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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

 

van 17 februari 2022 met nummer RvVb-A-2122-0474  

in de zaak met rolnummer 1819-RvVb-0917-A 

 

 

Verzoekende partij 

 

Frank BEECKMAN 
 
met woonplaatskeuze te 1760 Roosdaal, Nieuwe Kaai 20   
 

vertegenwoordigd door de heer Johan KESTEMONT 

 

Verwerende partij de provincie VLAAMS-BRABANT 

vertegenwoordigd door de deputatie van de provincieraad  

 

  

Tussenkomende partijen 1. Marie-José GULDEMONT 

 

vertegenwoordigd door advocaat Colin DE BEIR met 

woonplaatskeuze te 9500 Geraardsbergen, Pastorijstraat 19 

 

2. Carlo VERBEKEN 

3. Rudy EECKHOUT 

 

met woonplaatskeuze te 1760 Roosdaal, Turfput 4 

 

4. Frans VANDERSCHUEREN 

 

met woonplaatskeuze te 1760 Roosdaal, Pamelseklei 24A 

 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 15 juli 2019 de vernietiging van 

de beslissing van de verwerende partij van 2 mei 2019, waarmee aan de verzoekende partij 

een omgevingsvergunning wordt geweigerd voor de hernieuwing en uitbreiding van een 

vergunning klasse 2 inrichting voor de productie van beton en betonproducten en verkooppunt 

van bouwmaterialen (omgevingsnummer: 2018065356). 

 

De verwerende partij heeft het bestuurlijk beroep van de tussenkomende partijen tegen de 

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Roosdaal van 

12 november 2018 ontvankelijk verklaard. 
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Het project ligt in 1760 Roosdaal aan de Nieuwe Kaai 20 en heeft als kadastrale omschrijving 

afdeling 1, sectie A, nummers 35E2, 35F2, 37A, 38F, 39, 40H en 40G. 

II. Rechtspleging  

1. 

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

tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting in. De overige tussenkomende 

partijen dienen geen schriftelijke uiteenzetting in. De verzoekende partij dient een 

wederantwoordnota in. 

 

2. 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 6 mei 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). 

 

3. 

Met een tussenarrest van 1 juli 2021 met nummer RvVb-A-2021-1167 heeft de Raad de 

heropening van de debatten bevolen teneinde enkele recente rechtsfeiten, waarvan de partijen 

nog geen kennis konden hebben ten tijde van het indienen van de schriftelijke stukken, aan 

tegenspraak te onderwerpen.  

 

Bovendien wordt de vierde tussenkomende partij uitgenodigd om standpuntpunt in te nemen 

over de vaststelling dat ze heeft nagelaten haar verzoekschrift tot tussenkomst te 

regulariseren, een schriftelijke uiteenzetting in te dienen en het rolrecht te betalen.  

 

De verzoekende partij en de eerste en vierde tussenkomende partij hebben een aanvullende 

nota ingediend. 

 

In haar aanvullende nota van 29 juli 2021 stelt de vierde tussenkomende partij dat ze de 

procedure niet verder wenst te zetten. 

 

4. 

De procespartijen werden opnieuw opgeroepen voor de openbare zitting van 13 januari 2022. 
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De heer Johan KESTEMONT voert het woord voor de verzoekende partij.  

 

Advocaat Karlien VERNIEUWE loco advocaat Colin DE BEIR voert het woord voor de eerste 

tussenkomende partij.  

 

De verwerende en de tweede, derde en vierde tussenkomende partij, hoewel behoorlijk 

opgeroepen, verschijnen niet op de zitting. 

III. Feiten 

1. 

De verzoekende partij dient op 30 mei 2018 bij het college van burgemeester en schepenen 

van de gemeente Roosdaal een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor “de 

hernieuwing en uitbreiding van een vergunning klasse 2 inrichting voor de productie van beton 

en betonproducten en verkooppunt van bouwmaterialen” op de percelen gelegen te 1760 

Roosdaal, Nieuwe Kaai 20.  

 

Het betreft een inrichting die sinds 1923 op deze plaats gevestigd is en sinds 1973 

breedplaatvloeren en kleine speciale betonproducten produceert. Sinds 2013 baat het bedrijf 

ook een betoncentrale uit voor de bevoorrading voor betonmixers. Op 19 mei 2017 en 26 

oktober 2016 werden er milieuvergunningen voor bepaalde duur verleend voor het verder 

exploiteren en veranderen van de inrichting voor de productie van beton en betonproducten 

en verkooppunt van bouwmaterialen.  

 

De verzoekende partij vraagt nu in hoofdzaak de verderzetting van de inrichting voor het 

vervaardigen van betonmaterialen, en daarnaast ook de uitbreiding van het stallen van 

voertuigen, de opslag van cement in bulk en in kleine verpakkingen en compressoren.  

 

De percelen liggen in natuurgebied, woongebied met landschappelijke waarde en in 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied (gewestplan ‘Halle-Vilvoorde-Asse’).   

 

De percelen liggen ook binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

‘Historisch gegroeide bedrijven in Oud Pamel: Bouwmaterialen De Doncker en Van Der 

Straeten’, goedgekeurd op 13 maart 2009 (hierna: het GRUP).   

 

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan omvat 2 artikelen, namelijk artikel 1 “Bedrijventerrein voor 

historisch gegroeide bedrijven” en artikel 2 “Natuurgebied”. Bij artikel 1 is er een overdruk langs 

de straat Nieuwe kaai, artikel 1.3 “Zone voor representatieve bedrijfsactiviteiten” en een 
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overdruk langs de overige randen “Zone voor buffer”. Voor artikel 2 is er voor de volledige zone 

een overdruk, artikel 2.2 “Grote eenheid natuur”.  

 

Op 21 juni 2018 wordt er een plaatsbezoek georganiseerd.   

 

Tijdens het openbaar onderzoek dienen de tussenkomende partijen een bezwaarschrift in.  

 

Na het toevoegen van een geluidstudie wordt er van 21 september 2018 tot 20 oktober 2018 

een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd. De tussenkomende partijen dienen opnieuw 

een bezwaarschrift in.  

 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar adviseert deels gunstig, deels ongunstig.  

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent op 12 november 2018 een 

omgevingsvergunning aan de verzoekende partij. De vergunning wordt verleend voor een 

termijn van twee jaar en onderworpen aan een resem voorwaarden, waaronder de voorwaarde 

dat de inrichting planologisch en stedenbouwkundig in regel gesteld moet worden door “de 

activiteiten en verhardingen in natuurgebied stop te zetten en te verwijderen” en “de niet-

vergunde stedenbouwkundig vergunningsplichtige handelingen, activiteiten en constructies en 

gebouwen te regulariseren”.  

 

Tegen die beslissing tekenen de tussenkomende partijen op 18, 19 en 20 september 2018 

administratief beroep aan bij de verwerende partij.  

 

Na de hoorzitting van 19 maart 2019 adviseert de provinciale 

omgevingsvergunningscommissie op diezelfde datum om de beroepen in te willigen en de 

omgevingsvergunning te weigeren.   

 

Op 2 mei 2019 verklaart de verwerende partij het beroep gegrond en weigert de 

omgevingsvergunning aan de verzoekende partij. 

 

Dat is de bestreden beslissing. 
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IV. Ontvankelijkheid van de tussenkomst - vierde tussenkomende partij  

 

De vierde tussenkomende partij wordt met een aangetekende brief van 23 oktober 2019 in 

kennis gesteld van de beschikking van 18 oktober 2019, en van de mogelijkheid om binnen 

een vervaltermijn van 30 dagen het verzoekschrift tot tussenkomst te regulariseren en een 

schriftelijke uiteenzetting in te dienen. In dezelfde brief wordt ze verzocht om het rolrecht van 

100 euro te betalen. 

 

De vierde tussenkomende partij laat na om het verzoekschrift tot tussenkomst te regulariseren, 

een schriftelijke uiteenzetting in te dienen en het rolrecht te betalen. 

 

Na het tussenarrest van 1 juli 2021 met nummer RvVb-A-2021-1167 stelt de vierde 

tussenkomende partij in een aanvullende nota van 29 juli 2021 dat ze afziet van verdere 

tussenkomst in de procedure. 

 

Gelet op voormelde vaststellingen wordt het verzoek tot tussenkomst overeenkomstig artikel 

61, §2, lid 3 Procedurebesluit geacht niet te zijn ingediend, ongeacht de vaststelling dat het 

verzoek tot tussenkomst overeenkomstig artikel 21, §5 DBRC-decreet eveneens 

onontvankelijk is wegens de ontstentenis van tijdige betaling van het rolrecht. 

V. Ontvankelijkheid van het beroep- belang van de verzoekende partij  

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij stelt dat ze “houder is van de geweigerde omgevingsvergunning” en 

een evident belang heeft bij de vordering. 

 

2. 

De verwerende partij betwist het belang van de verzoekende partij niet. 

 

3. 

De eerste tussenkomende partij stelt dat noch de heer Frank Beekman, noch diens 

vertegenwoordiger, de heer Johan Kestemont, de aanvrager is van de omgevingsvergunning. 

In het aanvraagdossier wordt er telkens melding gemaakt van “De Doncker/ DDR”, en vorige 

aanvragen en/of meldingen werden gedaan door de bv De Doncker. De personen die vermeld 

worden als verzoekende partij kunnen niet worden beschouwd als de aanvrager van de 

vergunning. 
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Bovendien wijst de eerste tussenkomende partij erop dat er door de bv De Doncker een nieuwe 

omgevingsvergunning werd aangevraagd, zodat er minstens impliciet afstand werd gedaan 

van de aanvraag die heeft geleid tot de bestreden beslissing.  

 

4. 

De verzoekende partij stelt dat de heer Frank Beekman de “houder is van de geweigerde 

vergunning”. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Artikel 105, §2, 1° Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat een beroep bij de Raad kan 

worden ingesteld door de vergunningsaanvrager.  

 

Uit de gegevens van het omgevingsloket blijkt dat de heer Frank Beekman de aanvrager is 

van de omgevingsvergunning. Dit wordt ook zo vermeld in de bestreden beslissing. 

 

De exceptie wordt verworpen. 

 

2. 

Er werd een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend op 26 september 

2019. Volgens de verzoekende partij kan hieruit worden afgeleid dat de verzoekende partij 

heeft verzaakt aan de aanvraag die heeft geleid tot de bestreden beslissing. 

 

Een verzaking dient evenwel ondubbelzinnig en uitdrukkelijk te gebeuren. Het enkele gegeven 

dat een nieuwe omgevingsvergunning met een gelijkaardig dan wel identiek voorwerp wordt 

aangevraagd, kan op zich niet volstaan om te besluiten dat de verzoekende partij verzaakt 

aan haar ingediende aanvraag, voorwerp van de bestreden beslissing.  

 

Uit de gegevens van het dossier noch de verklaringen van de verzoekende partij blijkt 

ondubbelzinnig een verzaking aan de ingediende aanvraag. 

 

De exceptie wordt verworpen. 
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VI. Onderzoek van de middelen 

A. Derde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

In het derde middel voert de verzoekende partij de schending aan van “het recht op 

dienstverlening die een gespecialiseerde overheid kan bieden door de ontvankelijkheid van 

een aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor beperkte duur in 

afwachting van een definitieve beslissing van een gespecialiseerde overheid over een GRUP, 

af te wijzen in het licht van art.18 van het Decreet op de Omgevingsvergunning.” 

 

De toepassing van artikel 18 Omgevingsvergunningsdecreet moet volgens de verzoekende 

partij steeds gebeuren in het licht van het recht op toegankelijkheid van de gespecialiseerde 

overheid. De opslagplaatsen op de percelen 40h, 38f (deel) en 39 zijn geen ingedeelde 

inrichtingen en zijn dus niet vergunnings- of meldingsplichtig. Voor de opslagplaatsen op de 

percelen nummer 38f (deel) en 39 voorziet het GRUP dat in opmaak is in een herlocalisatie. 

Daardoor is er in het voorliggende geval sprake van een ontkoppeling in plaats van een 

onlosmakelijke verbondenheid.  

 

2. 

De verwerende partij herhaalt dat er sprake is van een onlosmakelijke verbondenheid tussen 

stedenbouwkundige handelingen en de ingedeelde inrichtingen en activiteiten voor wat betreft 

de exploitatie van de site. De verwerende partij doet dan ook niets anders dan de decretale 

bepaling toepassen. Ze heeft daarbij geen plicht om te wachten op het tussen te komen 

gerechtelijk vonnis.  

 

3. 

De eerste tussenkomende partij stelt dat de verwerende partij een gebonden bevoegdheid 

heeft om de aanvraag te weigeren in geval van een schending van artikel 18 

Omgevingsvergunningsdecreet. Verder wijst ze erop dat de verhardingen aangelegd op de 

percelen nummer 40h, 38f(deel) en 39 wel degelijk deel uitmaken van de aanvraag. 

 

4. 

De tweede en derde tussenkomende partij werpen in hun verzoekschrift tot tussenkomst geen 

argumenten op met betrekking tot dit middel. 
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5. 

Volgens de verzoekende partij heeft de strafrechter erop gewezen dat de verzoekende partij 

in de onmogelijkheid is om een stedenbouwkundige aanvraag te doen voor de percelen 40h, 

38f en 39. Nu het vonnis gekend is kan dit voor de verwerende partij een reden zijn om een 

andersluidend standpunt in te nemen.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De aanvraag betreft de bedrijfssite van de bv DE DONCKER.  

 

Het betreft een inrichting die sinds 1923 op deze plaats gevestigd is en sinds 1973 

breedplaatvloeren en kleine speciale betonproducten produceert. Sinds 2013 baat het bedrijf 

ook een betoncentrale uit voor de bevoorrading voor betonmixers. Op 19 mei 2017 en 26 

oktober 2016 werden er milieuvergunningen voor bepaalde duur verleend voor het verder 

exploiteren en veranderen van de inrichting voor de productie van beton en betonproducten 

en verkooppunt van bouwmaterialen. 

 

Het gewestplan ‘Halle-Vilvoorde-Asse’, werd vastgesteld met koninklijk besluit van 7 maart 

1977. Overeenkomstig dit plan is de site gelegen in natuurgebied, woongebied met 

landschappelijke waarde en in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

 

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Historisch gegroeide bedrijven in Oud Pamel: 

Bouwmaterialen De Doncker en Van Der Straeten’ werd goedgekeurd op 13 maart 2009. 

Overeenkomstig dit plan is de site gelegen in artikel 1 “Bedrijventerrein voor historisch 

gegroeide bedrijven” en artikel 2 “Natuurgebied”. 

 

Op 8 maart 2017 is er een plan-MER definitief goedgekeurd met als doel een gewijzigd 

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. De eerste tussenkomende partij verwijst 

naar een antwoord van de Vlaamse minister van Omgeving op de schriftelijke vraag nummer 

234 van 9 januari 2020, waaruit blijkt dat er werd beslist om het planproces niet verder te 

zetten. 

 

Hoewel de verzoekende partij kritiek levert op de manier waarop de Vlaamse minister deze 

beslissing heeft genomen en bekendgemaakt, kan er aldus worden aangenomen dat het 

planproces voor dit nieuwe GRUP definitief verlaten werd. Ook de correctionele rechtbank te 

Brussel stelt in haar vonnis van 25 februari 2021 dat de herbestemming van de percelen 
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middels een nieuw GRUP niet meer wordt nagestreefd door de overheid. Ter zitting van 13 

januari 2022 betwist de verzoekende partij ook niet langer dat er voorlopig geen aangepast 

GRUP zal worden opgemaakt. 

 

2. 

In de periode tussen 1967 en 1993 werden er stedenbouwkundige vergunningen verleend 

voor het bouwen van een loods, een toonzaal en appartementen. 

 

Met betrekking tot de site werden volgende processen-verbaal opgesteld: 

- op 27 augustus 2003 voor het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem en het 

gewoonlijk gebruik van de grond voor het opslaan van allerhande materialen op perceel 

40g; 

- op 2 december 2008 voor het gebruik van de percelen 35E2, 38f(deel), 39 en 40G voor 

het stapelen van bouwmaterialen; 

- in oktober 2010 voor het gebruik van de percelen 38f(deel), 39, 40G en 40h, geheel of 

deels gelegen in natuurgebied, voor het stapelen van bouwmaterialen. De stopzetting van 

het gebruik van deze percelen werd bevolen; 

- op 28 februari 2011 werd vastgesteld dat op de percelen 38f(deel), 39, 40G en 40h, in 

zoverre ze in natuurgebied gelegen zijn, nog steeds bouwmaterialen worden gestapeld. Er 

zijn nog steeds verhardingen aanwezig; 

- op 18 april 2018 werd nogmaals vastgesteld dat op de percelen 38f(deel), 39, 40G en 40h, 

in zoverre ze in natuurgebied gelegen zijn, nog steeds bouwmaterialen worden gestapeld. 

Er zijn nog steeds verhardingen aanwezig. 

 

Er werden verschillende milieuvergunningen verleend voor de inrichting. Op 19 mei 2017 en 

26 oktober 2016 werden er milieuvergunningen voor bepaalde duur verleend voor het verder 

exploiteren en veranderen van de inrichting voor de productie van beton en betonproducten 

en verkooppunt van bouwmaterialen. 

 

3. 

De voorliggende aanvraag betreft enkel “de hernieuwing en uitbreiding van een vergunning 

klasse 2 inrichting voor de productie van beton en betonproducten en verkooppunt van 

bouwmaterialen” en heeft dus geen betrekking op stedenbouwkundige handelingen. 

 

De verwerende partij oordeelt in de bestreden beslissing evenwel als volgt: 

 

“… 
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a) Vergunningstoestand 

Om tot een goede beoordeling van de aanvraag te komen is het van belang om een correct uitgangspunt voor 

de aanvraag te hanteren. Over de vergunningstoestand van het bedrijf bestaan namelijk betwistingen. 

 

Een aantal gebouwen, constructies, reliëfwijzigingen en opslag in open lucht dateren van vóór de eerste 

inwerkingtreding van het gewestplan (vermoeden van vergunning in toepassing van het art. 4.2.14 VCRO) of 

werden met vergunning opgericht. Van een deel van de constructies wordt bepleit dat ze werden aangelegd 

vóór er hiervoor een vergunningsplicht gold (praetoriaans vermoeden van vergunning). Een vermoeden van 

vergunning kan worden ingeschreven in het vergunningenregister, waardoor er gelijkaardige rechten voor 

bestaande constructies in het leven worden geroepen als voor regulier vergunde constructies. Op dit ogenblik 

loopt hierrond nog een procedure en is er voor een aanzienlijk deel van de verhardingen en voor een 

ondergeschikt deel van de bebouwing nog geen opname in het vergunningenregister. 

 

Op basis van de stedenbouwkundige vergunningen (zie punt 5 historiek) kan voorlopig afgeleid worden dat 

volgende constructies stedenbouwkundig niet vergund of vergund geacht zijn: 

- het achterste gedeelte van loods 2 (over een lengte van ca. 16 m); 

- de ophoging/verharding van perceel 39 en een aanzienlijk deel van perceel 38f in functie van de stapeling 

van materialen in open lucht; 

 

Verder kan aangenomen worden dat voor de kadastrale percelen 38f, 39 en 40h (de achteraan gelegen 

percelen) nooit een stedenbouwkundige vergunning verleend is van enige activiteit of aanleg van verhardingen 

of opslag van materialen. Voor het kadastraal perceel 38f is er in 1979 wel een stedenbouwkundige vergunning 

gegeven voor het rooien van 275 populieren, echter zonder dat hiervoor een andere bestemming of activiteit 

zou zijn vergund.  

 

Deze achterste percelen zijn volgens het geldend ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als natuurgebied (artikel 

1) met een overdruk van Grote Eenheid Natuur. Het RUP heeft dus het ongedaan maken van deze toestand 

als doel vooropgesteld en is zeker niet vertrokken vanuit een vermoeden van vergunning voor deze delen. 

Deze percelen maken bovendien deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk (zie natuurtoets). De gevraagde 

activiteit voor opslag en behandeling van bouwmaterialen of betonproducten is hiermee in strijd. 

 

Deze strijdigheid werd bevestigd door de vaststelling van de bouwmisdrijven. Meer bepaald werd voor de 

aanleg van verhardingen en opslag van materialen een proces verbaal opgemaakt. Voor het kadastraal perceel 

40h is in een proces verbaal eveneens vastgesteld dat er onrechtmatige reliëfwijzigingen zijn doorgevoerd. 

Omtrent deze misdrijven is er in 2011, na het van kracht zijnde ruimtelijk uitvoeringsplan, een vordering tot 

herstel in de vorige staat opgelegd en het staken van het strijdig gebruik met bijkomend het uitvoeren van 

aanpassingswerken en het betalen van een geldsom gelijk aan de meerwaarde. 

 

Op dit moment betracht de exploitant echter opnieuw te bewijzen dat er geen overtredingen plaatsvonden. 

Voor het stapelen van materiaal en gewoonlijk gebruik van percelen ontstond de vergunningsplicht pas aan 

het einde van de jaren ’90, na de herorganisatie van het bedrijf in 1993, waarop de exploitant zich stoelt om 

een praetoriaans vermoeden van vergunning te bekomen. Er dient echter te worden opgemerkt dat voor de 

aanleg van verhardingen en voor reliëfwijzigingen de vergunningsplicht al bestaande was voorafgaand aan de 

herorganisatie van 1993 en dat hiervoor slechts op het vermoeden van vergunning kan gestoeld worden door 

bewijs van aanleg voorafgaand aan de inwerkingtreding van het gewestplan.  
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Uit de beschikbare plannen en publiek raadpleegbaar luchtfotomateriaal blijkt ook de voortschrijdende aanleg 

van verhardingen en er zijn ook reliëfbreuken op het digitaal hoogtemodel waar te nemen die op 

reliëfwijzigingen wijzen (deels bevestigd door de PV’s). De interpretatie rond wat een aanzienlijke reliëfwijziging 

is heeft daarbij doorheen de tijd verschillende invloeden gekend uit rechtspraak en toelichtingen. Voor 

verhardingen dient bijkomend gesteld dat deze zich niet beperken tot de niet-doorlatende verhardingen, ook 

grindverhardingen worden tot de verhardingen gerekend.  

 

Het heropende (gerechterlijk) onderzoek hierrond is nog lopende en daarbij is de Afdeling GOP 

(Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten) betrokken. Vooralsnog, in afwachting van een 

uitspraak ten gronde, is er geen basis om een andersluidend standpunt inzake de vergund geachte situatie 

van de buitenopslag in te nemen dan al gehanteerd in alle voorgaande procedures. Minstens de aanleg van 

de verhardingen die op geen enkel aanvraagplan voorkomen en waarvan de nog aangroeiende oppervlakte 

afleesbaar is op de luchtfoto’s tot na het jaar 2000 wijzen onomstotelijk op een onvergunde situatie.  

 

Op basis van de bovenvermelde historiek dient besloten te worden dat het huidige bedrijf stedenbouwkundig 

slechts gedeeltelijk vergund is. In elk geval is er een strijdige inname van de percelen gelegen in natuurgebied 

met betrekking tot het stapelen van materialen op een verharde ondergrond.  

 

b) Koppelingsregel 

Vermits uit bovenstaande bevindingen blijkt dat de aanvraag in stedenbouwkundig opzicht niet geheel vergund 

is kan worden gesteld dat de aanvraag strijdt met het artikel 18 van het omgevingsdecreet van 25 april 2014 

en het artikel 66 van het uitvoeringsbesluit van 27 november 2015. 

 

Artikel 18 van het omgevingsvergunningsdecreet stelt: 

‘Als het project elementen bevat die onderworpen zijn aan meerdere vergunningsplichten, bij of krachtens de 

decreten, vermeld in artikel 5, en die aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, wordt de 

vergunningsaanvraag ingediend voor de betrokken aspecten gezamenlijk’ 

 

Waarbij artikel 5 weergeeft welke projectelementen er allemaal zijn namelijk: 

‘Dit decreet is van toepassing op projecten die zijn onderworpen aan: 

1° de vergunningsplicht, namelijk voor:  

a) het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 van de VCRO;  

b) het verkavelen van gronden als vermeld in artikel 4.2.15 van de VCRO;  

c) de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of tweede klasse als vermeld in 

artikel 5.2.1 van het DABM;  

d) vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten als vermeld in artikel 11 van het decreet van 15 juli 

betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid;  

e) vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie, vermeld in artikel 9bis, § 7, en artikel 13, § 4 en § 

5, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.  

2° de meldingsplicht, namelijk voor:  

a) het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.2 en artikel 4.2.4 van de 

VCRO;  

b) de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse als vermeld in artikel 5.2.1 

van het DABM. 
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Hierbij aansluitend stelt het art. 66 van het uitvoeringsbesluit: 

‘De vergunningsaanvraag wordt onontvankelijk bevonden als het bevoegde bestuur bij het ontvankelijkheids- 

en volledigheidsonderzoek vaststelt dat de aanvraag strijdig is met artikel 18, tweede lid, van het decreet van 

25 april 2014.’ 

 

Op basis van de historiek van het bedrijf en zoals hierboven reeds gesteld blijkt dat slechts een gedeelte van 

de site stedenbouwkundig vergund is of als vergund geacht kan worden beschouwd. Een belangrijk deel van 

de verhardingen in functie van de opslag in open lucht en het achterste deel van loods 2 (met een lengte van 

ca. 16 m) zijn niet vergund. Logischerwijze dienen deze stedenbouwkundig niet vergunde constructies ofwel 

verwijderd te worden ofwel geregulariseerd te worden. Aangezien aangenomen wordt dat deze constructies 

nodig zijn voor de uitbating van het bedrijf, dienen ze op zijn minst mee aangevraagd te worden onder het luik 

‘stedenbouwkundige handelingen’. De voorliggende aanvraag bevat echter enkel de ingedeelde inrichtingen 

of activiteiten. Hoewel de opslag in open lucht op zich niet onderworpen is aan vergunningsplichtige ingedeelde 

inrichtingen of activiteiten, dient wel gesteld dat deze opslag onlosmakelijk verbonden is met de aangevraagde 

ingedeelde inrichtingen en activiteiten. 

 

Aangezien ontegensprekelijk blijkt dat zowel de stedenbouwkundige handelingen als de ingedeelde 

inrichtingen en activiteiten onlosmakelijk verbonden zijn voor wat betreft de uitbating van de site, is de aanvraag 

niet in overeenstemming met het decreet betreffende de omgevingsvergunning en het omgevingsbesluit. 

Bijgevolg moet gesteld worden dat de vergunningsaanvraag onontvankelijk had moeten worden bevonden.  

 

Gezien het niet tot de bevoegdheid behoort van de beroepsinstantie om de ontvankelijkheid van de aanvraag 

vast te stellen, kan uit deze bevinding niet anders dan een weigering voortvloeien om reden van de schending 

van art. 18 van het omgevingsdecreet. Alleen al om deze reden komt de aanvraag niet in aanmerking voor 

vergunning en zijn alle verdere afwegingen van ondergeschikte orde.  

…” 

 

4. 

Uit de bestreden beslissing blijkt dan ook dat de verwerende partij van oordeel is dat een aantal 

constructies, die noodzakelijk zijn voor de aangevraagde exploitatie, niet stedenbouwkundig 

vergund zijn. De verwerende partij is van oordeel dat de aanvraag strijdt met artikel 18 

Omgevingsvergunningsdecreet (in de toepasselijke versie), waaruit blijkt dat er een 

gezamenlijke vergunningsaanvraag had moeten worden ingediend voor de 

stedenbouwkundige aspecten en de aspecten van exploitatie wanneer deze onlosmakelijk met 

elkaar verbonden zijn. 

 

De strijdigheid met artikel 18 Omgevingsvergunningsdecreet en artikel 66 

Omgevingsvergunningsbesluit is het determinerende weigeringsmotief van de bestreden 

beslissing.  
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5. 

In het derde middel stelt de verzoekende partij dat artikel 18 Omgevingsvergunningsdecreet 

“te strikt” wordt toegepast. De strikte toepassing van dit artikel zou de verzoekende partij 

immers miskennen in haar “door het Grondwettelijk Hof algemeen erkend recht op 

toegankelijkheid bij de gespecialiseerde overheid dat in het omgevingsrecht van essentieel 

belang is”.  

 

Artikel 15, 4° van het Procedurebesluit bepaalt dat het verzoekschrift een uiteenzetting van de 

feiten en van de ingeroepen middelen moet bevatten. Een ontvankelijk middel bestaat uit een 

voldoende en duidelijke omschrijving van de geschonden geachte regelgeving of beginselen 

van behoorlijk bestuur en van de wijze waarop de verwerende partij die schendt. Het komt de 

verzoekende partij in het kader van haar stelplicht toe zulks duidelijk aan te geven, zodat de 

rechten van verdediging van de andere procespartijen niet worden geschonden.  

 

De Raad is van oordeel dat de verzoekende partij in dit middel nalaat om op voldoende 

duidelijke en concrete wijze aan te geven op grond van welke rechtsregels de verwerende 

partij het artikel 18 Omgevingsvergunningsdecreet buiten toepassing had moeten laten of 

“minder strikt” had moeten toepassen. Het louter vermelden van een “door het Grondwettelijk 

Hof erkend recht” voldoet niet aan de verplichting van de verzoekende partij om de 

geschonden geachte rechtsregels voldoende nauwkeurig te omschrijven. Het is niet aan de 

Raad om uit te zoeken welke wetten of besluiten worden bedoeld, of die van toepassing zijn 

en daarin op zoek te gaan naar regels waaruit een mogelijke afwijking van artikel 18 

Omgevingsvergunningsdecreet zou kunnen worden afgeleid. Dat behoort tot de stelplicht van 

de verzoekende partij. 

 

6. 

6.1 

Voor zover dit middel gelezen zou kunnen worden als een kritiek op de in de bestreden 

beslissing vastgestelde schending van artikel 18 Omgevingsvergunningsdecreet, omdat er 

geen onlosmakelijke verbondenheid zou zijn tussen de onvergunde stedenbouwkundige 

aspecten en de aangevraagde exploitatie, “vermits er voor deze percelen (38f(deel), 39 en 

40h) geen VLAREM verplichtingen en/of meldingen zijn”, oordeelt de Raad dat het middel 

verworpen dient te worden. 

 

6.2 

Artikel 18 Omgevingsvergunningsdecreet, in zijn toepasselijke versie, luidt als volgt: 
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“… 

Als het project elementen bevat die onderworpen zijn aan meerdere vergunningsplichten, bij of 

krachtens de decreten, vermeld in artikel 5, en die aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden 

zijn, wordt de vergunningsaanvraag ingediend voor de betrokken aspecten gezamenlijk.” 

 

Het artikel 5 Omgevingsvergunningsdecreet vermeldt de volgende projectelementen: 

 

“Dit decreet is van toepassing op projecten die zijn onderworpen aan: 

1° de vergunningsplicht, namelijk voor: 

  a) het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 

van de VCRO; 

  b) het verkavelen van gronden als vermeld in artikel 4.2.15 van de VCRO; 

  c) de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of tweede 

klasse als vermeld in artikel 5.2.1 van het DABM; 

  d) vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten als vermeld in artikel 11 van het 

decreet van 15 juli betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid; 

  e) vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie, vermeld in artikel 9bis, § 7, 

en artikel 13, § 4 en § 5, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en 

het natuurlijk milieu. 

2° de meldingsplicht, namelijk voor: 

  a) het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.2 

en artikel 4.2.4 van de VCRO; 

  b) de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse als 

vermeld in artikel 5.2.1 van het DABM.” 

 

Artikel 66, tweede lid van het Omgevingsvergunningsbesluit stelt: 

 

“De vergunningsaanvraag wordt onontvankelijk bevonden als het bevoegde bestuur bij het 

ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek vaststelt dat de aanvraag strijdig is met de 

verplichtingen, vermeld in artikel 7, §2 van het decreet van 25 april 2014”. 

 

6.3 

Uit de procedure die werd gevoerd voor de correctionele rechtbank te Brussel is inmiddels 

gebleken dat er voor het perceel 40H, gelegen in natuurgebied, geen stedenbouwkundige 

vergunning werd verleend.  

 

De verzoekende partij schermt met een (tussen)vonnis van 11 december 2019, dat dus dateert 

van na de bestreden beslissing, waarin werd geoordeeld dat de verharding op dit perceel wordt 
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geacht vergund te zijn (vonnis van 11 december 2019 van de Nederlandstalige rechtbank van 

eerste aanleg Brussel, 25ste kamer, HV 66.99.116/18). 

 

Aangezien dit (tussen)vonnis dateert van na de bestreden beslissing, kan de verwerende partij 

moeilijk worden verweten dat ze hiermee geen rekening heeft gehouden in haar beslissing.   

 

De verzoekende partij slaagt er evenwel niet in aan te tonen dat het vergund geacht karakter 

van de verharding op het perceel 40H de wettigheid van de bestreden beslissing aantast en 

dat de verwerende partij ten onrechte zou hebben vastgesteld dat er wegens de 

onlosmakelijke verbondenheid tussen deze elementen, een gezamenlijke vergunning had 

moeten worden aangevraagd voor de nog onvergunde stedenbouwkundige aspecten en de 

aspecten van exploitatie.  

 

De verzoekende partij verwijst steevast naar het (tussen)vonnis van 11 december 2019, maar 

zoals de eerste tussenkomende partij opmerkt, heeft de correctionele rechtbank intussen op 

25 februari 2021 een eindvonnis gewezen. In het vonnis van 25 februari 2021 wordt gesteld 

dat er niet wordt aangetoond dat de “buitenopslag op het perceel reeds gedurende jaren, van 

voor de inwerkingtreding van het gewestplan, onaangeroerd één geheel hebben gevormd met 

de verharding.” De rechtbank is dan ook van oordeel dat “het standpunt erin bestaande dat de 

herstelmaatregel inzake het gewoonlijk gebruik van perceel nr. 40h voor buitenopslag zonder 

voorwerp zou zijn, daar de stockage of opslag mee zou genieten van het vermoeden van 

vergunning m.b.t. de verharding op dat perceel, (…) om voormelde redenen niet (kan) worden 

gevolgd.”  

 

Het mag dan ook duidelijk zijn dat de correctionele rechtbank te Brussel van oordeel is dat er 

geen vermoeden van vergunning geldt voor de stockage of opslag van materialen op perceel 

40H in natuurgebied.  

 

Door enkel aan te voeren dat de verharding op perceel 40H volgens de correctionele rechtbank 

vergund geacht is, toont de verzoekende partij niet aan dat de vaststelling van de verwerende 

partij dat het huidige bedrijf stedenbouwkundig slechts gedeeltelijk vergund is en dat de opslag 

in open lucht onlosmakelijk verbonden is met de aangevraagde ingedeelde inrichting en 

activiteiten onjuist of kennelijk onredelijk is. De verzoekende partij toont dan ook niet aan dat 

de verwerende partij ten onrechte heeft besloten dat de aanvraag gelet op de koppelingsregel 

van artikel 18 van het Omgevingsvergunningsdecreet niet in aanmerking komt voor 

vergunning.    
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7. 

Het middel wordt verworpen 

B. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet). 

 

De verzoekende partij acht de motiveringsplicht geschonden specifiek wat betreft haar verzoek 

om in toepassing van artikel 68, lid 2, 1° van het Omgevingsvergunningsdecreet een 

omgevingsvergunning voor bepaalde duur te verlenen. Ze stelt dat de vergunning werd 

geweigerd zonder enig concreet onderzoek door de verwerende partij van haar vraag om een 

omgevingsvergunning voor bepaalde duur af te geven in afwachting van de goedkeuring van 

het nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Bouwmaterialen De Docker en Van Der 

Straeten bvba” dat in opmaak is.  

 

2. 

De verwerende partij stelt dat ze de mogelijkheid heeft, maar niet verplicht is om een 

vergunning geheel of gedeeltelijk te verlenen voor een bepaalde duur. In het voorliggende 

geval heeft de verwerende partij geoordeeld dat de aanvraag in strijd is het met 

Omgevingsvergunningsdecreet en het uitvoeringsbesluit, zodat ze de aanvraag 

vanzelfsprekend geweigerd heeft. Het verlenen van een tijdelijke vergunning is geen optie.  

 

Het gaat de verwerende partij in het voorliggende geval niet om de VLAREM-ingedeelde 

inrichtingen, maar wel om de stedenbouwkundige handelingen, die onlosmakelijk verbonden 

zijn met de aanvraag maar die niet mee worden aangevraagd.  

 

3. 

De eerste tussenkomende partij wijst erop dat uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende 

partij de motieven van de bestreden beslissing kent zodat er geen sprake kan zijn van een 

schending van de formele motiveringsplicht. Volgens de eerste tussenkomende partij is het 

niet mogelijk de schending van de formele en materiële motiveringsplicht gezamenlijk op te 

werpen. Verder is het middel niet gericht tegen het decisief weigeringsmotief van de 

strijdigheid met artikel 18 Omgevingsvergunningsdecreet juncto artikel 66 

Omgevingsvergunningsbesluit. Het middel bevat dan ook kritiek op een overtollig motief. 
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4. 

De tweede en derde tussenkomende partij geven in een verzoekschrift een doorlopend betoog 

dat niet is ingedeeld in replieken per middel. In de zevende paragraaf van hun verzoekschrift 

betwisten ze, in wat mogelijk herkend kan worden als een repliek op het eerste middel, dat de 

verhardingen op het perceel 40H vergund geacht zouden zijn. Ze wijzen erop dat betonplaat 

die werd aangebracht een hoogte heeft van 60 cm en dan ook een vergunningsplichtige 

reliëfwijziging met zich mee gebracht heeft. 

 

5. 

De verzoekende partij brengt een vonnis bij van de correctionele rechtbank van Brussel van 

11 december 2019. Uit dit vonnis blijkt volgens de verzoekende partij dat de strafrechter de 

argumenten van de verzoekende partij om een tijdelijke vergunning te verlenen ondersteunt. 

In afwachting van een definitieve planologische regeling stelde de rechter ook het opleggen 

van herstelmaatregelen uit. Een verzoek tot het afleveren van een gedeeltelijke, in de tijd 

beperkte vergunning zou in dit licht dan ook ernstig in overweging genomen moeten worden. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Zoals blijkt uit de beoordeling van het derde middel, is de strijdigheid met artikel 18 

Omgevingsvergunningsdecreet en artikel 66 Omgevingsvergunningsbesluit het 

determinerende weigeringsmotief van de bestreden beslissing.  

 

In haar verzoekschrift schetst de verzoekende partij de historiek van de percelen. Ze erkent 

hierbij dat de opslagplaatsen op de percelen nummer 39 en 38F(deel) zonevreemd gelegen 

zijn, voor het perceel nummer 40H zou er een vermoeden van vergunning gelden. De 

verzoekende partij gaat er evenwel vanuit dat de toestand van deze percelen definitief 

geregeld zal worden wanneer het nieuwe GRUP voor deze locatie zal worden goedgekeurd, 

en vraagt om deze reden een omgevingsvergunning aan voor de exploitatie die beperkt is in 

de tijd, met name totdat het nieuwe GRUP wordt goedgekeurd. Ze benadrukt daarbij dat de 

activiteiten op deze percelen (opslag), geen ingedeelde inrichtingen zijn, en stelt in essentie 

dan ook dat deze percelen buiten de vergunningsaanvraag gesloten kunnen worden. 

 

In het eerste middel stelt de verzoekende partij in essentie dat de verwerende partij zonder 

enig gemotiveerd onderzoek heeft geweigerd om een vergunning af te leveren die in de tijd 

beperkt is, met name tot aan de goedkeuring van het nieuwe GRUP. Ze stelt dat dit verzoek 
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zeker redelijk is, omdat er twijfel bestaat over de exacte vergunde toestand van de percelen. 

In dit middel bekritiseert de verzoekende partij de werkwijze van de verwerende partij en haar 

onwil om op “voorlopige wijze” een pragmatische oplossing te bieden tot aan het tussenkomen 

van een planologische regeling voor deze percelen. Ze uit hierbij haar mening dat de 

constructies op het perceel 40H vergund geacht zijn, en dat er geen ingedeelde inrichtingen 

worden aangevraagd op de percelen 39 en 38F(deel), maar levert geen kritiek op de 

vaststelling van de verwerende partij dat “de opslag (op deze percelen) onlosmakelijk 

verbonden is met de aangevraagde ingedeelde inrichtingen en activiteiten”.  

 

Noch de (stedenbouwkundig) onvergunde toestand van een gedeelte van het bedrijf, noch de 

onlosmakelijke verbondenheid tussen de onvergunde stedenbouwkundige handelingen en de 

aangevraagde exploitatie wordt in dit middel ernstig bekritiseerd.  

 

Het middel, dat gesteund is op de premisse dat de verwerende partij in deze specifieke 

omstandigheden gemotiveerd had moeten onderzoeken of er geen “tijdelijke” vergunning 

afgeleverd had kunnen worden, doet dan ook geen afbreuk aan de in de bestreden beslissing 

vastgestelde onwettigheid en kan niet leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing.  

 

2. 

Ten overvloede moet worden vastgesteld dat de verzoekende partij niet ernstig betwist dat de 

opgestarte procedure tot aanpassing van het GRUP dat de verdere exploitatie van de inrichting 

moet faciliteren, niet wordt verdergezet. De eerste tussenkomende partij wijst er op dat het 

planproces werd stopgezet en verwijst hiervoor naar het antwoord van de bevoegde Vlaamse 

minister op de schriftelijke vraag nummer 234 van 9 januari 2020.  

 

De verzoekende partij bekritiseert in haar aanvullende nota en ter zitting de aangehaalde 

redenen om deze beslissing om het planproces niet verder te zetten, en wijst er op dat deze 

beslissing geen rekening houdt met het vonnis van de correctionele rechtbank van 11 

december 2019. Het wordt evenwel niet betwist dat het planproces waarop ze klaarblijkelijk 

haar hoop heeft gesteld, effectief werd stopgezet. Er valt dan ook niet in te zien welk belang 

de verzoekende partij nog kan doen gelden bij haar kritiek dat de verwerende partij beter had 

moeten motiveren waarom er geen tijdelijke omgevingsvergunning kon worden verleend in 

afwachting van de aanpassing van het GRUP.    

 

3. 

Het middel wordt verworpen. 
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C. Tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

In het tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 5.6.7, tweede 

lid VCRO.  

 

De verzoekende partij wijst op het artikel 5.6.7, §1, tweede lid VCRO, op grond waarvan er 

een omgevingsvergunning met beperkte duur kan worden afgeleverd voor de herlokalisatie 

van activiteiten in natuurgebied. De verwerende partij heeft echter ten onrechte beslist dat 

deze mogelijkheid niet kan worden toegepast in ruimtelijk kwetsbaar gebied.  

 

2. 

De verwerende partij stelt dat dit middel kritiek op een overtollig motief betreft. Verder wijst ze 

erop dat de bepaling van artikel 5.6.7 VCRO in zijn geheel gelezen moet worden, wat inhoudt 

dat de afwijking maar kan (en niet moet) worden toegestaan voor zover de goede ruimtelijke 

ordening niet wordt geschaad. De verwerende partij heeft in de bestreden beslissing 

geoordeeld dat er geen toepassing gemaakt kan worden van artikel 5.6.7, §1, eerste en 

tweede lid, omdat de aanvraag in strijd is met artikel 5.6.7, §1, derde lid VCRO.  

 

3. 

De eerste tussenkomende partij stelt eveneens dat het middel kritiek levert op een overtollig 

motief. 

 

4. 

De tweede en derde tussenkomende partij werpen in hun verzoekschrift tot tussenkomst geen 

argumenten op met betrekking tot dit middel. 

 

5. 

De verzoekende partij verwijst opnieuw naar het vonnis van de strafrechter. Verder stelt ze dat 

de verwerende partij minstens had moeten onderzoeken of het niet mogelijk was om de 

verzoekende partij tijdelijk verder te laten exploiteren. De strafrechter oordeelde dat het 

opleggen van een exploitatieverbod niet in causaal verband staat met de bewezen geachte 

feiten. De verwerende partij werpt ten onrechte een legaliteitsbelemmering op om niet te 

moeten onderzoeken of het niet redelijk zou zijn om de aanvraag tijdelijk te vergunnen.  
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Beoordeling door de Raad 

1. 

Het tweede middel is gericht tegen de vaststelling in de bestreden beslissing dat de aanvraag 

planologisch niet verenigbaar is. Volgens de verzoekende partij had de verwerende partij 

gebruik kunnen maken van de afwijkingsbepalingen van artikel 5.6.7 VCRO om af te wijken 

van de stedenbouwkundige voorschriften van het thans geldende GRUP. 

 

2. 

Bij de beoordeling van het eerste middel heeft de Raad reeds vastgesteld dat de schending 

van artikel 18 Omgevingsvergunningsdecreet (juncto artikel 66 Omgevingsvergunningsbesluit) 

het decisief weigeringsmotief van de bestreden beslissing betreft. Zoals de verwerende partij 

in de bestreden beslissing zelf aangeeft, betreft de planologische onverenigbaarheid van het 

aangevraagde een overtollig motief. De gebeurlijke onwettigheid van de beoordeling van de 

toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.6.7 VCRO kan dan ook niet verhelpen 

aan de vaststelling dat de verwerende partij de aanvraag onverenigbaar acht met artikel 18 

Omgevingsvergunningsdecreet juncto artikel 66 Omgevingsvergunningsbesluit.  

 

Ook dit middel kan dus niet leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing.  

 

3. 

Het middel wordt verworpen. 

D. Vierde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

In het vierde en laatste middel voert de verzoekende partij de schending aan van het 

vertrouwensbeginsel. 

 

De verzoekende partij wijst er immers op dat er door de Vlaamse overheid een definitief kader 

(in de vorm van het GRUP van 2009) en een tijdelijk kader (in de vorm van artikel 5.6.7, tweede 

lid VCRO) werd aangereikt om een tijdelijke vergunning af te leveren alvorens het nieuwe 

GRUP wordt goedgekeurd. Verder zijn er ook verworven rechten erkend voor de productie-

uitbreiding en werden er diverse stappen gezet in het kader van de goedkeuring van een nieuw 

GRUP. De weigering van de verwerende partij is dan ook in strijd met het door de Vlaamse 

overheid gewekte vertrouwen dat er een planologisch sluitende regeling zou worden bekomen.  
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2. 

De verwerende partij wijst erop dat het vertrouwensbeginsel maar geldt voor verwachtingen 

die worden gewekt door dezelfde overheid. In dit geval heeft de verwerende partij nooit enige 

gerechtvaardigde verwachting gewekt bij de verzoekende partij .  

 

3. 

De eerste tussenkomende partij merkt op dat het middel geen kritiek levert op het decisief 

weigeringsmotief. Bovendien kan een beginsel van behoorlijk bestuur niet contra legem 

worden toegepast.  

 

4. 

De tweede en derde tussenkomende partij stellen dat een doorstart voor het GRUP nooit een 

duidelijke optie is geweest aangezien er uit de toelichtingsnota van het bestaande GRUP blijkt 

dat de behoeften op korte en lange termijn niet worden aanvaard. Bovendien werd geen enkele 

voorwaarde van dit eerste GRUP uitgevoerd.  

 

5. 

De verzoekende partij verwijst naar het vonnis van de strafrechter en stelt dat hieruit blijkt dat 

er wel degelijk een gerechtvaardigd vertrouwen werd gewekt. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

In dit middel verwijst de verzoekende partij naar de complexe voorgeschiedenis van de 

aanvraag. Ze haalt verschillende toezeggingen en initiatieven aan die er toe geleid hebben dat 

ze erop mocht vertrouwen dat er een tijdelijke vergunning zou kunnen worden afgeleverd in 

afwachting van een definitieve regeling door het tussenkomen van een nieuw GRUP. 

 

Het vertrouwensbeginsel is een beginsel van behoorlijk bestuur dat moet vermijden dat de 

rechtmatige verwachtingen die een rechtsonderhorige uit het bestuurlijk optreden put, tekort 

worden gedaan. Het vertrouwensbeginsel kan enkel geschonden zijn wanneer eenzelfde 

overheid op een niet te verantwoorden wijze terugkomt van een vaste gedragslijn, of op 

toezeggingen of beloften die zij in een bepaald concreet geval heeft gedaan. 

 

De verzoekende partij legt geen enkele beslissing of geen enkel standpunt van de verwerende 

partij voor waaruit enig vertrouwenwekkend gedrag zou blijken en waartegen de bestreden 
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beslissing ingaat. De verzoekende partijen verwijzen uitsluitend naar handelingen van het 

Vlaams gewest en van de gemeente Roosdaal. Die beslissingen kunnen niet worden 

aangewend om in hoofde van de verwerende partij een schending van het 

vertrouwensbeginsel vast te stellen. Het vertrouwensbeginsel slaat op de rechtmatige 

verwachtingen die door het optreden van dezelfde overheid zijn gewekt. Alleen al om die reden 

faalt het beroep op het vertrouwensbeginsel. 

 

Ten overvloede moet worden herhaald dat het planproces waarop de verzoekende partij 

klaarblijkelijk haar hoop heeft gesteld, niet zal worden verdergezet.  

 

2. 

Het middel wordt verworpen. 
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VII. Beslissing  

1. Het verzoek tot tussenkomst van Marie-José GULDEMONT, Carlo VERBEKEN en Rudy 

EECKHOUT is ontvankelijk. 

 

2. Het verzoek tot tussenkomst van Frans VANDERSCHUEREN wordt geacht niet te zijn 

ingediend. 

 

3. Het beroep wordt verworpen. 

 

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

op 200 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

5. De kosten van de tussenkomst, bepaald op 300 euro, blijven ten laste van de 

tussenkomende partijen. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 17 februari 2022 door de vijfde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de vijfde kamer, 

Bart VOETS Pieter Jan VERVOORT 
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