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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 16 juni 2022 met nummer RvVb-A-2122-0857  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0425-A 

 

 

Verzoekende partijen 1. Eric MESSENS 

2. Martine MAES 

 

vertegenwoordigd door Mr. Roland DE ROUCK met 

woonplaatskeuze te 9400 Ninove, Leopoldlaan 17 

 

Verwerende partij de deputatie van de provincieraad van OOST-

VLAANDEREN 

 

met woonplaatskeuze te 9000 Gent, Gouvernementstraat 1 

 

Tussenkomende partij 

 

Jacqueline MEERSMAN 

 

vertegenwoordigd door Mrs. Jan DE MEYER en Dominique 

MATTHYS met woonplaatskeuze te 9000 Gent, Congreslaan 6 

 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 3 maart 2021 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 14 januari 2021, waarmee aan de 

tussenkomende partij een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het rooien van 

vier hoogstammige bomen en geweigerd voor het rooien van een esdoorn. 

 

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

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Gent van 10 januari 2013 niet 

ingewilligd. 
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Het project ligt in Gent aan de Willem Tellstraat 22 en heeft als kadastrale omschrijving afdeling 

5, sectie E, nummer 1336Z. 

II. Rechtspleging  

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

tussenkomende partij dient geen schriftelijke uiteenzetting en de verzoekende partijen dienen 

een wederantwoordnota in. 

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 14 december 2021. Ze hebben 

ingestemd met het schriftelijk behandelen en in beraad nemen van de zaak 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). 

III. Feiten 

1. 

De verzoekende partijen en de tussenkomende partij zijn elkaars buren. De bomen waarop de 

bestreden beslissing betrekking heeft, bevinden zich in de (stads)tuin van de tussenkomende 

partij. De verzoekende partijen zijn de bewoners van de aanpalende woning. Uit de 

beschrijving van de omgeving in de bestreden beslissing blijkt dat het deel van de straat waar 

de betrokken woningen gelegen zijn, wordt gekenmerkt door 19e-eeuwse burgerwoningen in 

gesloten bebouwing.  

 

Op vordering van de verzoekende partijen veroordeelt de rechtbank van eerste aanleg te Gent, 

zetelend in beroep, (onder meer) de tussenkomende partij bij vonnis van 28 september 2012 

tot het jaarlijks snoeien van drie bomen en tot het rooien van vijf bomen op het perceel aan de 

Willem Tellstraat 22 te Gent, zoals aangeduid in een gerechtelijk deskundigenverslag, binnen 

de drie maanden na de betekening van het vonnis. Het vonnis legt een dwangsom op van 

honderd euro per boom per dag vertraging, met een maximum van 150.000 euro. De 

ingewilligde vordering heeft artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek als rechtsgrond. 

 

2. 

De tussenkomende partij dient op 31 oktober 2012 bij het college van burgemeester en 

schepenen van de stad Gent een aanvraag in voor een stedenbouwkundige vergunning voor 
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het rooien van de vijf hoogstammige bomen, bedoeld in het vonnis van 28 september 2012, 

op het betrokken perceel. 

 

Het perceel ligt volgens de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan ‘Gentse en 

Kanaalzone’, vastgesteld met een koninklijk besluit van 14 september 1977, in woongebied 

met culturele, historische en/of esthetische waarde. 

 

Over de aanvraag wordt er geen openbaar onderzoek gehouden. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent verleent op 10 januari 2013 

een stedenbouwkundige vergunning aan de tussenkomende partij voor het rooien van de 

bomen, met uitzondering van de esdoorn. 

 

Tegen die beslissing tekenen de verzoekende partijen op 8 februari 2013 administratief beroep 

aan bij de verwerende partij. Op 11 februari 2013 tekent ook de tussenkomende partij 

administratief beroep aan. 

 

De provinciale stedenbouwkundige ambtenaar adviseert in zijn verslag van 28 maart 2013 om 

de beroepen niet in te willigen en een stedenbouwkundige vergunning voor het rooien van de 

bomen te verlenen, met uitsluiting van de esdoorn. 

 

Op 23 mei 2013 beslist de verwerende partij om de beroepen niet in te willigen en een 

stedenbouwkundige vergunning te verlenen voor het rooien van de bomen, met uitzondering 

van de esdoorn.  

 

3. 

Met het arrest met nummer A/2014/0874 van 16 december 2014 verwerpt de Raad het beroep 

van de verzoekende partijen tot vernietiging van de beslissing van 23 mei 2013 van de 

verwerende partij. 

 

Naar aanleiding van het cassatieberoep ingesteld door de verzoekende partijen, vernietigt de 

Raad van State met het arrest met nummer 231.961 van 15 juli 2015 voornoemd arrest van 

16 december 2014 omwille van een schending van artikel 144 van de Grondwet. 

 

Daarop vernietigt de Raad de beslissing van 23 mei 2013 van de verwerende partij met een 

arrest van 7 juni 2016 met nummer RvVb/A/1516/1206. 
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4. 

Vervolgens wordt de administratieve procedure hernomen en na de hoorzitting van 20 

september 2016 beslist de verwerende partij op 20 oktober 2016, op eensluidend advies van 

de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar, om de beroepen niet in te willigen en een 

stedenbouwkundige vergunning te verlenen voor het rooien van de bomen, met uitzondering 

van de esdoorn. 

 

5. 

Met het arrest met nummer RvVb-A-1819-0779 van 26 maart 2019 vernietigt de Raad na 

beroep van de verzoekende partijen de beslissing van 20 oktober 2016 van de verwerende 

partij. 

 

Naar aanleiding van het cassatieberoep ingesteld door de verwerende partij, vernietigt de 

Raad van State met het arrest met nummer 246.407 van 17 december 2019 voornoemd arrest 

van 26 maart 2019 omwille van een onvoldoende onderzoek door de Raad van de 

voorwaarden die zijn gesteld voor de verwerende partij om af te kunnen wijken van de 

medewerkingsplicht aan de uitvoering van vonnissen die voor haar geldt ingevolge artikel 40 

van de Grondwet. 

 

Daarop vernietigt de Raad de beslissing van 20 oktober 2016 van de verwerende partij met 

een arrest van 17 september 2020 met nummer RvVb-A-2021-0049. 

 

6. 

Vervolgens wordt de administratieve procedure hernomen en na de telefonische hoorzitting 

van 15 december 2020 beslist de verwerende partij op 14 januari 2021, op eensluidend advies 

van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar, om de beroepen niet in te willigen en een 

stedenbouwkundige vergunning te verlenen voor het rooien van de bomen, met uitzondering 

van de esdoorn. 

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste en tweede middel  

Standpunt van de partijen 
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1. 

De verzoekende partijen voeren in het eerste middel de schending aan van: 

 

- artikel 40 van de Grondwet; 

- het gezag van gewijsde van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Gent van 

28 december 2012; 

- het gezag van gewijsde van het arrest van de Raad van 17 september 2020 met nummer 

RvVb-A-2021-0049. 

 

1.1 

De verzoekende partijen voeren aan dat het gezag van gewijsde van de uitspraak van de 

burgerlijke rechter en artikel 40 van de Grondwet miskend worden. 

 

Ze stellen dat de Raad van State op 17 december 2019 heeft gepreciseerd dat de 

vergunningverlenende overheid moet meewerken aan de uitvoering van vonnissen in het 

kader van artikel 40 van de Grondwet en dat er slechts zeer uitzonderlijk van deze plicht kan 

worden afgeweken in de volgende omstandigheden: 

- het bestuur moet zich beroepen op motieven waarmee de burgerlijke rechter geen 

rekening heeft kunnen houden 

- de motieven moeten steunen op een vaststaande en zwaarwichtige vereiste van openbaar 

belang die des te dwingender moet zijn naarmate meer tekort wordt gedaan aan de 

uitspraak van de burgerlijke rechter. 

 

Volgens hen heeft de Raad in het vernietigingsarrest van 17 september 2020 gedetailleerd 

aangegeven waarom aan de gestelde voorwaarden niet werd voldaan. De Raad heeft expliciet 

geoordeeld dat er geen motieven werden ingeroepen waarmee de burgerlijke rechter geen 

rekening zou hebben gehouden en dat het bovendien niet gaat om een vaststaande en 

zwaarwichtige vereiste van openbaar belang. 

 

In de bestreden beslissing houdt de verwerende partij hiermee opnieuw amper rekening. De 

verwerende partij miskent de juiste draagwijdte van het vonnis van de burgerlijke rechter en 

geeft op geen ogenblik een motief dat blijk zou geven van een vaststaande en zwaarwichtige 

vereiste van openbaar belang. 

 

1.2. 

Verder zijn de verzoekende partijen van oordeel dat ook het gezag van gewijsde van het arrest 

van de Raad van 17 september 2020 geschonden is. In dat arrest heeft de Raad uitvoerig 
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gemotiveerd dat niet is voldaan aan de twee voorwaarden om af te wijken van de imperatieve 

regel voor de vergunningverlenende overheid om haar medewerking te verlenen aan de 

uitvoering van een burgerlijkrechtelijke uitspraak.  

 

De beoordeling in de bestreden beslissing is bijna volledig identiek aan de inmiddels 

vernietigde beslissing van 20 oktober 2016, zij het soms in andere en meer uitgebreide 

bewoordingen. Ze wijzen erop dat de verwerende partij de draagwijdte van het vonnis van de 

burgerlijke rechter anders beoordeelt en ook de zienswijze van de Raad op de korrel neemt, 

om te besluiten dat de rechter ten gronde niet met alle de door de verwerende partij betrokken 

aspecten rekening heeft gehouden. 

 

Ze benadrukken dat het niet aan de verwerende partij is om de zienswijze van de Raad te 

willen herzien of in vraag te stellen. 

 

Ze stellen vast dat de verwerende partij het belang van de binnentuin aanprijst voor de 

biodiversiteit, het klimaat en het algemeen welzijn. Dit was echter al beoordeeld. Ze menen 

dat het hanteren van andere bewoordingen of commentaren daaraan niets wijzigt.  

 

Ze verwijzen naar het antwoord van de bevoegde gedeputeerde op een vraag van een 

fractievoorzitter over de behandeling van aanvragen voor het rooien van bomen in de 

afgelopen tien jaar. Het ging in deze gevallen bovendien over gewone aanvragen die niet het 

gevolg waren van een veroordeling tot het rooien waar de medewerkingsplicht voor geldt. Ze 

benadrukken dat in deze gevallen toch toestemming werd gegeven om over te gaan tot het 

rooien van bomen, zonder enige overweging inzake biodiversiteit, klimaat en analyse van de 

bomen. 

 

Ze besluiten dan ook dat deze toevoegingen in de bestreden beslissing enerzijds geen 

inhoudelijke meerwaarde hebben of van aard zijn om de impact van het gezag van gewijsde 

van alle rechterlijke beslissingen in dit dossier teniet te doen en anderzijds redenen zijn die de 

verwerende partij in de regel nooit volgt bij de beoordeling inzake de ruimtelijke ordening. 

 

1.3. 

In het tweede middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van het motiverings-, 

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. 
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Ze zetten uitvoerig uiteen dat de bewering van de verwerende partij dat het vonnis van de 

rechter ten gronde geen rekening zou hebben gehouden met bepaalde concrete 

omstandigheden waarmee de verwerende partij wel rekening wil houden, niet pertinent is. 

 

Ze wijzen erop dat de burgerlijke rechter ondanks het bestaan van hinder toch het beheer van 

de tuin voor ogen heeft gehouden precies om het behoud en het voortbestaan van het 

bomenbestand te kunnen garanderen. Bij hun replieknota hebben ze de twee verslagen van 

de experten gevoegd die door de rechter ten gronde werden aangesteld en het tussenvonnis 

van 16 oktober 2009. Ze benadrukken dat de bomen door een tiental experten werden 

onderzocht. Ze stellen echter vast dat de verwerende partij daarmee helemaal geen rekening 

heeft gehouden of dat dit minstens niet blijkt uit de bestreden beslissing en dat terwijl noch 

een afgevaardigde van de verwerende partij of van de stad Gent ooit ter plaatse zijn geweest. 

Ze wijzen er voorts op dat de criteria die de eerste rechter voor ogen had gehouden voor het 

behoud van het bomenbestand zo streng waren dat de rechtbank in beroep geen vrede nam 

met het eerste verslag, dat trouwens al tot het besluit was gekomen dat de boom moest worden 

gerooid. Dit verslag werd dan ook nietig verklaard juist omdat de bekommernis voor het groen 

zo groot was. Immers, de rechtbank achtte het noodzakelijk een tweede expert aan te stellen. 

In het eerste verslag werd geoordeeld dat bijna alle bomen moeten worden gesnoeid, dat 

verschillende bomen moeten worden gerooid, dat er geen beheer was en dat door de 

omstandigheid van het dicht naast elkaar ingeplant zijn van de hoogstammige bomen en het 

gebrek aan voldoende ruimte voor het wortelgestel deze bomen elkaar zullen verstikken. In 

het tweede verslag werd geoordeeld dat twee bomen moeten worden gerooid om aan de 

bekommernis te voldoen. Waar deze vroeger werden gekandelaard waardoor het 

schaduwprobleem was opgelost, gebeurde dit de laatste twintig jaar niet meer. Volgens de 

verzoekende partijen is dit ingegeven door het zonneterras op het eerste verdiep van de 

tussenkomende partij waarbij de hoge kronen haar privacy garandeerden maar wel ten koste 

van hun zonlicht. Ze benadrukken vrijwillig afstand te hebben gedaan van het verzoek tot het 

rooien van de tweede hoge boom maar enkel de snoei ervan vroegen in de hoop dat deze 

tegemoetkoming zou bijdragen aan de uitvoering. Ze benadrukken ook ten zeerste dat ook 

deze tweede deskundige tot de conclusie kwam dat de bewuste esdoorn zeker moet worden 

gerooid omdat snoeien geen soelaas meer kon bieden. Ook hiervoor is er volgens hen geen 

aandacht. 

 

Ze menen dat de bewering dat de rechter ten gronde niet heeft besloten over de overwegingen 

waarmee de verwerende partij rekening kon houden, niet juist is. Meer zelfs, dit is zelfs te 

lezen in het vonnis zelf. Immers, de rechter van het eerste vonnis heeft wel degelijk rekening 

gehouden met het belang van de esdoorn in de stedelijke context en met de impact ervan op 
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de omgeving en natuur. Ze zijn van oordeel dat alle elementen die door de verwerende partij 

zijn aangehaald in het kader van het belang van een groene stadstuin voor zowel de 

tussenkomende partij als de omgeving dus motieven zijn waarmee de eerste rechter rekening 

heeft kunnen houden en dat zelfs ook heeft gedaan. Ze wijzen er ook nog op dat het rooien 

gepaard gaat met een advies nieuwe bomen aan te planten maar dan passend in de omgeving 

van een tuin. 

 

Ze benadrukken dat de aanvraag eigenlijk slechts het rooien van één boom betreft terwijl 

volgens de deskundigen het voor de tuin beter is dat er minstens twee oude en hoge bomen 

zouden worden gerooid. Ze menen dat dit nog des te meer in de verf zet dat de beslissing van 

de rechter wel degelijk blijk geeft van rekening te hebben gehouden met alle aspecten. 

 

Wat de bewering betreft dat het parkje maar na het vonnis is gewaardeerd als waardevol en 

de rechter daarmee dus geen rekening kon houden stellen dat verzoekende partijen dat het 

waardevol karakter van de tuin juist wel de bekommernis van de rechter was. 

 

Ook de bewering dat er afdoende medewerking is door zeven van de acht maatregelen van 

het vonnis mogelijk te maken, is volgens de verzoekende partijen niet juist. Immers drie van 

de maatregelen hebben betrekking op louter snoeien, waarvoor geen vergunning nodig is. Wat 

het rooien van vier andere bomen betreft, moet worden opgemerkt dat dit gaat over een 

heester en drie onbeduidende boompjes. Het rooien van de esdoorn is juist het belangrijkste 

ter uitvoering van het vonnis. Ze concluderen dan ook dat het niet correct is te beweren dat er 

medewerking is verleend aan het uitvoeren van het vonnis.  

 

Wat het redelijkheidsbeginsel betreft, wijzen ze erop dat de verwerende partij had moeten 

vaststellen hoeveel aandacht, kosten en studies zijn besteed aan de aangelegenheid, met 

bekommernis voor het behoud van het groenbestand en waarover een vonnis is geveld na 

vele jaren procedure met een uitspraak over individuele rechten. 

 

De verwerende partij blijft dit volgens hen na alle rechterlijke tussenkomsten nog steeds 

miskennen. Ze wijzen erop dat de verwerende partij dossiers te behandelen krijgt waarvan de 

impact op klimaat en CO2 wel reëel is wat voor dit dossier duidelijk niet het geval is. Uit niets  

blijkt volgens hen dat deze criteria in het beslissingsbeleid van de verwerende partij een rol 

hebben gespeeld. Er is dus allesbehalve een redelijke houding. 

 

2. 
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De verwerende partij stelt dat uit het eerste en tweede middel blijkt dat de verzoekende partijen 

het niet eens zijn met de argumenten en de motivering die ze heeft ontwikkeld om aan te tonen 

dat er zwaarwichtige en vaststaande redenen van stedenbouwkundig en dus algemeen belang 

zijn die maken dat het behoud van de specifieke boom op die specifieke locatie zwaarder 

doorweegt dan het rooien ervan. Ze wijst erop dat dit ook de reden is waarom ze het gezag 

van gewijsde en artikel 40 Grondwet niet schendt. 

 

Ze verwijst verder integraal naar de uitgebreide en afdoende motivering  van de bestreden 

beslissing. 

 

3. 

In hun wederantwoordnota stellen de verzoekende partijen akte te nemen van het feit dat de 

verwerende partij geen repliek formuleert op het eerste middel. Ze stellen ook er akte van te 

nemen dat de verwerende partij niet ontkent tegen het gezag van gewijsde van de 

tussengekomen rechterlijke beslissingen te zijn ingegaan. 

 

Ze benadrukken nogmaals dat de Raad heeft aangegeven dat de voorwaarden om af te wijken 

van artikel 40 Grondwet niet aanwezig waren. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Met haar aanvraag streeft de tussenkomende partij een vergunningsbeslissing na die haar in 

de gelegenheid stelt om zich volledig te schikken naar het vonnis van 28 september 2012 van 

de rechtbank van eerste aanleg te Gent dat haar, onder verbeurte van een dwangsom, tot het 

rooien van vijf bomen veroordeeld heeft. De veroordeling van de tussenkomende partij steunt 

op de schending van het eigendomsrecht van de verzoekende partijen. De rechtbank beveelt 

op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek het kappen van de bomen als maatregel 

om het verbroken evenwicht tussen naburige erven te herstellen. Het vonnis van 28 september 

2012 heeft kracht van gewijsde.  

 

2. 

Het behoort tot de bevoegdheid van de verwerende partij als vergunningverlenend bestuur om 

te beoordelen of een aanvraag al dan niet verenigbaar is met de openbare belangen waarvan 

de zorg haar door de decreetgever opgedragen is. Ze beslist over het verlenen of weigeren 

van een vergunning aan de hand van een wettelijk aangereikt beoordelingskader, zoals de 

toets aan stedenbouwkundige voorschriften, de verenigbaarheid met de vereisten van een 
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goede ruimtelijke ordening of sectorale rechtsnormen buiten het beleidsdomein van de 

ruimtelijke ordening.  

 

In de vervulling van haar opdracht komt het de verwerende partij niet toe zich de bevoegdheid 

van de rechter aan te matigen en te beoordelen of de aangevraagde vergunning al dan niet 

de subjectieve rechten van derden schendt. Uit artikel 144 van de Grondwet volgt dat de 

berechting van geschillen over burgerlijke rechten, waaronder het recht op eigendom, tot de 

bevoegdheid van de hoven en rechtbanken behoort. Vergunningen worden verleend onder 

voorbehoud van burgerlijke rechten, zoals bevestigd wordt in het toepasselijke artikel 4.2.22, 

§1 VCRO (en thans voor de omgevingsvergunning bevestigd wordt in artikel 78, §1 

Omgevingsvergunningsdecreet).  

 

Het principe van de scheiding der machten houdt in dat de rechter zowel als het bestuur zich 

onthouden van inmenging in elkaars grondwettelijk of wettelijk afgebakende 

bevoegdheidssfeer. 

 

In de uitoefening van haar bevoegdheid is de verwerende partij bovendien gebonden door 

artikel 40, tweede lid van de Grondwet, naar luid waarvan de “arresten en vonnissen in naam 

van de Koning ten uitvoer gelegd (worden)”. Uit die bepaling vloeit de plicht voort voor 

bestuurlijke overheden, met inbegrip van de vergunningverlenende besturen, om mee te 

werken aan de uitvoering van vonnissen en arresten.  

 

De medewerkingsplicht van het bestuur brengt met zich mee dat wanneer de burgerlijke 

rechter ter vrijwaring van een privaat belang een maatregel heeft opgelegd, het bestuur er in 

beginsel toe gehouden is de voor het nemen van die maatregel vereiste vergunning af te 

geven. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan een afwijking op het beginsel van de 

medewerkingsplicht in hoofde van het bestuur worden aanvaard. Meer bepaald kan een 

afwijking van dit beginsel worden aanvaard wanneer de verwerende partij zich beroept op een 

motief:  

1) waarmee ze rekening mocht houden en waarmee de burgerlijke rechter geen rekening 

heeft kunnen houden, en  

2) dat steunt op een vaststaande en zwaarwichtige vereiste van openbaar belang, die des 

te dwingender moet zijn naarmate meer tekort wordt gedaan aan de uitspraak van de 

burgerlijke rechter.  

 

3.  



 

 

RvVb - 11 

Met het arrest van 17 september 2020 met nummer RvVb-A-2021-0049 heeft de Raad 

vastgesteld dat niet bleek dat er sprake was van dergelijk uitzonderlijk geval dat een afwijking 

op het beginsel van de medewerkingsplicht verantwoordt:  

 

“Het blijkt niet dat de elementen die de verwerende partij in overweging heeft genomen om het 

rooien van de betrokken esdoorn te weigeren en die in essentie teruggaan op het karakter van 

de parktuin en behoud van het noodzakelijke kwalitatief groen in stedelijke binnengebieden, 

motieven zijn waarmee de burgerlijke rechter geen rekening heeft kunnen houden. Uit het 

vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 28 september 2012 blijkt immers dat 

de eigenheid van de betrokken parktuin waarvan de esdoorn deel uitmaakt en de specifieke 

ligging ervan te midden van de Gentse binnenstad wel degelijk aan bod gekomen zijn in de 

procedure voor de burgerlijke rechter. Het vonnis verwijst tevens naar het tussenvonnis van 5 

maart 2007, waarin de burgerlijke rechter overwoog dat het evident is dat het door de rechtbank 

te bevelen vonnis niet tot gevolg mag hebben dat een groot deel van de bomen van appellanten 

zouden afsterven, waardoor hun bos zijn functie van ‘groene long’ voor de omwonenden zou 

verliezen. 

 

Bovendien kan een beslissing die haaks staat op de grondwettelijk verankerde 

medewerkingsplicht in hoofde van de verwerende partij slechts worden aanvaard op 

voorwaarde dat deze beslissing steunt op een vaststaande en zwaarwichtige vereiste van 

openbaar belang, die des te dwingender moet zijn naarmate meer tekort wordt gedaan aan de 

uitspraak van de burgerlijke rechter. Hoewel de bestreden beslissing niets in de weg legt van 

zeven van de door het vonnis van de burgerlijke rechter opgelegde maatregelen en enkel 

tekortdoet aan dit vonnis inzoverre het de opgelegde maatregel tot het rooien van “esdoorn nr. 

4” betreft, blijkt niet afdoende dat dit laatste ingegeven is door een dermate zwaarwichtige 

vereiste van openbaar belang dat er meer gewicht aan zou moeten worden gegeven dan aan 

de tenuitvoerlegging van een rechterlijk vonnis. Een dergelijke beslissing vereist immers een 

grootst mogelijke omzichtigheid van de verwerende partij die in de bestreden beslissing dient te 

verantwoorden welke zwaarwichtige vereiste van openbaar belang haar ertoe heeft gebracht 

geen volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van het betrokken vonnis van 28 

september 2012.  

 

Zulks blijkt echter allerminst uit de bestreden beslissing. De aan de goede ruimtelijke ordening 

ontleende weigeringsmotieven dat het gaat om een parktuingeheel dat een belangrijke waarde 

in de stadskern heeft en een verademing vormt voor het binnengebied, dat het 

stedenbouwkundig onverantwoord is om een grote en zeer oude boom binnen dat geheel te 

rooien, dat de kap een precedentswaarde zou hebben, dat het vellen van de vier andere bomen 

al in belangrijke mate tegemoetkomt aan de verzoekende partijen, en dat de esdoorn behouden 

moet blijven voor het noodzakelijk kwalitatief groen, verantwoorden niet dat het gewettigd zou 

zijn een uitzondering te maken op de principiële gehoudenheid tot medewerking aan de 
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uitvoering van een rechterlijke beslissing. De weigeringsmotieven gesteund op de goede 

ruimtelijke ordening, zoals geformuleerd in de bestreden beslissing, zijn niet afdoende om te 

doen besluiten dat er zodanig vaststaande en zwaarwichtige vereisten van openbaar belang 

voorliggen, dat daaraan meer gewicht moet worden toegekend dan aan de tenuitvoerlegging 

van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 28 september 2012.” 

 

4. 

Met de bestreden beslissing vergunt de verwerende partij opnieuw de aanvraag met 

uitzondering van het rooien van de esdoorn, om redenen van goede ruimtelijke ordening. 

 

De bestreden beslissing bevat volgende uitgebreide motivering: 

 

“2.3  De goede ruimtelijke ordening 

 

De aanvraag heeft betrekking op een stadstuin, gelegen in de Gentse binnenstad, horend bij 

de woning Willem Tellstraat 22, d.i. een 19de eeuwse burgerwoning.  

 

De tuin heeft een breedte van ca. 9 m en een diepte van ca. 40 m, achteraan is de tuin ca. 14 

m breed.  

De tuin bevat tal van hoogstammige bomen, waarvan verschillende oude exemplaren, zelfs 

eeuwelingen, en vormt tezamen met de tuin van de links aanpalende en een deel van de tuin 

van de rechts aanpalende een biologisch waardevol 'parktuin'-geheel, aangeduid op de 

biologische waarderingskaart van Gent versie 2009 met symbool 3+. 

 

Dergelijke parktuingehelen hebben een belangrijke waarde in stadskernen, en dragen bij tot het 

klimaat dat binnen dergelijke binnengebieden heerst.  Het stedenbouwkundig belang kan dan 

ook niet overschat worden. 

 

De aanvraag strekt ertoe 5 hoogstammige bomen uit deze tuin te rooien. 

Vier van deze bomen staan dichtbij de rechterzijperceelsgrens (op minder dan de wettelijke 

afstand die 2 m bedraagt, doch het betreffen bomen van meer dan 30 jaar oud, zodat 'verjaring' 

ingetreden blijkt), nl. een berk, een lijsterbes, een esdoorn en een taxus.  

De vijfde boom betreft een tamme kastanje die wel op voldoende afstand van de 

perceelsgrenzen staat. 

 

De Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent heeft in haar vonnis van 28 september 2012 beslist 

dat deze 5 bomen moeten gerooid worden, daar zij teveel schaduw werpen op het rechts 

aanpalende perceel van de heer en mevrouw Eric Messens – Martine Maes, wiens achtertuin 

pal ten noorden ligt van onderhavige tuin, waardoor dus m.a.w. kwestieuze bomen pal ten 
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zuiden staan van de tuin van klagers, en 's middags zonlicht ontnemen bij de klagers. 

Daaropvolgend werd deze aanvraag ingediend. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist dat 4 van de 5 bomen mogen gerooid 

worden om volgende redenen: 

− De berk groeit volledig over bij de buren en staat dichtbij de achtergevel (volgens 

ingediend plan op ± 5 m ervan), zodat deze voor zeer veel schaduw zorgt. 

− De lijsterbes betreft een kleinere boom die geen esthetische waarde heeft doordat deze 

drastisch is teruggesnoeid tot op 2,5 m hoogte. 

− De taxus betreft een kleine boom die heel dicht bij de zijperceelsgrens staat. 

− De tamme kastanje is relatief klein en schuin opgegroeid waardoor deze minder waarde 

heeft en op termijn een risico op schade inhoudt. 

De argumentatie zoals ontwikkeld door het college van burgemeester en schepenen in verband 

met deze 4 bomen wordt bijgetreden. 

 

Rest de vraag of vergunning kan worden verleend voor het rooien van de vijfde boom, de 

esdoorn (boom nr. 4 op de ingediende plannen) die een hoogte van ± 17 m heeft en zich op ± 

10 m afstand van de achtergevels van de betrokken woningen bevindt.  

 

Er wordt niet betwist dat het om een gezonde en biologisch waardevolle boom gaat. 

De enige reden (aangehaald door klagers) om toch vergunning te verlenen om deze boom te 

rooien bestaat erin dat hij schaduw werpt op het perceel van de buren. 

 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft in haar arrest van 7 juni 2016 (met ref. 

A/1516/1206) geoordeeld dat de deputatie haar bevoegdheid te buiten ging daar uit haar 

overwegingen blijkt dat zij de vraag of de verzoekende partijen als buren al dan niet hinder wordt 

berokkend die de maat van de gewone buurschapsnadelen overschrijdt, op doorslaggevende 

wijze bij haar beoordeling van de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening heeft 

betrokken. 

 

Daar het aspect burgerrechterlijke ‘hinder’ niet doorslaggevend mag zijn, dienen dergelijke 

aanvragen louter stedenbouwkundig beoordeeld te worden. 

 

Een stedenbouwkundige beoordeling kan enkel leiden tot navolging van het standpunt van het 

college van burgemeester en schepenen, nl. dat het stedenbouwkundig onverantwoord is deze 

grote en zeer oude boom te rooien, daar hiermee het karakter van de betrokken parktuin, en -

ruimer- het betrokken binnengebied teveel geschaad wordt.  

Dit binnengebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van dergelijke bomen, het verlenen 

van een vergunning om ook deze esdoorn te rooien tast dit ruimtelijk kenmerk al te zeer aan. 
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De precedentswaarde van het toelaten van het rooien van de esdoorn kan erin resulteren dat 

het schaarse groen dat er nog rest in dergelijke binnengebieden vogelvrij wordt verklaard, wat 

niet kan aanvaard worden.   

 

Een dergelijk parktuin-geheel met hoge bomen is een verademing voor het ganse binnengebied 

waarin de tuin zich bevindt en ruimer, voor de stad. Dit gegeven is voor het functioneren van de 

stad essentieel. 

 

Door toe te staan dat 4 van de 5 bomen mogen gerooid worden – waaronder deze die het dichtst 

bij de achtergevel en dus de terraszone staan – wordt reeds in belangrijke mate 

tegemoetgekomen aan de verzuchting van de rechterburen om meer zonlicht te ontvangen. 

 

Het behoud van de esdoorn dringt zich op met het oog op het behouden van het vanuit 

stedenbouwkundig oogpunt noodzakelijk kwalitatief groen in dergelijke binnengebieden, groen 

dat vele taken vervult in die binnengebieden en het klimaat ervan mee beïnvloedt. 

 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft in haar arrest van 17 september 2020 (met ref. 

RvVb-A-2021-0049) als volgt geoordeeld: 

(…) 

 

Het gezag van gewijsde van het betrokken arrest maakt het voor de deputatie niet mogelijk om 

nog te oordelen dat het vonnis van 28 september 2012 de haar decretaal opgedragen 

beoordelingsvrijheid onverlet heeft gelaten.  

De rechtbank beveelt op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek het kappen van de 

bomen als maatregel om het verbroken evenwicht tussen naburige erven te herstellen.  

 

De medewerkingsplicht die luidens artikel 40 Grondwet op haar rust, veronderstelt dat de 

vergunningverlenende overheid er principieel toe gehouden is mee te werken aan de 

tenuitvoerlegging van hetgeen in voormelde vonnis wordt opgelegd aan de aanvrager. 

 

Een en ander maakt niet dat er zonder meer een plicht bestaat in hoofde van de deputatie om 

de beoogde vergunning af te leveren. Een bestuur mag immers de vigerende wetgeving niet 

miskennen en dus in casu geen vergunning verlenen die in strijd is met de stedenbouwkundige 

regelgeving.  

Dit zou ook afbreuk doen aan de van toepassing zijnde vergunningsplicht die niet vervalt als 

een natuurlijke persoon of een private of publieke rechtspersoon door de rechter wordt 

veroordeeld tot het uitvoeren van een vergunningsplichtige opdracht indien deze veroordeling 

is ingegeven door een inbreuk op de burgerlijke rechten van derden. 

 



 

 

RvVb - 15 

Enkel in uitzonderlijke gevallen kan een afwijking op het beginsel van de medewerkingsplicht in 

hoofde van het bestuur worden aanvaard. Meer bepaald kan een afwijking van dit beginsel 

worden aanvaard wanneer het bestuur zich beroept op een motief: 

1) waarmee het rekening mocht houden en waarmee de burgerlijke rechter geen rekening 

heeft kunnen houden, en  

2) dat steunt op een vaststaande en zwaarwichtige vereiste van openbaar belang, die des 

te dwingender moet zijn naarmate meer tekort wordt gedaan aan de uitspraak van de 

burgerlijke rechter. 

 

Met volgende motieven kon de burgerlijke rechter geen rekening houden en heeft deze in ieder 

geval ook geen rekening mee gehouden: 

 

Een onderzoek naar de impact van deze uitzonderingsregel valt uiteen in 2 deelaspecten, zijnde 

(a) de motieven waarmee de burgerlijke rechter geen rekening mee vermocht te houden gelet 

op de ter zake geldende scheiding der machten en (b) de zaken waarmee de burgerlijke rechter 

in ieder geval geen rekening mee heeft gehouden nu zulks niet blijkt uit het betrokken vonnis 

en/ of deze op het ogenblik van de uitspraak nog niet voorhanden waren zodat de rechter er 

sowieso geen kennis van had. 

 

(a) Specifieke bevoegdheidsproblematiek  

 

(a.1) principe 

 

De RvVb oordeelt dat de burgerlijke rechter wel degelijk rekening heeft gehouden met de 

eigenheid van de betrokken parktuin en de specifieke ligging van de parktuin te midden van de 

Gentse binnenstad.  

 

Te dezen is de deputatie van oordeel dat voorgaande vaststelling er niet aan in de weg staat 

dat er effectief elementen voorhanden zijn waarmee de burgerlijke rechter geen rekening heeft 

kunnen houden, nu deze hiertoe nu eenmaal niet bevoegd is. Deze medewerkingsplicht maakt 

niet dat de vergunningverlenende overheid, geconfronteerd met een uitspraak van een 

rechtbank die ressorteert onder haar bevoegdheidsdomein, niet meer haar taak als orgaan van 

het actief bestuur dient uit te oefenen, te weten het beoordelen van de aanvraag op grond van 

motieven die behoren tot haar toegewezen exclusieve bevoegdheid.  

 

(a.2) de burgerlijke rechter kon geen rekening houden met het algemeen belang en heeft 

dienaangaande ook geen afweging gemaakt 
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Een grondige lezing van zowel het tussenvonnis als het eindvonnis leert dat de burgerlijke 

rechtbank sowieso geen uitspraak heeft gedaan over de stedenbouwkundige motieven die ter 

zake zouden gelden. 

 

In beide vonnissen werd geoordeeld dat de schaduwdruk welke de gewraakte bomen met zich 

meebrengen abnormaal is, en dat een deskundige precies diende te worden aangesteld 

teneinde een globale oplossing voor te stellen waarbij de belangen van alle partijen tegen elkaar 

zouden worden afgewogen (eindvonnis, 3.3.1., p. 7): 

“3.3.1 […] 

De rechtbank heeft tevens geoordeeld dat er rekening dient te worden gehouden met de 

belangen van de geïntimeerden (die een tekort aan zonlicht aanklagen), maar ook met deze 

van de appellanten die een natuurlijk beheer van hun bomenbestand nastreven teneinde een 

“groene long in het  centrum van Gent te behouden voor zowel zichzelf als alle omwonenden. 

Teneinde op een geïnformeerde wijze aan belangenafweging te kunnen doen heeft de 

rechtbank het raadzaam geacht om een onderzoeksmaatregel te bevelen om zicht te kunnen 

krijgen op een globale oplossing van de problematiek. Hiertoe stelden zij bij vonnis van 16 

oktober 2009 deskundige […] aan die op 10 oktober 2011 zijn definitief verslag heeft 

neergelegd.” 

 

De aangestelde deskundige kreeg de volgende opdracht (eindvonnis, 3.4.2, p. 9): 

“3.4.2. Voor de goede orde herhaalt deze rechtbank hier nogmaals de opdracht van de 

deskundige: 

− gedurende een tijdspanne van minimaal 6 maanden (met uitsluiting van de 

wintermaanden) vast te stellen of, in welke mate en op welke plaatsen er in de tuin van 

de geïntimeerden zonlicht aanwezig is en dit op verschillende dagen en op 

verschillende tijdstippen van de dag (ochtend, namiddag, vooravond); 

− advies te geven over de vraag welke maatregelen door de appellanten dienen getroffen 

te worden om tegemoet te komen aan de vraag van de geïntimeerden om over zoveel 

mogelijk zonlicht op hun erf te beschikken; 

− bij dit advies in gelijke mate rekening te houden met de bekommernis van de 

appellanten om de eigenheid van hun bomen te behouden door middel van een 

natuurlijk beheer van hun bomenbestand, daarbij eveneens rekening te houden met de 

betrachting van de rechtbank om tot een globale aanpak van het probleem te komen 

en derhalve de zaak niet boom per boom maar in zijn geheel te bekijken; 

− de hiervoor noodzakelijke ingrepen te beschrijven, de kosten ervan te bepalen en een 

raming van de tijdsduur om tot het beoogde resultaat te komen, op te maken.” 

 

Niettegenstaande de rechtbank met andere woorden initieel een belangenafweging door de 

deskundige vooropstelde, werd deze belangenafweging niet door deze deskundige gemaakt. In 

het eindvonnis wordt nog het volgende overwogen: ‘Vooreerst komt het aan de rechtbank toe 
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om effectief die belangenafweging te doen. Dit betreft een discussie ten gronde omtrent een 

rechtskwestie en deze taak kan niet gedelegeerd worden aan een deskundige.’ Tot enige 

belangenafweging komt het niet. Inderdaad wordt nergens in de burgerlijke vonnissen effectief 

een afweging gemaakt tussen de subjectief-rechtelijke aanspraken enerzijds en de objectief-

rechtelijke aanspraken anderzijds. 

 

Dit kan ook niet, nu een en ander de exclusieve bevoegdheid betreft van de deputatie in haar 

hoedanigheid van vergunningverlenend orgaan. Zij is exclusief bevoegd voor het beoordelen 

van de beoordelingsgronden die in het kader van een vergunningsaanvraag luidens de VCRO 

en de sectorale regelgeving ter zake spelen. 

 

De rechtbank kon alleen de belangen van de ene partij (namelijk: zonlicht, rooiing van de 

bomen) afwegen tegen de belangen van de andere partij (namelijk: behoud van de bomen), 

zonder rekening te (mogen) houden met het algemeen belang en de andere 

stedenbouwkundige implicaties van de aanvraag. 

 

Dit blijkt ook uit de beoordeling ten gronde, zoals opgenomen in het vonnis van 28 september 

2012, waarin geen woord staat over het belang van de bomen, en meer specifiek van de 

esdoorn, voor de wijk/stad of het algemeen belang: 

“Aangezien de betrokken bomen door hun omva“Ten gronde: rooien of snoeien? 

ng hinder veroorzaken kan het  rooien van (een aantal) bomen wel degelijk bevolen worden 

wanneer snoeien geen soelaas meer kan bieden. De appellanten behouden als eigenaars van 

het erf met hinderende bomen het recht om hun eigendomsrecht op een andere manier uit te 

oefenen. De appellanten wordt niet het recht ontzegt om op hun eigendom beplantingen te 

houden op een hoogte waardoor lichtinval op naburige eigendommen niet beperkt of slechts 

gering beperkt wordt en waardoor er geen sprake is van extreme overlast door afval van deze 

bomen (zie Cass. 8 februari 2010, AR C 09.0196.F, www.cass.be; Vred. Zomergem 24 juni 

2001, en noot Del Corral, J., “Verwijdering van bomen als billijke en passende compensantie, 

NjW 2011, afl. 250, 661). Rooien van bomen kan aldus als een rechtmatige en passende 

compensatie verschuldigd zijn waardoor het verbroken evenwicht wordt hersteld. 

Deze rechtbank zal hieronder boom per boom of struik per struik nagaan in welke mate rooien 

of snoeien aangewezen is om de schaduwdruk in de naastgelegen tuin van de geïntimeerden 

te verminderen en dit rekening houdend met de belangen van de appellanten. De bomen en de 

maatregelen die ze behoeven worden beschreven op de pagina’s 130 tot en met 132 van het 

eindverslag van de deskundige. 

[…] 

3.5.5 De esdoorn nr. 4 

De geïntimeerden verzoeken de esdoorn nr. 4 te rooien, minstens te kandelaren. 

De deskundige besluit dat wanneer de buitencontouren van de kroonmassa niet worden 

verminderd de schaduwoppervlakte niet ten gronde zou afnemen. Ook hier suggereert de 
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deskundige het rooien van de boom en het vervangen ervan door een nieuwe boom op 4 meter 

van de rooilijn. 

Gelet op deze vaststellingen, het advies van de deskundige en het feit dat het verminderen van 

de kroonmassa van deze boom de eigenheid ervan zou aantasten, beslist deze rechtbank om 

ook de esdoorn nr. 4 te rooien.” 

 

Noch in het tussenvonnis, noch in het eindvonnis wordt met andere woorden een standpunt 

ingenomen over motieven waarmee de deputatie moet rekening houden en waarmee de 

burgerlijke rechter geen rekening vermocht mee te houden op grond van de scheiding der 

machten. Op dit laatste komt hier nog bovenop dat er effectief geen redenen / motieven van 

ruimtelijke ordening, natuurwaarden, erfgoedwaarden of eender welke andere 

beoordelingsgronden uit het objectief contentieux worden weerhouden door de burgerlijke 

rechter. 

 

Het gegeven dat de RvVb in het arrest van 17 september 2020 met nummer RvVb-A-2021-0049 

overweegt dat in het eindvonnis de eigenheid van de betrokken parktuin waarvan de esdoorn 

deel uitmaakt en de specifieke ligging ervan te midden van de Gentse binnenstad wel degelijk 

aan bod zijn gekomen in de procedure voor de burgerlijke rechter, is naar oordeel van de 

deputatie niet van dien aard dat hiermee ook effectief een uitspraak werd gedaan over de 

aspecten in het kader van de vergunbaarheid waarover zij dient te overwegen en doet aan 

voorgaande dan ook geen afbreuk. Verder dan een feitelijke beschrijving van de tuin en het 

louter aanhalen dat er een belangenafweging dient te gebeuren, waarbij – in de veronderstelling 

deze alsnog vervat zou zitten in beide vonnissen – deze enkel beperkt is tot de afweging tussen 

de individuele belangen en de subjectieve rechten van dhr. Messens en mevr. Maes enerzijds 

en mevr. Meersman en mevr. Van Keer anderzijds, komt het niet. Er wordt met andere woorden 

geen afweging gemaakt inzake de stedenbouwkundige implicaties en de impact op het 

algemeen belang van de aanvraag tot rooien. Daarenboven wordt in voormeld arrest enkel 

standpunt ingenomen over de motivering van de inmiddels vernietigde beslissing.  

 

(b)  de zaken waarmee de burgerlijke rechter in ieder geval geen rekening mee heeft 

gehouden nu zulks niet blijkt uit het betrokken vonnis en/ of deze op het ogenblik van 

de uitspraak nog niet voorhanden waren zodat de rechter er sowieso geen kennis van 

had 

 

(b.1) behoud in abstracto 

 

De RvVb overweegt dat het eindvonnis verwijst naar het tussenvonnis van 5 maart 2007, waarin 

de burgerlijke rechter overwoog dat het evident is dat het door de rechtbank te bevelen vonnis 

niet tot gevolg mag hebben dat een groot deel van de bomen zou afsterven, waardoor hun bos 

zijn functie van ‘groene long’ voor de omwonenden zou verliezen.  



 

 

RvVb - 19 

 

In navolging van het oordeel van het college van burgemeester en schepenen in eerste aanleg 

werd door deputatie eerder vastgesteld dat de tuin tal van hoogstammige bomen bevat, 

waarvan verschillende oude exemplaren, zelfs eeuwelingen, en tezamen met de tuin van de 

links aanpalende en een deel van de tuin van de rechts aanpalende een biologisch waardevol 

'parktuin'-geheel vormt, aangeduid op de biologische waarderingskaart van Gent versie 2009 

met symbool 3+.  

 

Deze inventarisatie gebeurde pas in 2009 en werd herbevestigd in 2014. 

 

Niettegenstaande het oordeel van de burgerlijke rechter waarbij inzake het noodzakelijk 

kwalitatief groen inderdaad in ogenschouw werd genomen in het tussenvonnis van 2007, blijkt 

uit niets dat op enigerlei wijze rekening werd gehouden met het biologisch waardevol karakter 

van de betrokken tuinzone.  

 

Er wordt enkel gestipuleerd dat in het kader van een belangenafweging rekening dient te worden 

gehouden met de belangen van “appellanten die een natuurlijk beheer van hun bomenbestand 

nastreven teneinde een “groene long” in het centrum van Gent te kunnen behouden voor 

zichzelf als alle omwonenden” (eindvonnis 3.3.1, p. 7). Een dergelijke beoordeling betreft niet 

het biologisch waardevol karakter dat gebaseerd is op de intrinsieke biologische waardering van 

een dergelijke oude tuin. Deze beoordeling werd ten andere pas 2 jaar later toegedicht aan de 

tuinzone.  

 

Daarbij komt ook dat de betrokken parktuin met een afdoende aantal hoogstammige bomen 

ontegensprekelijk bijdraagt tot het vastleggen van CO2 en bijdraagt tot de aanpassing van de 

klimaatverandering. De komende jaren blijft de bebouwde oppervlakte in Vlaanderen toenemen. 

Daarmee wordt het thema vastlegging van koolstof in de bebouwde kom nog belangrijker. 

Belangrijk in het kader van huidig debat, is de vaststelling dat hoogstammige bomen en dus ook 

oudere hoogstammige bomen, meer CO2 vastleggen dan struikbeplantingen en heestervakken, 

en deze leggen meer vast dan gras. Hierbij komt tevens de wateropvang bij piekbuien en 

verkoeling van de stad tijdens hittegolven.  

 

Ook in (het ontwerp) van het derde klimaatplan van de stad Gent (Ontwerp Klimaatplan 2020-

2025 - 16 april 2020 (p. 47-48) wordt ingezet op stedelijk groen en in het bijzonder op bomen 

om Gent klimaatrobuust te maken. Zo wordt het woongroen verder uitgebouwd, met dus 

minstens een behoud van het bestaande woongroen waarbij extra aandacht wordt gegeven aan 

de dichtbebouwde wijken van de binnenstad of de 19de eeuwse gordel. In dit klimaatplan wordt 

aan bomen een grote waarde toegedicht: ‘ze zorgen voor schaduw en afkoeling, wateropvang 

en helpen de biodiversiteit’. De stad zet hierbij in op het vergroten van het bomenbestand 
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waarbij vooral de aandacht wordt gevestigd op bomen die effectief kunnen zorgen voor 

wateropvang, en verkoeling door schaduw maar tevens via de verdamping. 

 

Zo ook in Beleidsnota Lucht en Geluid 2020-2025 wordt ingezet op luwteplekken die zich in de 

directe nabijheid van woningen bevinden én een groenkarakter hebben (vb. binnentuinen, 

hofjes en pleinen, parkjes) (p. 116).  

 

Stedelijk groen wordt vanzelfsprekend niet alleen aangelegd voor het vastleggen van koolstof 

of voor de productie van biomassa. Dat is een nevenfunctie, maar wel een die belangrijker wordt 

in een land dat circulair en CO2 neutraal wil worden. Bomen en groen in de stad zorgen vooral 

ook voor een aantrekkelijke stad. Een groene omgeving zorgt voor stressverlaging, ruimte voor 

sociale ontmoetingen, lokale biodiversiteit en ruimte voor fysieke activiteit. Een aantrekkelijke 

groene stad is ook een vestigingsfactor voor bedrijven. Daarnaast kan groen helpen de stad 

aan te passen aan de klimaatverandering, ook als dit groen zich in binnengebied bevindt met 

en groot aantal directe omwonenden. 

 

Bij de aanleg van groen of bij het wegmaken ervan (zoals te dezen) moet er dan ook over 

gewaakt worden dat het tegemoet komt aan de veelheid van stedelijke functies en kansen voor 

biodiversiteit.  

 

Naast de door de overheid beheerde terreinen, zijn er ook veel bomen en groen binnen de 

bebouwde kom in beheer bij andere actoren zoals private grondeigenaren. Door het behoud 

van de hoogstammige esdoorn met de overige te behouden bomen die geen deel uitmaken van 

de aanvraag, is er sprake van een vanuit de woningen die uitgeven op het binnengebied en de 

betrokken parktuin zichtbare bomenzone in een dense woonomgeving in de stad. De zichtbare 

aanwezigheid van deze esdoorn in het binnengebied brengt de in een stedelijk gebied 

noodzakelijke kwaliteiten inzake zuurstof, wateropvang, klimaatbeheersing en welzijn met zich 

mee, waardoor het wenselijk is eerder te denken in termen van behoud dan in termen van dit 

groen weg te maken.  

 

De stad Gent zet ten andere ook actief in op het zichtbaar en leefbaar maken van privégroen 

van tuinen. Ook in de tuinen die alleen in de binnengebieden zichtbaar zijn, is het belang van 

hoogstammige bomen van passende grootte niet te onderschatten. Bijkomend wordt verder 

ingezet op bomen in particuliere tuinen én wordt herinnerd aan in het stedelijke 

bomenbeleidsplan 2008-2030 dat de bakens uitzet voor de toekomst van individueel beheerde 

bomen waarbij het plan zowel het behoud van het huidige bomenbestand nastreeft als de 

uitbreiding ervan.  
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Uit het vonnis van de burgerlijke rechter blijkt niet dat dienaangaande enige afweging werd 

gemaakt waardoor de deputatie zich genoodzaakt ziet om hier alsnog - in het kader van haar 

bevoegdheid - rekening mee te houden. 

 

(b.2) behoud in concreto 

 

Los van bovenstaande principiële overwegingen, is de deputatie van oordeel dat er ook in 

concreto afdoende redenen voorhanden zijn om de vergunning enkel voor het rooien van de 

esdoorn niet te verlenen. 

 

De betrokken esdoorn (Acer Pseudoplatanus Leopoldii) is een inheemse boomsoort met zowel 

kenmerken van een climaxsoort (hoge schaduwtolerantie in zijn jeugd) als van een pioniersoort 

(vlotte verbreiding, snelle jeugdgroei, hoge lichtbehoefte als oudere boom). De soort kan, beter 

dan es en linde, op zure leemhoudende bodem groeien. In een menging met eik en beuk kan 

gewone esdoorn op deze groeiplaatsen verzuring tegengaan door zijn relatief basenrijke 

bladstrooisel. De gewone esdoorn is ook van belang als producent van nectar, als substraat 

voor epifyten en als waard‐ of voedselplant voor gespecialiseerde fauna. De gewone esdoorn 

biedt tevens de mogelijkheid om het bos‐ en landschapsbeheer te diversifiëren (De 

Keersmaeker L., De Haeck A., De Vos B., Leyman A., Roskams P., Thomaes A., Van der Aa 

B., Vandekerkhove K.(2016) De ecologische positie van de gewone esdoorn (Acer 

pseudoplatanus) en de mogelijkheden van deze boomsoort in landschaps- en bosbeheer. 

Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2016 (INBO.R.2016.12186866). 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.). 

 

Bij recente studies naar de gevolgen voor biodiversiteit van de essensterfte en naar de soorten 

die deze ‘niche’ en bijhorende soortenrijkdom ten dele zouden kunnen opvangen, wordt de 

gewone esdoorn als een belangrijke soort gezien (Pautasso M, Aas G, Queloz V, Holdenrieder 

O (2013). European ash (Fraxinus excelsior) dieback–a conservation biology challenge. 

Biological Conservation 158: 37–49., Mitchell R J, Beaton J K, Bellamy P E, Broome A, Chetcuti 

J, Eaton S, Ellis C J, Gimona A, Harmer R, Hester A J, Hewison R L, Hodgetts N G, Iason G R, 

Kerr G, Littlewood N A, Newey S, Potts J M, Pozsgai G, Ray D, Sim D A, Stockan J A, Taylor A 

F S, Woodward S (2014) Ash dieback in the UK: a review of the ecological and conservation 

implications and potential management options. Biological Conservation 175: 95‐109.). 

 

Vergelijkend onderzoek over diverse functionele groepen toont daarenboven aan dat de 

biodiversiteit die met de gewone esdoorn geassocieerd is, groter is dan deze van de tamme 

kastanje (Castanea sativa), de paardenkastanje (Aesculus), de lijsterbes (Sorbus) en de taxus. 

Net zoals de zoete kers (Prunus avium) en de linde is de soort een belangrijke nectarbron in 

het voorjaar, maar de bloeiperiode situeert zich tussen deze van zoete kers en linde. De gewone 

esdoorn is daardoor een belangrijke drachtplant voor de honingbij (Apis mellifera). Daarnaast 
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leven op esdoorns zeer veel bladluizen die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks (honingdauw) 

een voedselbron vormen voor insecten. De basische schors kan een rijke epifytengemeenschap 

ondersteunen, vooral in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid. 

 

De berk (Betula) is dan weer verantwoordelijk voor boompollenallergieën waardoor deze in 

stedelijk gebied minder aangewezen zijn dan de esdoorn (De Keersmaeker L., De Haeck A., 

De Vos B., Leyman A., Roskams P., Thomaes A., Van der Aa B., Vandekerkhove K.(2016). De 

ecologische positie van de gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) en de mogelijkheden van 

deze boomsoort in landschaps- en bosbeheer. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek 2016 (INBO.R.2016.12186866). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 

Brussel, p. 32).  

 

Ook in de ‘Groen in de stad: soortentabel’ van de Universiteit van Wageningen 

(https://edepot.wur.nl/460540) die de positieve bijdrage van ruim 100 boomsoorten aan klimaat, 

waterhuishouding, luchtkwaliteit en biodiversiteit in de stad in beeld brengt, scoort de 

voorliggende esdoorn in vergelijking met de andere te rooien bomen op het vlak van positieve 

bijdragen voor het klimaat beter (grootte, winterhardheid, klimaat: beperken van de opwarming, 

interceptie neerslag, waterberging, luchtkwaliteit: wegvangen fijnstof, wegvangen NOx /O3, 

vastleggen CO2, biodiversiteit: nectar- / stuifmeelbron voor insecten). 

 

Net als het college van burgemeester en schepenen, de stedenbouwkundige ambtenaar in 

eerste aanleg en de stedenbouwkundige ambtenaar in het verleden en de provincaal 

omgevingsambtenaar in onderhavige procedure, dient de deputatie vast te stellen dat de 

gevraagde rooing van de esdoorn niet kadert binnen de goede ruimtelijke ordening nu dit 

afbreuk doet aan de waarde die de specifieke boom in het kader van het algemeen belang wel 

degelijk heeft. Het behoud van deze specifieke boom is in het licht van het algemeen belang 

aangewezen.  

 

Volgende motieven die steunen op een vaststaande en zwaarwichtige vereiste van openbaar 

belang, die des te dwingender moet zijn naarmate meer tekort wordt gedaan aan de uitspraak 

van de burgerlijke rechter 

 

De Raad van State oordeelde in het cassatiearrest van 17 december 2019 dat er voor de mate 

van dwingendheid van de vereiste van openbaar belang moet rekening gehouden worden met 

hetgeen in randnummer 19 van het arrest is bepaald: 

“De RvVb doet er in zijn arrest niet van blijken bij zijn onderzoek aan de motieven van de 

deputatie (randnr. 8.2) te hebben nagegaan of het motieven zijn (1) waarmee de deputatie 

rekening mocht houden en waarde de burgerlijke rechter geen rekening heeft kunnen houden 

en (2) die steunen op een vaststaande en zwaarwichtige vereiste van openbaar belang, die - 

rekening houdend met hetgeen in randnummer 19 is vermeld - voldoende dwingend is.” 

https://edepot.wur.nl/460540
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Randnummer 19 van het arrest luidt: 

“19. Uit de gegevens van het dossier waarop de Raad van State vermag acht te slaan, blijkt dat 

het deputatiebesluit van 20 oktober 2016 niets in de weg legt van zeven van de door het vonnis 

van de burgerlijke rechter opgelegde maatregelen en enkel tekortdoet aan dit vonnis inzoverre  

het de opgelegde maatregel tot het rooien van “esdoorn nr. 4” betreft.” 

 

Motieven die steunen op een vereiste van openbaar belang zijn motieven ten algemene nutte 

die de belangen van de gemeenschap raken en die het individuele of particuliere overstijgen. 

 

Zoals blijkt uit de vaststaande rechtspraak van de RvVb heeft de vergunningverlenende 

overheid als taak om, door het verlenen of weigeren van een vergunning, te beslissen of de 

aangevraagde vergunningsplichtige handelingen of werken verenigbaar zijn met de openbare 

belangen waarvan de zorg haar door de wet is opgedragen, en in het bijzonder met de goede 

ruimtelijke ordening (RvVb 5 mei 2020, nr. RvVb/A/1920/0812). 

 

De goede ruimtelijke ordening is derhalve een openbaar belang waarvan de zorg aan de 

vergunningverlenende overheid is opgedragen door de wet. 

 

De overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening wordt ingevolge artikel 4.3.1, §2 VCRO 

beoordeeld met inachtneming van o.a.: de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de 

schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, 

cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, 

gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de 

doelstellingen van artikel 1.1.4 van de VCRO, de in de omgeving bestaande toestand, 

beleidsmatig gewenste ontwikkelingen, … 

 

In het vernietigingsarrest van 17 september 2020 oordeelde de RvVb dat uit de vorige 

(vernietigde) vergunningsbeslissing het tekort doen aan het vonnis in zoverre het de opgelegde 

maatregel tot het rooien van “esdoorn nr. 4” betrof, niet afdoende gemotiveerd was en dat indien 

dit was ingegeven door een dermate zwaarwichtige vereiste van openbaar belang dat er meer 

gewicht aan zou moeten worden gegeven dan aan de tenuitvoerlegging van een rechtelijk 

vonnis.  

 

Van de 8 maatregelen die door de burgerlijke rechter opgelegd waren, is er slechts één 

maatregel waarvoor de deputatie een vergunning weigert (net zoals het college van 

burgemeester en schepenen), met name voor het rooien van één van de vijf te rooien bomen.  

 

De tuin waarin de te vellen bomen staan, maakt volgens de hoger aangehaalde motivatie deel 

uit van een parktuingeheel dat een belangrijke stedenbouwkundige, ecologische én 
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maatschappelijke waarde heeft in een stadskern en onder meer bijdraagt tot het klimaat in een 

dergelijk binnengebied. Een dergelijk parktuin-geheel is een verademing voor het ganse 

binnengebied en zelfs ook voor de stad. De aanwezigheid van de specifieke esdoorn is van 

belang om de impact op het binnengebied te verwezenlijken en is ook op zichzelf genomen 

essentieel om de maatschappelijke rol van groen in de stad te vervullen. De aanvraag om de 

esdoorn te rooien kan niet ingewilligd worden omdat daardoor het karakter van de betrokken 

parktuin en het betrokken binnengebied te veel wordt geschaad, het ruimtelijk kenmerk van de 

aanwezigheid van grote en oude bomen wordt al te zeer aangetast, de klimatologische impact 

van de tuin deels tenietdoet en waarbij de precedentswaarde van de aanvraag niet kan 

aanvaard worden. Parktuingehelen met hoogstammen en in het bijzonder klimaatgunstige 

hoogstammen zoals de specifieke esdoorn, zijn een verademing voor de stad en voor het 

functioneren van de stad essentieel. De esdoorn dient naar oordeel van de deputatie aldus 

behouden te blijven omwille van de noodzaak aan het behoud van het vanuit stedenbouwkundig 

oogpunt noodzakelijk kwalitatief groen, dat vele taken vervult in binnengebieden en het klimaat 

ervan beïnvloedt. 

 

In het kader van de medewerkingsplicht van het bestuur verleent de deputatie de vergunning 

voor het rooien van 4 van de 5 bomen. Enkel wat één boom betreft wordt geopperd dat het 

algemeen belang niet gebaat is met het rooien ervan. Er zijn immers zwaarwichtige en 

vaststaande redenen van stedenbouwkundig en dus algemeen belang die maken dat het 

behoud van de specifieke boom op die specifieke locatie zwaarder doorweegt dan het rooien 

ervan. Hoger werd vastgesteld dat de esdoorn op die specifieke locatie een bijzondere bijdrage 

kent aan de ecosysteemdiensten, zulks in vergelijking met de andere te rooien bomen. Samen 

met de overwegingen inzake de impact op het binnengebied en het gegeven dat er gewaagd 

wordt van een aldaar zeldzaam parktuingeheel, is de deputatie van oordeel dat er derhalve 

afdoende redenen zijn om meer gewicht toe te kennen aan het behoud van de esdoorn, dan 

aan de tenuitvoerlegging van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent dat onder 

meer voorziet in het rooien ervan. Daarbij moet worden opgemerkt dat, in de invulling van de 

medewerkingsplicht uit het arrest van 17 september 2020, de vaststaande en zwaarwichtige 

vereiste van openbaar belang op de minst dwingende manier moet geïnterpreteerd worden, nu 

deze beslissing gevolg geeft aan 7 van de 8 maatregelen van dit vonnis en dit te meer nu het 

betrokken vonnis zich niet kon uitspreken en zich niet heeft uitgesproken over de hoger 

gemaakte overwegingen in het kader van het algemeen belang.  

 

Dit maakt dat het voor de vergunningverlenende overheid niet mogelijk is om de gevraagde 

vergunning in zijn totaliteit te verlenen. 

 

2.4 Replieken naar aanleiding van het verslag poa en/of de hoorzitting 

De aanvrager stelt onder meer dat op blz. 17 van het verslag wordt gemeld dat mijn cliënte als 

aanvraagster niet duidelijk zou aangeven welke beslissing zij wenst (rooien of niet rooien), dat 
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er geen misverstand over mag bestaan dat mijn cliënte wel degelijk het bekomen van een 

vergunning heeft nagestreefd, reden waarom zij ook tegen de weigeringsbeslissing van het 

College van Burgemeester en Schepenen beroep heeft ingesteld bij de Deputatie, dat de 

aanvrager steeds de intentie heeft gehad om de veroordelingen die haar bij vonnis van 

28.09.2020 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent werden opgelegd, uit te voeren, reden 

waarom zij een vergunning diende en dient te bekomen voor het rooien van een aantal bomen, 

waaronder de esdoorn. 

 

De derden verwijzen onder meer naar de tussengekomen vonnissen, en stellen dat in deze 

omgeving abnormaal veel bomen staan, waardoor er geen licht meer is in de tuin, ook in juni, 

dat experten vaststelden dat in functie van goed beheer er enkele bomen weg moeten, dat de 

4 bomen die mogen gerooid worden geen schaduw geven, dat er nog 24 bomen zouden 

overblijven, dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen duidelijk is en dient 

gevolgd te worden. 

 

De naar aanleiding van het verslag en/of de hoorzitting geformuleerde replieken zijn niet van 

die aard dat deze een gewijzigd standpunt ten opzichte van dat van de provinciaal 

omgevingsambtenaar, dat bijgetreden wordt verantwoorden. 

 

2.5 Conclusie 

Stedenbouwkundige vergunning kan worden verleend volgens ingediende plannen, het rooien 

van de esdoorn wordt uit de vergunning gesloten.” 

 

5. 

Uit de bestreden beslissing blijkt dus dat de verwerende partij eerst opnieuw de overwegingen 

herhaalt uit de vernietigde beslissing van 20 oktober 2016 en oordeelt dat:  

− door het rooien van de esdoorn het karakter van de parktuin, en het betrokken 

binnengebied in het algemeen, te veel geschaad wordt,  

− het toestaan van de kap een precedent kan scheppen waardoor het schaarse 

resterende groen in dergelijke binnengebieden “vogelvrij wordt verklaard”,  

− het parktuin-geheel een verademing is voor de buurt en voor de stad en als zodanig 

essentieel is voor het functioneren van de stad, en  

− reeds in belangrijke mate is tegemoet gekomen aan de verzuchtingen van de 

verzoekende partijen door een vergunning te verlenen voor het rooien van vier van de 

vijf bomen.  

 

Vervolgens citeert de verwerende partij het vernietigingsarrest van 17 september 2020 en stelt 

ze terecht vast dat enkel in uitzonderlijke gevallen een afwijking op het beginsel van de 

medewerkingsplicht in hoofde van het bestuur kan worden aanvaard.  
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Ze motiveert vervolgens dat het rooien van de esdoorn volgens haar zo’n uitzonderlijk geval 

is waarin ze zich kan beroepen op een afwijking van haar grondwettelijke medewerkingsplicht. 

 

Meer bepaald motiveert ze uitgebreid dat de afwijking volgens haar verantwoord is om 

volgende redenen: 

 

1) ze beroept zich op motieven waarmee ze rekening mag houden en waarmee de 

burgerlijke rechter volgens haar geen rekening heeft kunnen houden: 

− ze beroept zich op de bevoegdheidsregels en argumenteert in algemene zin dat er 

motieven zijn waarmee de burgerlijke rechter geen rekening mag houden omwille van 

de scheiding der machten, en die behoren tot haar toegewezen exclusieve 

bevoegdheid; 

− meer concreet argumenteert ze dat de burgerlijke rechter geen rekening kon houden 

met het algemeen belang en dienaangaande ook geen afweging heeft gemaakt; de 

rechtbank heeft integendeel geoordeeld dat de schaduwdruk van de bomen abnormaal 

is; de rechtbank kon daarbij enkel de belangen van de partijen tegen elkaar afwegen, 

zonder dat ze rekening kon en mocht houden met het algemeen belang; in het vonnis 

ten gronde staat dan ook geen woord over het belang van de bomen en meer specifiek 

de esdoorn voor de wijk/stad of het algemeen belang; de burgerlijke rechter neemt dus 

geen standpunt in over motieven (beoordelingsgronden) waarmee de verwerende partij 

rekening moet houden; het gegeven dat de Raad in het arrest van 17 september 2020 

oordeelt dat de burgerlijke rechter wel degelijk de eigenheid van de parktuin en de 

specifieke ligging in de binnenstad heeft betrokken in de beoordeling, doet daar 

volgens de verwerende partij geen afbreuk aan, omdat het zou gaan om een feitelijke 

beschrijving en in het vonnis geen afweging wordt gemaakt inzake de 

stedenbouwkundige implicaties en de impact op het algemeen belang;  

− vervolgens geeft ze een aantal elementen aan die de burgerlijke rechter niet betrokken 

heeft in de beoordeling, onder meer omdat ze op het ogenblik van het vonnis nog niet 

voorhanden waren (zoals een inventarisatie uit 2009, herbevestigd in 2014, inzake het 

biologisch waardevol karakter van de tuin; de bijdrage van bomen aan de 

klimaatdoelstellingen; de beleidsplannen van de stad inzake klimaat, lucht en geluid, 

stedelijk groen), terwijl de verwerende partij zich genoodzaakt ziet om hiermee 

rekening te houden; 

− tot slot geeft ze nog enkele concrete overwegingen om de weigering van het rooien 

van de esdoorn te verantwoorden (de esdoorn is een inheemse boomsoort die 

waardevol is o.a. op gebied van nectarproductie en biodiversiteit, zoals blijkt uit de 
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wetenschappelijk publicaties waarnaar ze verwijst), waarna ze (nogmaals) besluit dat 

het rooien van de esdoorn “niet kadert binnen de goede ruimtelijke ordening nu dit 

afbreuk doet aan de waarde die de specifieke boom in het kader van het algemeen 

belang wel degelijk heeft”.  

 

2) ze beroept zich op motieven die steunen op een vaststaande en zwaarwichtige vereiste 

van openbaar belang (en die des te dwingender moet zijn naarmate meer tekort wordt 

gedaan aan de uitspraak van de burgerlijke rechter): 

− de goede ruimtelijke ordening is een openbaar belang; 

− er zijn zwaarwichtige en vaststaande redenen van stedenbouwkundig belang die 

maken dat het behoud van de specifieke boom op die specifieke locatie zwaarder 

doorweegt dan het rooien ervan: de esdoorn levert een bijzondere bijdrage aan de 

ecosysteemdiensten (in vergelijking met de andere te rooien bomen), het rooien zou 

het karakter van de parktuin en het binnengebied te zeer schaden en de 

klimatologische impact van de tuin deels teniet doen; er zijn dus afdoende redenen om 

meer gewicht toe te kennen aan het behoud van de esdoorn, dan aan de 

tenuitvoerlegging van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg; 

− de vaststaande en zwaarwichtige vereiste van openbaar belang moet volgens de 

verwerende partij op de minst dwingende manier moet geïnterpreteerd worden, omdat 

de bestreden beslissing gevolg geeft aan 7 van de 8 maatregelen van dit vonnis en 

omdat het vonnis zich niet kon uitspreken en zich niet heeft uitgesproken over het 

algemeen belang.  

 

6.  

Ondanks de uitgebreide uiteenzetting kan de verwerende partij niet overtuigen dat er een 

vaststaande en zwaarwichtige vereiste van openbaar belang voorligt die verantwoordt dat ze 

geen gevolg geeft aan haar medewerkingsplicht op basis van artikel 40 Grondwet. 

 

Ze geeft wel aan dat er bepaalde elementen zijn waarmee de burgerlijke rechter inderdaad 

geen rekening kon houden, maar dit neemt niet weg dat ze in beginsel nog steeds gehouden 

is om haar medewerking te verlenen aan de uitvoering van het vonnis, ook al heeft de 

burgerlijke rechter de (stedenbouwkundige) beoordelingsgronden waarop de verwerende 

partij zich moet baseren, niet in de (burgerrechtelijke) beoordeling van de zaak betrokken.  

 

Het betoog van de verwerende partij over de bevoegdheidsverdeling, die tot gevolg heeft dat 

de rechtbank van eerste aanleg over een andere bevoegdheid beschikt dan zij en zich dus 

ook over andere aspecten van een zaak uitspreekt, doet daar niet anders over oordelen. Op 
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de verwerende partij rust de grondwettelijke plicht om zich in de uitoefening van haar 

bevoegdheid in beginsel te onthouden van een beslissing die tekort doet aan de uitvoering van 

een rechterlijke uitspraak.  

 

Hoewel de bestreden beslissing niets in de weg legt van zeven van de door het vonnis van de 

burgerlijke rechter opgelegde maatregelen en enkel tekortdoet aan dit vonnis inzoverre het de 

opgelegde maatregel tot het rooien van “esdoorn nr. 4” betreft, blijkt niet afdoende dat dit 

laatste ingegeven is door een dermate zwaarwichtige vereiste van openbaar belang dat er 

meer gewicht aan zou moeten worden gegeven dan aan de tenuitvoerlegging van een 

rechterlijk vonnis. Waar de verwerende partij in de bestreden beslissing lijkt te menen dat het 

volstaat om dit “op de minst dwingende manier” te interpreteren, wijzen de verzoekende 

partijen er terecht op dat de esdoorn uitgerekend de grootste boom is en de andere (vier) 

bomen minder omvangrijk zijn, zodat niet kan worden aangenomen dat met de weigering van 

het rooien van de esdoorn slechts in beperkte mate tekort zou worden gedaan aan de uitspraak 

van de burgerlijke rechter. 

 

Verder komt de concrete argumentatie om de esdoorn te behouden in essentie neer op een 

herhaling van de weigeringsargumenten die reeds in de vernietigde beslissing van 20 oktober 

2016 waren opgenomen. De aan de goede ruimtelijke ordening ontleende weigeringsmotieven 

dat het gaat om een parktuingeheel dat een belangrijke waarde in de stadskern heeft en een 

verademing vormt voor het binnengebied, dat het stedenbouwkundig onverantwoord is om een 

grote en zeer oude boom binnen dat geheel te rooien, dat de kap een precedentswaarde zou 

hebben, dat de esdoorn behouden moet blijven voor het noodzakelijk kwalitatief groen, 

verantwoorden niet dat het gewettigd zou zijn een uitzondering te maken op de principiële 

gehoudenheid tot medewerking aan de uitvoering van een rechterlijke beslissing. Ook de 

toegevoegde motivering over de bijzondere bijdrage van de esdoorn aan de 

ecosysteemdiensten kan niet overtuigen dat het behoud van deze specifieke esdoorn een 

dermate zwaarwichtige vereiste van algemeen belang uitmaakt dat geen gevolg moet worden 

gegeven aan de medewerkingsplicht.  

 

Hoewel de verwerende partij allerhande rechtmatige motieven aanreikt die het algemeen 

belang onderbouwen en in algemene zin verantwoorden dat ze belang hecht aan het behoud 

van bomen in een stadscentrum, dat het behoud van bomen om diverse redenen het algemeen 

belang dient en dat een esdoorn een waardevolle boomsoort is, overtuigt ze niet dat het 

behoud van deze individuele boom op deze plaats dermate belangrijk is dat er sprake is van 

een zwaarwichtige vereiste van algemeen belang.  
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De weigeringsmotieven gesteund op de goede ruimtelijke ordening, zoals geformuleerd in de 

bestreden beslissing, zijn dus niet afdoende om te doen besluiten dat er zodanig vaststaande 

en zwaarwichtige vereisten van openbaar belang voorliggen, dat daaraan meer gewicht moet 

worden toegekend dan aan de tenuitvoerlegging van het vonnis van de rechtbank van eerste 

aanleg te Gent van 28 september 2012. 

 

De middelen zijn in de aangegeven mate gegrond. 

B. Derde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren aan dat er sprake is van machtsafwending en vragen een 

indeplaatsstelling met toepassing van artikel 37, §2 van het decreet van 4 april 2014 

betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges 

(hierna: DBRC-decreet). 

 

Ze stellen dat de verwerende partij het oordeel van de Raad eenvoudig naast zich neerlegt. 

Het gedrag van de verwerende partij in deze zaak is volgens hen merkwaardig en vertoont 

sterk afwijkende trekken. Ze houden voor dat het voorwerp van de beslissing niets te maken 

heeft met het algemeen belang, maar enkel met de particuliere belangen van twee buren. Ze 

menen dan ook dat de verwerende partij klaarblijkelijk haar bevoegdheid om vergunningen uit 

te reiken misbruikt voor andere motieven. 

 

Bijkomend stellen ze de vraag naar de zin van arresten van de Raad als de verwerende partij 

daar toch geen rekening mee houdt en dat ongestraft blijft. Ze menen dat er zo nooit een einde 

komt aan het geschil. 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt dat er geen sprake is van machtsafwending of van gedrag 

‘met sterk afwijkende trekken’. Ze heeft hetzelfde standpunt ingenomen als het college van 

burgemeester en schepenen, de stedenbouwkundige ambtenaar in eerste aanleg en de 

provinciale stedenbouwkundige ambtenaar. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 
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Machtsafwending is een optreden waarin een overheid de haar wettelijk toegekende 

bevoegdheid aanwendt voor een ander doel dan waarvoor deze bevoegdheid werd toegekend. 

De verzoekende partijen tonen op geen enkele manier aan dat de verwerende partij in 

werkelijkheid een andere doelstelling nastreeft dan de opgegeven doelstelling van de 

vrijwaring van de goede ruimtelijke ordening. 

 

2. 

Een ontvankelijk middel in de zin van artikel 15, 4° Procedurebesluit bestaat uit een 

omschrijving van de geschonden geachte regelgeving of beginselen van behoorlijk bestuur en 

van de wijze waarop de verwerende partij die schendt. Een verzoek tot indeplaatsstelling door 

de Raad is op zichzelf geen middel dat gericht is tegen de bestreden beslissing. Het verzoek 

wordt behandeld in de navolgende titel. 

 

Het middel wordt verworpen. 

V. Indeplaatsstelling 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen vragen de Raad om zich met toepassing van artikel 37, §2 DBRC-

decreet in de plaats te stellen van de verwerende partij en de beoogde vergunning te verlenen.  

 

Ze zijn van oordeel dat er sprake is van een gebonden bevoegdheid in hoofde van de verwerende 

partij. De Raad heeft immers al geoordeeld dat artikel 40 Grondwet van toepassing is, dat de 

verwerende partij haar medewerking moet verlenen aan het naleven van de rechterlijke beslissing 

en dat niet is voldaan aan de voorwaarden om van de medewerkingsplicht af te wijken. Ze menen 

dat er voor de verwerende partij geen enkele vrijheid meer over is om de vergunning voor het 

rooien van de esdoorn opnieuw te weigeren. 

 

2. 

De verwerende partij benadrukt dat de mogelijkheid voor de Raad om in de plaats te treden 

beperkt is tot de gevallen waarin er sprake is van een zuiver gebonden bevoegdheid wegens 

een onoverkomelijke legaliteitsbelemmering. Ze stelt dat dit betekent dat de bevoegdheid tot 

de indeplaatsstelling enkel geldt voor de gevallen waarin het verlenen van een vergunning 

volstrekt uitgesloten is en dus enkel geldt om een vergunning te weigeren. Immers enkel in dat 

geval is er sprake van het totaal ontbreken van een appreciatiemarge. 
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Ze stelt dan ook dat een indeplaatsstelling niet geldt voor het verlenen van een vergunning. 

Het zijn juist de stedenbouwkundige aspecten van de vergunbaarheid van het rooien van de 

esdoorn en hun verhouding tot het algemeen belang waarvoor volgens de verwerende partij 

een uitzondering kan worden gemaakt op de medewerkingsplicht van de uitvoerende macht 

zoals die volgt uit artikel 40 van de Grondwet die de essentie van de motivering in de bestreden 

beslissing uitmaken. Deze afweging inzake de stedenbouwkundige implicaties en de impact 

op het algemeen belang van de aanvraag tot rooien behoort bij uitstek tot de 

appreciatiebevoegdheid van de vergunningverlener. Het is dus geen gebonden bevoegdheid. 

 

Het arrest van de Raad van State van 17 december 2019 toont volgens haar ook duidelijk dat 

er geen onoverkomelijke legaliteitsbelemmering is. Er werd daarin immers aangegeven dat de 

Raad geen blijk gaf rekening te hebben gehouden met de mate van dwingendheid van de 

vereiste van openbaar belang in de motivering van de bestreden beslissing. Ze meent dat ook 

de motivering van de mate van dwingendheid een appreciatiebevoegdheid uitmaakt. 

 

Ze concludeert dan ook dat een indeplaatsstelling het beginsel van de scheiding der machten 

zou schenden. 

 

3. 

De verzoekende partijen menen dat de verwerende partij in haar antwoordnota nu al blijk geeft 

van haar intentie om geen rekening te houden met het arrest dat de Raad zal vellen en bij haar 

standpunt te zullen blijven. 

 

Ze benadrukken dat de Raad wel degelijk bevoegd is om in de plaats te treden voor het 

verlenen van een vergunning. Ze wijzen op de tekst van artikel 37, §2 DBRC-decreet zoals dit 

geldt met ingang van 24 juni 2021. Het tweede lid werd ingevoegd met het decreet van 21 mei 

2021 tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de 

rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van 

de procedures en is volgens de verzoekende partijen van toepassing op de huidige zaak. 

Artikel 9 van dit wijzigingsdecreet verklaart het van toepassing op alle vernietigingsarresten 

die na de inwerkingtreding ervan zullen worden uitgesproken. Ze stellen dat de bedoeling van 

dit tweede lid is om de initieel discretionaire bevoegdheid van het bestuur om te vormen in een 

gebonden bevoegdheid. Ze menen dat dit betekent dat de Raad in het vervolg zijn arrest in de 

plaats kan stellen van de door de overheid te nemen beslissing. 
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Ze zijn van oordeel dat de discretionaire bevoegdheid van de verwerende partij hier is 

verdampt tot een gebonden bevoegdheid na de tussenkomsten van zowel de Raad als de 

Raad van State. Deze gebonden bevoegdheid behelst volgens hen in hoofde van de 

verwerende partij een plicht om medewerking te verlenen aan de uitvoering van het vonnis en 

dus om een vergunning te verlenen voor het rooien van alle bomen. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Artikel 37, §2 DBRC-decreet luidt als volgt:  

 

“Het Vlaams bestuursrechtscollege als vermeld in artikel 2, 1°, b), kan, als de nieuw te nemen 

beslissing, bevolen conform paragraaf 1, eerste lid, het gevolg is van een gebonden 

bevoegdheid van de verwerende partij, het arrest in de plaats stellen van die beslissing.  

 

Onder het geval, vermeld in het eerste lid, worden ook de gevallen van feitelijke of naderhand 

gebonden bevoegdheid verstaan die volgen uit de toepassing van de regelgeving in het licht 

van de concrete gegevens en omstandigheden van het dossier.”  

 

De Raad beschikt in functie van een efficiënte geschillenbeslechting en mits het respecteren 

van de scheiding der machten over een beperkte substitutiebevoegdheid. 

 

Het tweede lid van deze bepaling werd toegevoegd bij decreet van 21 mei 2021 tot wijziging 

van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige 

Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de procedures. De memorie 

van toelichting bij dit decreet verduidelijkt dat de substitutiebevoegdheid niet beperkt is tot de 

gevallen van zuiver gebonden bevoegdheid, maar ook kan worden ingezet bij een feitelijke of 

a posteriori gebonden bevoegdheid waaronder de ‘verdamping’ of ‘motievenfuik’ (Parl.St. 

Vl.Parl. 2020-21, nr. 699/1, 13-14): 

 

“Substitutiebevoegdheid  

 

39. Voorliggende decreetswijziging verduidelijkt dat de indeplaatsstellingsbevoegdheid niet 

enkel kan worden aangewend ingeval er sprake is van een zuiver gebonden bevoegdheid, maar 

dat het ook kan gaan om situaties waarin de overheid initieel wel beschikte over een 

discretionaire bevoegdheid, maar deze bevoegdheid in de concrete omstandigheden van het 

geval redelijkerwijze gebonden blijkt te zijn.  
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In dat geval is er sprake van een a posteriori oftewel naderhand gebonden bevoegdheid, waarbij 

de oorspronkelijk discretionaire bevoegdheid door de concrete omstandigheden is 

verdampt/versmald, opgebruikt.  

 

J. Lust haalt in die context het voorbeeld aan van een motievenfuik. De vernietiging van de 

eerste beslissing of de daaropvolgende herstelbeslissingen kan uitwijzen dat motieven die de 

bestreden beslissing kunnen verantwoorden, zonder meer niet bestaan. Uiteindelijk rest er dan 

geen keuzemogelijkheid meer, maar wel nog een rechtsplicht voor de overheid. In welke mate 

de overheid naar aanleiding van een injunctie hiertoe meerdere kansen moet krijgen om een 

gedegen uitspraak te doen voor zij haar beoordelingsvrijheid helemaal heeft verbeurd, hangt af 

van de concrete omstandigheden van de zaak. 

 

40. Een onoverkomelijke legaliteitsbelemmering (bijvoorbeeld een onoverkomelijke, 

planologische non-conformiteit) is mogelijks reeds duidelijk de eerste maal dat een 

vergunningsdossier bij de RvVb voorligt. Niets staat eraan in de weg dat het 

bestuursrechtscollege in dat geval onmiddellijk overgaat tot indeplaatsstelling.  

 

41. Daarnaast kan de substitutie interessant zijn om carrouselscenario’s waarbij 

vernietigingsarresten en herstelbeslissingen elkaar opvolgen zonder dat zich daarbij een 

definitieve geschilbeslechting aan de horizon aftekent – te vermijden. Dit zijn de beoogde 

situaties van feitelijke of a posteriori gebonden bevoegdheden, waaronder de hypotheses 

volgens dewelke de werking van de wet en bepaalde omstandigheden samen tot gevolg hebben 

dat het bestuur een welbepaalde beslissing dient te nemen terwijl de wet hem in het begin een 

zekere appreciatiemarge liet. 

 

De feitelijke of a posteriori gebonden bevoegdheid volgt immers uit de werking van de wet in 

het licht van de concrete gegevens van het aan de vergunningverlenende overheid voorgelegde 

administratief dossier. Hieronder dient aldus ook de voormelde verdamping en motievenfuik te 

worden verstaan.” 

 

Ook uit het verslag van de bevoegde commissie blijkt dat de indeplaatsstelling bedoeld is om 

“eindeloze procedures” te kunnen doorbreken (Parl.St. Vl.Parl. 2020-21, nr. 699/3, 6): 

 

“3.4. Substitutiebevoegdheid  

De rechter moet in meer gevallen een einde kunnen maken aan eindeloze procedures; ook in 

de gevallen waar het bestuur al twee of drie keer de kans heeft gekregen een goede motivering 

op te bouwen, maar daar telkens niet in slaagde.” 

 

2. 
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De mogelijkheid tot indeplaatsstelling wordt dus door de decreetgever onder meer interessant 

bevonden om “carrouselscenario’s” te vermijden. 

 

In dit dossier is er duidelijk sprake van een “carrousel”, in de zin dat de verwerende partij met 

de bestreden beslissing voor de derde maal de vergunning voor het rooien van de esdoorn 

heeft geweigerd, nadat de Raad de twee eerdere weigeringsbeslissingen van de verwerende 

partij heeft vernietigd.  

 

De vaststelling dat artikel 40 van de Grondwet wordt geschonden door de bestreden beslissing 

betekent op zich niet dat er sprake is van een volstrekt gebonden bevoegdheid, omdat er zoals 

uiteengezet uitzonderingsgevallen mogelijk zijn. Ook het gegeven dat het gezag van gewijsde 

wordt geschonden betekent nog niet dat de verwerende partij verplicht is om de vergunning te 

verlenen.  

 

Hoewel niet per definitie kan worden uitgesloten dat de Raad de substitutiebevoegdheid zou 

kunnen inzetten om een vergunning te verlenen, in tegenstelling tot wat de verwerende partij 

meent, en dit alleszins niet blijkt uit de tekst van artikel 37, §2 DBRC-decreet en de doelstelling 

van de decreetgever, dient de Raad hierin een grote terughoudendheid aan de dag te leggen 

met respect voor de scheiding der machten. 

 

Het verlenen van een vergunning vereist een toetsing aan diverse beoordelingsgronden, zoals 

voorzien in de VCRO. Het komt de verwerende partij toe, rekening houdend met het gezag 

van gewijsde van het arrest van de Raad, het aangevraagde project af te toetsen aan de 

verplichte beoordelingsgronden. Wat betreft de toets aan de verenigbaarheid met de goede 

ruimtelijke ordening, is haar discretionaire beoordelingsbevoegdheid in dit geval begrensd, in 

de mate dat ze rekening dient te houden met de toepassing van artikel 40 van de Grondwet 

bij haar verplichting om medewerking te verlenen aan de uitvoering van het vonnis van de 

burgerlijke rechtbank.  

 

Het gezag van gewijsde strekt zich uit tot de motieven die noodzakelijk aan de vernietiging ten 

grondslag liggen. Met de aangegeven gegrondverklaring van het eerste en tweede middel en 

de daarin aangenomen onwettigheid zijn de contouren van de te nemen herstelbeslissing 

duidelijk afgebakend.  

 

Het verzoek tot indeplaatsstelling door het verlenen van een vergunning, zoals geformuleerd 

door de verzoekende partijen, wordt verworpen. 
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VI. Kosten 

Standpunt van de partijen 

De verzoekende partijen vragen in toepassing van artikel 21, §7 DBRC-decreet om een 

verhoogde rechtsplegingsvergoeding van 6.000 euro toe te kennen ten laste van de 

verwerende partij omwille van de kennelijk onredelijke aard van de situatie. 

 

De verwerende partij meent dat de vermeende kennelijk onredelijke aard niet wordt 

aangetoond. Uit de motivering zou blijken dat er geen sprake is van een kennelijk onredelijke 

situatie. Ze wijst erop dat het haar geenszins verboden is om opnieuw een 

vergunningsbeslissing te nemen na een vernietigingsarrest van de Raad. 

 

In hun wederantwoordnota stellen de verzoekende partijen dat de kennelijk onredelijke aard 

van de situatie absoluut voorhanden is, gelet op de houding van de verwerende partij die geen 

rekening houdt met het gezag van gewijsde van het arrest van de Raad. Ze vragen minstens 

de basisrechtsplegingsvergoeding van 1.560 euro. 

 

Beoordeling door de Raad 

De kosten van het beroep komen ten laste 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 DBRC-decreet). 

 

Op grond van artikel 21, §7, derde lid DBRC-decreet kan de Raad, op gemotiveerde wijze, de 

rechtsplegingsvergoeding verlagen of verhogen, zonder echter de door de Vlaamse regering 

bepaalde minimum- en maximumbedragen te overschrijden, rekening houdend met: 

 

“1° de financiële draagkracht van de in het ongelijk gestelde partij, om het bedrag van de 

vergoeding te verlagen; 

2° de complexiteit van de zaak; 

3° de kennelijk onredelijke aard van de situatie.” 

 

Het maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding is bepaald op 1.400 euro (artikel 20/1, 

§1 Procedurebesluit). 
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De Raad kan dus een maximumbedrag toekennen van 1.400 euro, maar niet het door de 

verzoekende partijen gevorderde bedrag van 6.000 euro of 1.560 euro, waarvan ze overigens 

de door hen gehanteerde berekeningswijze niet toelichten. 

 

De verzoekende partijen kunnen gevolgd worden in hun argumentatie dat het gegeven dat er 

sprake is van een “carrousel” en dat het eerste middel inzake de schending van artikel 40 van 

de Grondwet (opnieuw) in de aangegeven mate gegrond wordt bevonden aantoont dat er in 

dit geval sprake is van een “kennelijk onredelijke aard van de situatie” die een toekenning van 

het maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding verantwoordt. De houding van de 

verwerende partij leidt er immers toe dat de verzoekende partijen opnieuw een beroep tot 

vernietiging hebben moeten instellen tegen een, ondanks het eerdere vernietigingsarrest van 

de Raad van 17 september 2020, in essentie gelijkaardige weigeringsbeslissing als de 

beslissing die met dat arrest vernietigd was.  

 

De kosten van het beroep, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding aan het 

maximumbedrag van 1.400 euro, worden ten laste gelegd van de verwerende partij.  
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VII. Beslissing 

1. Het verzoek tot tussenkomst van Jacqueline MEERSMAN is ontvankelijk. 

 

2. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

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

beroep van de verzoekende partijen en 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 kosten van het beroep bestaande uit het rolrecht van de verzoekende partijen, bepaald 

op 400 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 1400 euro verschuldigd aan de 

verzoekende partijen, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

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

tussenkomende partij. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 16 juni 2022 door de zesde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de zesde kamer, 

Julie SUYS Karin DE ROO 
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