende partij zich in de 

bestreden beslissing beperkt tot affirmaties en stijlformules, is dit manifest onjuist.  

 

De ‘in de omgeving bestaande toestand’ is de voor het dossier ‘relevante in de omgeving 

bestaande toestand’, rekening houdende met de specifieke gegevens van het dossier en 

met de aandachtspunten en criteria uit artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 1° VCRO die, voor zover 

noodzakelijk of relevant, voor het aangevraagde dienen onderzocht te worden bij het 

onderzoek van de overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening. 

 

Inzake de verenigbaarheid van de functie kantoren met de onmiddellijke omgeving wordt 

er uitdrukkelijk op gewezen dat er zich in de onmiddellijke omgeving noch kantoren 

situeren. De deputatie besluit dan ook terecht dat de inrichting van kantoren geenszins 

vreemd is in de onmiddellijke omgeving.  

 

Voor wat het aspect mobiliteit betreft, werd er gedurende de beroepsprocedure een 

mobiliteitsnota neergelegd, waaruit blijkt dat er geen negatieve effecten van de aanvraag 

verwacht worden. Ten overvloede werden enkele verbeteringsmaatregelen voorgesteld, 

die werd veruitwendigd in aangepaste plannen. De verwerende partij verwijst hier 

uitdrukkelijk naar in de bestreden beslissing (p. 8):  

(…) 

Verder stelt de verwerenede partij ook vast dat de aanvraag in overeenstemming is met de 

gemeentelijke verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken dd. 7/9/2017 en werd 

door AWV op 20 november 2019 ook een gunstig advies verleend waarnaar uitdrukkelijk 

in de bestreden beslissing wordt verwezen (p. 8-9). 

 

Het mobiliteitsaspect wordt wel degelijk afdoende beoordeeld door de verwerende partij.  

 

Voor zover de verzoekende partij verwijst naar de gemeenteraadsbeslissing van 16 

december 2019 waarbij het BPA “Ambachtelijke zone Gistelsteenweg” werd opgenomen 
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in de lijst van bijzondere plannen van aanleg waarvan niet kan worden afgeweken op grond 

van artikel 4.4.9/1 van de VCRO, moet worden opgemerkt dat deze beslissing pas op 14 

januari 2020 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd en overeenkomstig artikel 

4.4.9/1, laatste lid VCRO pas in werking treedt veertien dagen na de bekendmaking ervan, 

waardoor zij pas van toepassing is op vergunningsaanvragen die worden ingediend vanaf 

de inwerkingtreding ervan. 

 

Bijgevolg kan deze gemeenteraadsbeslissing geenszins worden beschouwd als een 

beleidsmatig gewenste ontwikkeling in de zin van artikel 4.3.1, §2 VCRO. De parlementaire 

voorbereiding bij de VCRO verduidelijkt dat een overheid die een dergelijke 

stedenbouwkundige politiek wenst te voeren, deze politiek vooreerst bekend moet maken 

(Parl.St.Vl.Parl, 2008-2009, nr. 2011/1, p.125), waarmee dient te worden verstaan een 

bekendmaking die niet enkel aan de aanvrager gebeurt maar aan de ganse bevolking.  

 

Uittreksel Belgisch Staatsblad 14 januari 2020:  

(…) 

Voor zover verwezen wordt naar passages uit het GRS en het PRS als beleidsmatig 

gewenste ontwikkelingen, wijst de tussenkomende partij dat ruimtelijke structuurplannen 

volgens (historische) artikel 2.1.2 §7 van de VCRO geen beoordelingsgrond vormen voor 

vergunningsaanvragen. Rechtspraak van Uw Raad bevestigt dan ook dat er geen bestaat 

verplichting om de bepalingen van ruimtelijke structuurplannen mee te nemen in de 

beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. 

 

Evenwel moet worden vastgesteld dat wel degelijk rekening wordt gehouden door de 

deputatie met de overwegingen uit de structuurplannen. Kleinhandel wordt uitdrukkelijk 

uitgesloten uit de vergunning.  

 

Het is duidelijk dat de verzoekende partij zich niet kan vinden in de bestreden beslissing, 

maar haar kritiek beperkt zich tot opportuniteitskritiek. De verzoekende partij toont niet aan 

dat de beslissing van de verwerende partij onjuist of kennelijk onredelijk is. Het louter 

weergeven van een eigen visie van goede ruimtelijke ordening of opportuniteitskritiek, toont 

niet aan dat de opvatting van de goede ruimtelijke ordening die wordt aangenomen in de 

bestreden beslissing onjuist of onredelijk zou zijn.  

…” 

 

3. 

De verzoekende partij voegt in haar toelichtende nota nog toe: 

 

“… 

32. De tussenkomende partij gaat geheel voorbij aan de essentie van dit middel. 

 

Daarin wordt aangekaart dat: 

 

- de verwerende partij de plicht had om: 

o te onderzoeken of het aangevraagde verenigbaar is met de goede ruimtelijke 

ordening; 

o in de bestreden beslissing duidelijk te maken waarom zij tot de vaststelling komt 

dat het aangevraagde de toets met de goede ruimtelijke ordening doorstaat en al 

zeker op het vlak van: 

▪ mobiliteit; en 

▪ beleidsmatig gewenste ontwikkelingen; 
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- aan het voorgaande niet wordt voldaan door enkel en alleen, zonder bijkomende 

duiding: 

o de aanpassingen op te sommen die de tussenkomende partij nog zou hebben 

doorgevoerd om aan de opmerkingen van de POA tegemoet te komen; en 

o te stellen dat inrichting van kantoren geenszins vreemd is in de omgeving. 

 

Indien het inderdaad zo zou zijn dat de verzoekende partij zich in dit middel beperkt tot het 

formuleren van opportuniteitskritiek, dan had de tussenkomende partij, minstens, de 

passages in de bestreden beslissing kunnen aanduiden waaruit de motieven van de 

verwerende partij op de voormelde punten zou blijken. 

 

33. De tussenkomende partij geraakt op het vlak van het beoordelingscriterium ‘mobiliteit’ 

evenwel niet verder dan: 

- te wijzen op de mobiliteitsnota die lopende de administratieve beroepsprocedure werd 

ingediend (maar waar in de bestreden beslissing zelfs niet op wordt gewezen);  

- te wijzen op de overeenstemming met de gemeentelijke verordening inzake 

parkeerplaatsen (dewelke, zoals toegelicht onder het tweede middel, het gevolg is van 

een vergunningsaanvraag die niet in graad van administratief beroep had mogen 

gebeuren); 

- te stellen dat voormelde opsomming van aanpassingen louter ten overvloede is 

gebeurd. 

 

Met andere woorden, ook de verwerende partij slaagt er niet in om dit middel op dit punt te 

ontkrachten. De vaststelling blijft immers dat er in de bestreden beslissing gewoonweg niet 

wordt ingegaan op de mobiliteitsproblematiek. Dat daarover in het aanvraagdossier wel iets 

was gezegd, doet uiteraard geen afbreuk aan het feit dat de verwerende partij hier 

gewoonweg geen aandacht aan heeft besteed. 

 

34. Dit is des te meer het geval, nu zij voor de overige beoordelingscriteria van de toets 

aan goede ruimtelijke ordening zelfs geen dergelijke (halfslachtige) poging 

onderneemt.  

 

Zo ontkent de tussenkomende partij niet dat de bestreden beslissing geheel niet ingaat op 

de criteria ‘ruimtegebruik’, ‘bouwdichtheid’ en ‘schaal’. Het is daardoor ook een raadsel hoe 

de verwerende partij in redelijkheid kon oordelen dat het aangevraagde de toets aan de 

goede ruimtelijke ordening zou kunnen doorstaan en de ruimtelijke draagkracht niet zou 

worden overschreden. 

 

Enkel en alleen om deze reden, dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. 

 

35. Het voorgaande is des te meer het geval, nu op de verwerende partij een verstrengde 

motiveringsplicht rustte op het vlak van de overeenstemming van het aangevraagde 

met de goede ruimtelijke ordening. 

 

Het is tekenend dat de tussenkomende partij zelfs niet tracht te ontkennen dat dit het geval 

zou zijn, laat staan dat zij zou aantonen dat aan de (verstrengde) motiveringsplicht zou zijn 

voldaan. 

 

Ook om die reden is het derde middel gegrond. 
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36. Voor zover dit – gelet op al het voorgaande – nog relevant zou zijn, quod non, stelt de 

tussenkomende partij nog dat de Gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2019 niet 

kan worden beschouwd als een beleidsmatig gewenste ontwikkeling. 

 

Dit is volgens haar enkel het geval, omdat deze beslissing nog niet in werking was getreden, 

op het moment dat onderhavige vergunningsaanvraag werd ingediend. 

 

Echter, in het verzoekschrift tot vernietiging werd reeds gewezen op de rechtspraak van uw 

Raad, waarin wordt geoordeeld dat ook uit instrumenten zonder verbindende kracht, 

beleidsmatig gewenste ontwikkelingen kunnen blijken. 

 

De argumentatie van de tussenkomende partij is ter zake dan ook niet dienend.  

 

37. Net als uit de voornoemde Gemeenteraadsbeslissing, blijken ook uit het Gemeentelijk 

Structuurplan van de Gemeente Jabbeke en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 

beleidsmatig gewenste ontwikkelingen. 

 

De tussenkomende partij ontkent niet dat deze in aanmerking konden worden genomen. 

Zij stelt louter dat de verwerende partij op dit vlak geen verplichting had. 

 

Zoals eerder reeds toegelicht, rustte op de verwerende partij ook op dit punt nog steeds 

een verstrengde motiveringsplicht. 

 

Het mocht dan ook van de verwerende partij worden verwacht dat zij, minstens, in de 

bestreden beslissing duidelijk had gemaakt waarom – ondanks de voornoemde 

beleidsmatig gewenste ontwikkelingen – toch kon worden besloten dat het aangevraagde 

de toets aan de goede ruimtelijke ordening doorstaat. 

 

Dit heeft zij evenwel niet gedaan, hetgeen ook niet wordt aangetoond door de 

tussenkomende partij. 

 

Ook om deze reden, dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. 

 

38. Gelet op al het voorgaande, schendt de bestreden beslissing artikel 4.3.1., §§ 1, 1°, d) 

en § 2 VCRO iuncto artikel 1.1.4. VCRO, de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en de 

materiële motiveringsverplichting als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

…” 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De verwerende partij heeft een ruime beoordelingsbevoegdheid wanneer ze onderzoekt of een 

aanvraag verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. In haar beoordeling moet ze duidelijk 

aangeven op welke motieven ze haar beslissing steunt. Daarbij moet ze rekening houden met de 

relevante, in de omgeving bestaande toestand en met de aandachtspunten en criteria die relevant 

zijn voor het aangevraagde project (artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 1° VCRO).  

 

Ze moet daarbij de in de omgeving bestaande toestand in haar beoordeling betrekken en kan, 

maar is niet verplicht, rekening houden met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen en de bijdrage 

van het aangevraagde aan het ruimtelijk rendement. Ze moet ook rekening houden met de 

ingediende bezwaren, grieven en adviezen. De ‘in de omgeving bestaande toestand’ is de voor het 
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dossier ‘relevante’ in de omgeving bestaande toestand, rekening houdende met de specifieke 

gegevens van het dossier en met de reeds vermelde aandachtspunten en criteria uit artikel 4.3.1, 

§2, eerste lid, 1° VCRO. 

 

Het toezicht van de Raad is beperkt. Hij kan enkel nagaan of de verwerende partij de feitelijke 

gegevens correct vaststelt en of ze op basis daarvan niet kennelijk onredelijk of foutief beslist. De 

Raad kan zelf geen eigen beoordeling van de goede ruimtelijke ordening maken in de plaats van 

de verwerende partij. 

 

2. 

Gelet op de marginale toetsingsbevoegdheid van de Raad volstaat het niet dat een verzoekende 

partij een betoog voert waaruit blijkt dat ze gekant is tegen het gevraagde project. Het is aan de 

verzoekende partij die de beoordeling van de inpasbaarheid van het beoogde project in het licht 

van een goede ruimtelijke ordening en de hinderaspecten betwist, om aan te tonen dat de 

verwerende partij hetzij foutief, hetzij op kennelijk onredelijk wijze tot de verenigbaarheid met de 

goede ruimtelijke ordening besliste.  

 

Een verzoekende partij kan zich dan ook niet beperken tot vage kritiek en beweringen of tot het 

formuleren van een tegengesteld standpunt, maar moet integendeel op gefundeerde wijze 

aantonen dat de verwerende partij de overeenstemming van het aangevraagde project met een 

goede ruimtelijke ordening niet heeft beoordeeld met inachtneming van de beginselen die zijn 

bepaald in artikel 4.3.1, § 2, eerste lid VCRO, hetzij deze beoordeling foutief of op kennelijk 

onredelijke wijze heeft uitgevoerd of mogelijke relevante aandachtspunten niet in aanmerking heeft 

genomen. 

 

3. 

De verwerende partij oordeelt als volgt dat het aangevraagde, mits de voorgestelde 

planaanpassingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening: 

 

“… 

De bouwplaats is gelegen aan een gewestweg, m.n. de Gistelsteenweg. Langs deze weg 

komen reeds verschillende kantoren voor. In dit kader kan worden verwezen naar de 

kantoren van het studiebureau Cobe dat zich aan de overzijde van de Gistelsteenweg 

bevindt. De inrichting van kantoren op deze locatie is dan ook geenszins vreemd in de 

onmiddellijke omgeving.  

 

De provinciaal omgevingsambtenaar stelt zich de vraag op welke manier de 

beplantingsstroken worden ingevuld.  

 

Uit de nota omgevingsaanleg volgt dat deze zijn opgevat als graszones waarbij de 

lichtgroene zones intensief (23 keer maaien per jaar) en de donkergroene zones (1 keer 

maaien per jaar in september) worden onderhouden. Om aan de overige opmerkingen van 

de provinciaal omgevingsambtenaar tegemoet te komen werden nog volgende 

aanpassingen gemaakt:  

− De bomen langs Vlamingveld worden weggelaten;  

− Langs de Gistelsteenweg worden bomen voorzien;  

− De ingang wordt verbreed tot 6,5m in plaats van de initiële 5m;  

− Ter hoogte van de overgang tussen het voetpas en de ontworpen parkeerplaatsen 

langs Vlamingveld wordt in de nota omgevingsaanleg reeds een haag voorzien.  
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Bijgevolg draagt het ontwerp bij aan een groener straatbeeld zoals vooropgesteld door de 

provinciaal omgevingsambtenaar. De aanvraag is verenigbaar met de goede ruimtelijke 

ordening.  

 

Zoals voormeld besproken werden er in het dossier meerdere aangepaste plannen 

opgemaakt. Teneinde het overzicht te behouden van de aangepaste plannen werden de 

laatste en juiste aangepaste plannen per wijzigingsverzoek dd. 17/12/2019 op het 

Omgevingsloket ingediend. De planaanpassingen voldoen aan de bepalingen van artikel 

64 Omgevingsvergunningsdecreet. 

….” 

 

4. 

Volgens de verzoekende partij is de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening niet afdoende 

gemotiveerd omdat hierin niet uitdrukkelijk wordt ingegaan op het mobiliteitsaspect. De Raad wijst 

erop dat uit de tekst van artikel 4.3.1, § 2, 1° VCRO blijkt dat een vergunningverlenend 

bestuursorgaan niet verplicht is om alle daarin vermelde aandachtspunten en criteria te betrekken 

in het onderzoek naar de verenigbaarheid van het aangevraagde met de goede ruimtelijke 

ordening. Het is voldoende dat uit de bestreden beslissing blijkt dat er een concreet onderzoek is 

gevoerd naar deze verenigbaarheid daarbij gebruik makend van de vermelde aandachtspunten of 

criteria, voor zover die nuttig en relevant zijn. De verwerende partij oordeelt discretionair welke 

aandachtspunten relevant zijn voor de aanvraag. 

 

De verwerende stelt bij de beoordeling van de overeenstemming van de aanvraag met het 

bijzonder plan van aanleg vast dat tijdens de beroepsprocedure een mobiliteitsnota is ingediend 

en dat hieruit blijkt dat er geen negatieve effecten worden verwacht van de aanvraag. De 

tussenkomende partij heeft voorgesteld om de hierin opgenomen verbeteringsmaatregelen als 

planaanpassingen door te voeren en de verwerende partij heeft de omgevingsvergunning 

vervolgens verleend overeenkomstig onder meer deze gewijzigde plannen. De verzoekende partij 

uit geen kritiek op deze mobiliteitsnota, noch op de in functie hiervan doorgevoerde 

planaanpassingen.  

 

De verzoekende partij toont ook niet aan dat de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is 

in het licht van haar weigeringsbeslissing in eerste aanleg. Hierin overweegt de verzoekende partij 

dat de voorziene functies een grotere mobiliteit genereren en dit op die locatie niet wenselijk is.  

 

Gelet op het feit dat de verwerende partij in de bestreden beslissing uitdrukkelijk wijst op de 

conclusie van de in beroep meegedeelde mobiliteitsnota en gelet op de navolgende 

planaanpassing, overtuigt de verzoekende partij niet dat de bestreden beslissing niet afdoende 

gemotiveerd is. Bovendien wordt in de weigeringsbeslissing in eerste aanleg uitgegaan van de 

functie kleinhandel, terwijl de verwerende partij als voorwaarde oplegt dat geen kleinhandel is 

toegestaan. 

 

De verzoekende partij toont met haar betoog niet aan dat de bestreden beslissing wat betreft de 

mobiliteitsimpact van het aangevraagde niet afdoende gemotiveerd zou zijn, noch dat de aanvraag 

op dit vlak niet verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.  

 

5. 

De verzoekende partij zet verder uiteen dat de functionele inpasbaarheid van het project niet 

afdoende gemotiveerd is en in dat verband geen rekening is gehouden met beleidsmatig gewenste 

ontwikkelingen. De verzoekende partij verliest uit het oog dat de verwerende partij rekening kan 

houden met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen, maar hiertoe geenszins verplicht is. In de mate 

dat ze aanvoert dat de verwerende partij had moeten motiveren waarom ze geen rekening houdt 
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met de beslissing van de gemeenteraad van Jabbeke van 16 december 2019 om de 

afwijkingsmogelijkheid van artikel 4.4.9/1, eerste lid VCRO in de toekomst niet meer toe passen op 

het bijzonder plan van aanleg, kan ze dan ook niet worden bijgetreden.  

 

De verzoekende partij zet verder uiteen dat ook het gemeentelijk en het provinciaal ruimtelijk 

structuurplan beleidsmatig gewenste ontwikkelingen bevatten die erin bestaan dat kleinhandel niet 

toegelaten is op het bedrijventerrein en de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is in 

het licht van de motivering van de weigeringsbeslissing in eerste aanleg. De verzoekende partij 

oordeelt in haar weigeringsbeslissing in eerste aanleg dat de aanvraag in strijd was met voormelde 

ruimtelijke structuurplannen omdat er kleinhandel zou worden gevestigdin de toonzaal. Er moet 

evenwel worden vastgesteld dat de verwerende partij uitdrukkelijk als voorwaarde heeft opgelegd 

dat er in de toonzaal geen kleinhandel mag plaatsvinden. De verzoekende partij betrekt dit oordeel 

niet in haar kritiek en maakt dan ook niet aannemelijk dat de bestreden beslissing niet afdoende 

gemotiveerd is. 

 

6. 

In het licht van wat voorafgaat toont de verzoekende partij evenmin aan dat de ruimtelijke 

draagkracht van het terrein niet afdoende is beoordeeld in de bestreden beslissing. De 

verzoekende partij beperkt haar uiteenzetting tot het citeren van de weigeringsbeslissing in eerste 

aanleg. In deze weigeringsbeslissing wordt evenwel niet duidelijk toegelicht waarom de aanvraag 

de ruimtelijke draagkracht van het perceel zou overschrijden.  

 

De geciteerde beoordeling gaat er bovendien vanuit dat op het terrein aan kleinhandel zal worden 

gedaan, hetgeen de verwerende partij uitsluit door middel van de opgelegde voorwaarde, en dat 

de mobiliteitseffecten negatief zouden zijn, hetgeen wordt weerlegd in bovenvermelde 

mobiliteitsnota. Opnieuw betrekt de verzoekende partij deze elementen niet in haar kritiek, noch 

zet ze zelf uiteen waarom de aanvraag volgens haar de ruimtelijke draagkracht van het perceel 

zou overschrijden. Ze toont bijgevolg niet aan dat de bestreden beslissing niet afdoende is 

gemotiveerd. 

 

Het betoog van de verzoekende partij dat de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening bestaat 

uit stijlformules en affirmaties en niet is ingegaan op alle beoordelingscriteria, overtuigt niet. De 

verzoekende partij maakt niet aannemelijk maakt dat de bestreden beslissing gebrekkig is 

gemotiveerd en een relevant aspect van de goede ruimtelijke ordening niet afdoende is beoordeeld 

door de verwerende partij.  

 

Het middel wordt verworpen. 

V. INDEPLAATSSTELLING MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 37, §2 DBRC-DECREET 

Standpunt van de partijen 

De verzoekende partij vraagt dat het uit te spreken vernietigingsarrest op grond van artikel 37, §2 

DBRC-decreet in de plaats van de te nemen herstelbeslissing gesteld wordt. Uit het eerste middel 

blijkt dat er sprake is van een legaliteitsbelemmering omdat het aangevraagde strijdig is met het 

BPA. Uit het tweede middel blijkt dat de aanvraag, zoals oorspronkelijk ingediend, niet kon worden 

vergund omwille van de onverenigbaarheid ervan met de goede ruimtelijke ordening en de 

strijdigheid met de stedenbouwkundige verordening van 17 juli 2017 inzake parkeerplaatsen bij 

bouwwerken. De aanvraag is op essentiële punten gewijzigd. 
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De tussenkomende partij meent dat er geen reden tot indeplaatsstelling is omdat de 

onregelmatigheden door middel van de organisatie van een nieuw openbaar onderzoek en/of een 

bijkomende motivering kunnen worden rechtgezet. 

 

De verzoekende partij benadrukt in haar toelichtende nota dat er zich meerdere legaliteits-

belemmeringen stellen en verwijst naar haar uiteenzetting in het verzoekschrift tot vernietiging.  

 

Beoordeling door de Raad  

De Raad is van oordeel dat de mate waarin het eerste en het tweede middel gegrond werden 

bevonden, niet zonder meer kunnen doen besluiten dat er sprake is van een gebonden 

bevoegdheid in hoofde van de verwerende partij. De toepassing van artikel 37, §2 DBRC-decreet 

is bovendien facultatief zodat de Raad de vraag van de verzoekende partij tot toepassing ervan 

verwerpt. 

VI. KOSTEN 

1. 

De kosten van het beroep worden ten laste gelegd van de partij die ten gronde in het ongelijk wordt 

gesteld. Wanneer daarom wordt gevraagd kan de Raad ook een rechtsplegingsvergoeding 

toekennen aan de partij die ten gronde in het gelijk wordt gesteld. In dat geval omvatten de kosten 

van het beroep ook de toegekende rechtsplegingsvergoeding (artikel 21, §7 en artikel 33 BRC-

decreet). 

 

Aangezien de vordering van de verzoekende partij gegrond wordt bevonden, worden de kosten 

van het beroep, met inbegrip van de door de verzoekende partij gevraagde 

rechtsplegingsvergoeding, ten laste gelegd van de verwerende partij.  

 

2. 

De Raad acht het verder passend om de kosten van de tussenkomst ten laste van de 

tussenkomende partij te laten. Ze beslist zelf om in de procedure tussen te komen, zodat ze ook 

instaat voor haar eigen kosten. Anders bestaat het risico dat dat de tussenkomst de inzet van de 

procedure voor de andere procespartijen verzwaart. 

 

De tussenkomende partij kan niet worden verplicht tot de betaling van de rechtsplegingsvergoeding 

of die vergoeding genieten (artikel 21, §7, zesde lid DBRC-decreet). Het verzoek van de 

tussenkomende partij om een rechtsplegingsvergoeding wordt daarom verworpen. 
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BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

 

1. Het verzoek tot tussenkomst van de nv GROEN BRUGGE is ontvankelijk. 

 

2. De Raad vernietigt de beslissing van de verwerende partij van 23 januari 2020, waarbij aan de 

tussenkomende partij de omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden voor de 

inrichting van een gebouw met toonzaal voor ambachtelijke bedrijven en autonome kantoren 

na sloop van de bestaande woning en deel van de bestaande loods, renovatie en omvorming 

van de resterende industriële gebouwen in meerdere bedrijfsunits op de percelen gelegen te 

8490 Jabbeke, Vlamingveld 23-25 en Gistelsteenweg 222 en met als kadastrale omschrijving 

afdeling 1, sectie B, nummers 0722D, 0723M en 0723P. 

 

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

beroep van de tussenkomende partij en dit binnen een termijn van drie maanden te rekenen 

vanaf de dag na de dag van de betekening van dit arrest. 

 

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 22 april 2021 door de derde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de derde kamer, 

Elien GELDERS Filip VAN ACKER 
 

 


	I. Bestreden beslissing
	II. Verloop van de rechtspleging
	III. Feiten
	IV. Onderzoek van de middelen
	A. Eerste middel
	Standpunt van de partijen
	Beoordeling door de Raad

	B. Tweede middel
	Standpunt van de partijen
	Beoordeling door de Raad

	C. Derde middel
	Standpunt van de partijen
	Beoordeling door de Raad


	V. Indeplaatsstelling met toepassing van artikel 37, §2 DBRC-decreet
	Standpunt van de partijen
	Beoordeling door de Raad

	VI. Kosten
	beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

