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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 7 juli 2022 met nummer RvVb-A-2122-0931  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0924-A 

 

 

Verzoekende partijen 1. Jan SAX 

2. Carla DE BELIE 

3. Olivier SAX 

 

vertegenwoordigd door advocaten Pieter VAN ASSCHE en 

Sander KAIRET  

met woonplaatskeuze te 9000 Gent, Koning Albertlaan 128 

 

Verwerende partij de provincie OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door 

de deputatie van de provincieraad 

 

met zetel te 9000 Gent, Gouvernementstraat 1 

 

Tussenkomende partij 

 

VASTGOEDMAKELAARS ROSIERS & DE RIDDER nv 

 

vertegenwoordigd door advocaten Reiner TIJS en Joram MAES 

met woonplaatskeuze te 2000 Antwerpen, Stijfselrui 48 bus 101 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 11 augustus 2021 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 24 juni 2021, waarmee aan de 

tussenkomende partij een omgevingsvergunning wordt verleend voor de bouw van een 

meergezinswoning (8 woongelegenheden) met ondergrondse garage – gewijzigd ontwerp 

(omgevingsnummer: 2021007644). 

 



 

RvVb - 2 

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

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Niklaas van 15 

februari 2021 niet ingewilligd. 

 

Het project ligt in 9111 Belsele (Sint-Niklaas) aan de Kerkstraat 2 en heeft als kadastrale 

omschrijving Sint-Niklaas (Belsele), afdeling 9, sectie C, nummers, 0474M, 0478M, 0474L, 

0473C en 0474N. 

II. Rechtspleging  

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

tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting en de verzoekende partijen dienen 

een wederantwoordnota in. 

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 19 mei 2022. 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. 

III. Feiten 

1. 

Op 14 september 2020 verleent het college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-

Niklaas aan de tussenkomende partij een omgevingsvergunning voor de sloop van de 

bestaande bebouwing en de oprichting van twee meergezinswoningen (met in totaal 8 

appartementen) en een ondergrondse garage met 10 autostalplaatsen, gelegen in Belsele aan 

de Kerkstraat 2. Er wordt geen bestuurlijk beroep ingesteld. 

 

Op 16 januari 2021 vraagt de tussenkomende partij een omgevingsvergunning aan voor een 

wijzing aan de verkregen vergunning, meer bepaald met betrekking tot de rechtse 

meergezinswoning. Deze meergezinswoning telt twee woongelegenheden en sluit aan op de 

woning van de derde verzoekende partij. De tweede woongelegenheid is een 

duplexappartement waarvan niveau twee in de dakverdieping is ingewerkt en drie 

slaapkamers telt. De aanvraag beoogt de tweede slaapkamer op niveau twee te vervangen 

door een kleine veranda (5 m²) met daarachter een inpandig terras van 8,67 m². Het 

oorspronkelijk voorziene dakvlakvenster wordt gewijzigd naar een gewoon dakraam waardoor 
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een inpandig terras ontstaat. Dit raam wordt voorzien op 0,6 meter van de erfgrens met de 

woning van de derde verzoekende partij. Er wordt een ondoorzichtig scherm geplaatst van 

1,90 meter hoogte. 

 

Voor het overige worden geen wijzigingen voorzien aan het oorspronkelijk vergunde ontwerp.  

 

De tuin van de eerste en tweede verzoekende partij paalt aan de achterzijde aan het 

aanvraagperceel. 

 

2. 

De percelen liggen in ‘woongebied’ (gewestplan ‘St. Niklaas-Lokeren’). 

 

De percelen liggen ook in een strook voor gesloten bebouwing, halfopen bebouwing en strook 

voor koeren en tuinen (bijzonder plan van aanleg ‘Molenwijk – 4e wijziging’ van 20 januari 

2004).  

 

De aanvraag doorloopt de vereenvoudigde procedure en wordt niet aan een openbaar 

onderzoek onderworpen. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Niklaas verleent op 15 februari 

2021 een omgevingsvergunning aan de tussenkomende partij.  

 

Tegen die beslissing tekenen de verzoekende partijen op 31 maart 2021 bestuurlijk beroep 

aan bij de verwerende partij. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 2 juni 2021 om het beroep 

niet in te willigen en de omgevingsvergunning te verlenen.  

 

De tussenkomende partij dient een nota in na het bestuurlijk beroepschrift van de verzoekende 

partijen. De verzoekende partijen dienen een replieknota in na het verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar. Geen van de partijen vroeg om gehoord te worden.  

 

De verwerende partij verklaart het beroep op 24 juni 2021 ongegrond en verleent de gevraagde 

omgevingsvergunning onder voorwaarden aan de tussenkomende partij. Dat is de bestreden 

beslissing. 
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IV. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen roepen de schending in van: 

 

- artikel 144 van de Grondwet (hierna: Gw.), 

- artikel 4.3.1, §1 en §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO), 

- artikel 63/1 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna: 

Omgevingsvergunningsdecreet), 

- de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet) en 

- de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel als 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partijen voeren samengevat aan dat de verwerende partij de verenigbaarheid 

van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening, en dit op het vlak van privacyhinder, 

onjuist, minstens kennelijk onredelijk heeft beoordeeld en daarbij geen rekening heeft 

gehouden met hun pertinente grieven, zoals uiteengezet in hun beroepschrift en in hun 

replieknota na het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar.  

 

Ze lichten toe dat zowel de bestreden beslissing en het verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar erkennen dat de aanvraag mogelijks inkijk kan realiseren ten aanzien 

van de tuin van de eerste en tweede verzoekende partijen en de koer van de derde 

verzoekende partij. Ze menen evenwel dat de verwerende partij ten onrechte de betrokken 

hinder toetst aan het criterium van de ‘abnormale burenhinder’, wat een bevoegdheid is van 

de burgerlijke rechter. Dat bepaalde hinderaspecten geen bovenmatige burenhinder zouden 

uitmaken, betekent volgens hen niet dat de aanvraag daarmee ook verenigbaar kan worden 

geacht met de goede ruimtelijke ordening.  

 

Verwijzend naar hun replieknota stellen de verzoekende partijen dat de bestreden beslissing 

geen weerlegging bevat van de argumenten over de inkijk in de tuin van de eerste en tweede 

verzoekende partijen. Deze tuin bevindt zich immers niet op het rechter aanpalend perceel 

waardoor het voorziene ‘zichtscherm’ voor hen geen enkel effect heeft. De bestreden 
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beslissing overweegt louter dat de “afstand van circa 16,70 m van het terras tot de 

perceelsgrens” meer dan voldoende zou zijn om de privacy van de eerste en tweede 

verzoekende partij te garanderen. Dergelijk standpunt is volgens hen evenwel onjuist. Ze 

stellen dat een zekere ‘afstand’ geen enkele belemmering vormt voor visuele inkijk, temeer het 

gaat om een dakterras dat, gelet op de configuratie van de betrokken percelen, rechtstreeks 

zicht zal toelaten op hun tuin.  

 

De verzoekende partijen wijzen ook op het gegeven dat de bestreden beslissing verwijst naar 

“de gestelde voorwaarden” die de aanvaardbaarheid van het project (qua privacyhinder) in de 

omgeving moet verzekeren. Ze stellen echter vast dat de bestreden beslissing nergens 

effectief dergelijke voorwaarden heeft opgelegd. Zo vinden de verzoekende partijen nergens 

een voorwaarde over de plaatsing van een zichtscherm en de afmetingen ervan. 

 

2. 

De verwerende partij stelt in de eerste plaats dat de verzoekende partijen de schending 

aanvoeren van artikel 144 Gw., maar nergens uiteenzetten hoe de bestreden beslissing 

precies dit artikel schendt.  

 

Ze verwijst verder naar de motivering van de door haar genomen beslissing en stelt dat ze 

terecht heeft overwogen dat de hinder door inkijk stedenbouwkundig aanvaardbaar is omdat: 

(1) het enkel een opening in het achterste dakvlak en geen uitkragend balkon betreft,  

(2) het terras de woonkwaliteit van die woonentiteit sterk verbetert,  

(3) de normale burenhinder in dichtbebouwde stedelijke woonomgeving met hoofdzakelijk 

gesloten en halfopen bebouwing er niet door overschreden wordt,  

(4) het zichtscherm het grootste deel van de bijkomende inkijk op het rechter aanpalend 

perceel kan opvangen en  

(5) de hinder door inkijk naar het achterliggend perceel beperkt zal zijn door de afstand van 

16,70 meter tot de perceelsgrens. 

 

Ze verwijst verder naar rechtspraak van de Raad waaruit blijkt dat een vergunningverlenende 

overheid de aanvraag mag toetsen aan het criterium van de bovenmatige burenhinder en 

besluit dat de verzoekende partijen niet aantonen dat de deze beoordeling foutief of kennelijk 

onredelijk is. 

 

Met betrekking tot de kritiek over het motief van de ‘afstand van 16,70 meter tot de 

perceelsgrens met eerste en tweede verzoekende partij’ stelt ze dat ze daarmee niet 

geoordeeld heeft dat een inkijk ‘onmogelijk’ zou zijn, wel dat deze afstand voldoende is om 
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‘buitensporige’ hinder door inkijk te vermijden. Ze meent dat de grieven van de verzoekende 

partijen op dit punt louter opportuniteitskritiek betreft. Andere dan de opgelegde voorwaarden 

moesten dan ook niet voorzien worden. 

 

Ook het argument dat de bestreden beslissing niet afdoende zou antwoorden op de 

argumenten van de verzoekende partijen in hun replieknota, is volgens de verwerende partij 

niet ernstig. Die argumenten werden in de bestreden beslissing samengevat en haar 

motiveringsplicht reikt niet zo ver dat ze puntsgewijs elk argument afzonderlijk moet 

beantwoorden. Ze meent dat haar beslissing uitvoerig en voldoende gemotiveerd is. De 

verzoekende partijen tonen volgens haar ook niet aan op welke pertinente argumenten er nog 

bijkomend zou moeten gemotiveerd worden. 

 

3. 

De tussenkomende partij wijst er vooreerst op dat de beoordeling over de verenigbaarheid van 

een aanvraag met de goede ruimtelijke ordening slechts een marginale controle van de Raad 

verdraagt omdat de verwerende partij daarvoor een ruime discretionaire bevoegdheid bezit. 

Aansluitend hierop stelt ze dat de kritiek van de verzoekende partijen het opportuniteitsniveau 

niet overstijgt en niet voldoende is om het kennelijk onredelijk karakter van de genomen 

beslissing aan te tonen. 

 

Aansluitend bij het verweer van de verwerende partij en onder verwijzing naar de specifieke 

motivering in de bestreden beslissing wijst de tussenkomende partij erop dat rekening werd 

gehouden met: 

(1) het inpandig karakter van het gevraagde terras, 

(2) de ligging van het projectperceel én de percelen van de verzoekende partijen in een 

dichtbebouwde, kleinstedelijke context waar een zekere vorm van inkijk sowieso 

onvermijdbaar is en een hogere tolerantiemarge inzake eventuele (aanvaardbare) inkijk 

mag verwacht worden, 

(3) de afstand tussen de achterzijde van het inpandig terras en de perceelsgrens met de 

eerste en tweede verzoekende partij, namelijk op ongeveer 16,70 meter, waardoor geen 

onaanvaardbare privacyhinder gecreëerd wordt. 

 

Ze vervolgt dat de verzoekende partijen maar fragmentarisch uit de bestreden beslissing 

citeren terwijl de motivering over de goede ruimtelijke ordening veel omvangrijker is. De in de 

bestreden beslissing ontwikkelde motieven zijn alleszins niet feitelijk onjuist. Zo wordt niet 

betwist dat het om een inpandig terras gaat en dat de percelen gelegen zijn in het 

dichtbebouwde centrum van de gemeente Belsele. Ook de zeer ruime afstand tussen de 
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achtergevel/dakterras en de achterste perceelsgrens met de eerste en tweede verzoekende 

partij is volgens de tussenkomende partij een vaststaand gegeven dat eenvoudigweg kan 

afgelezen worden van de vergunde plannen.  

 

De gehanteerde motieven zijn volgens de tussenkomende partij ook allerminst onzorgvuldig 

of kennelijk onredelijk te noemen. In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen voorhouden, 

erkent noch de bestreden beslissing, noch de provinciale ambtenaar in zijn verslag dat het 

terras enige hinder, laat staan onaanvaardbare hinder, zou veroorzaken. In de bestreden 

beslissing wordt louter overwogen dat het terras een bijkomende mogelijkheid tot inkijk kan 

realiseren. Deze vaststelling is volgens haar niet onzorgvuldig, integendeel. De bestreden 

beslissing nuanceert immers onmiddellijk in de daaropvolgende overwegingen waarom de 

eventuele inkijk geenszins als onaanvaardbaar moet worden beschouwd (zie hoger).  

 

Ze merkt nog op dat de verzoekende partijen een eigen lezing geven aan de bestreden 

beslissing waar ze stellen dat de bestreden beslissing ten onrechte zou oordelen dat de 

rechtstreekse inkijk in de achtertuinzone van de eerste en tweede verzoekende partij 

‘onmogelijk’ zou zijn. De bestreden beslissing overweegt dit immers niet, maar oordeelt 

daarentegen wel dat een afstand van 16,70 meter tussen het dakterras en de achtertuinzone 

van de eerste en tweede verzoekende partij voldoende is om hun privacy te waarborgen. Het 

spreekt volgens de tussenkomende partij voor zich dat een grote afstand, zoals in dit specifiek 

geval, wel relevant is in het kader van de beoordeling van de privacyhinder.  

 

Wat de vermeende zwaardere motiveringsplicht betreft omdat de verzoekende partijen een 

replieknota hebben ingediend na het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar, 

oordeelt de tussenkomende partij dat de verwerende partij in beginsel niet genoodzaakt is om 

puntsgewijs alle beroepsargumenten te beantwoorden. Een louter tegenstrijdige visie op de 

goede ruimtelijke ordening tussen de verzoekende partijen enerzijds en de provinciale 

omgevingsambtenaar en de verwerende partij anderzijds doet op zich niet besluiten tot een 

kennelijk onredelijk genomen beslissing. 

 

De verzoekende partijen lezen verder de bestreden beslissing ook verkeerd waar ze 

voorhouden dat de verwerende partij zou hebben overwogen dat de privacyhinder enkel 

aanvaardbaar kan worden geacht als er voorwaarden worden opgelegd, en deze voorwaarden 

in de bestreden beslissing volgens hen ontbreken. Ze citeert het relevante tekstfragment uit 

de bestreden beslissing en stelt dat deze overweging betrekking heeft op de totale beoordeling 

van de verenigbaarheid van de aanvraag aan de goede ruimtelijke ordening, en niet louter op 

de privacyhinder. Nergens uit de bestreden beslissing kan volgens haar worden afgeleid dat 
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de verwerende partij overweegt dat de betrokken privacyhinder slechts aanvaardbaar is, mits 

het opleggen van een privacyverhogende maatregel.  

 

4. 

De verzoekende partijen hernemen in hun wederantwoordnota hoofzakelijk hun argumentatie 

zoals vervat in hun inleidend verzoekschrift. Ze antwoorden nog bijkomend dat ze, in 

tegenstelling tot wat de verwerende partij opwerpt, wel degelijk de schending van artikel 144 

Gw. in hun inleidend verzoekschrift (op pagina 11) hebben uiteengezet, waar ze ingeroepen 

hebben dat de verwerende partij ten onrechte een beoordelingselement hanteert dat zich in 

de subjectieve sfeer bevindt (het criterium van de ‘bovenmatige hinder’). 

 

Dat de bestreden beslissing hun repliekargumenten uitvoerig heeft samengevat wil nog niet 

zeggen dat deze voldoende werden beantwoord. De bestreden beslissing beperkt zich 

daarentegen tot de opname van een loutere stijlformule.  

 

Ze stellen verder dat ze wel degelijk de bestreden beslissing correct lezen, waar ze vaststellen 

dat de bestreden beslissing stelt dat er ‘zeker’ geen privacyhinder zal worden veroorzaakt. De 

verwerende partij acht het aldus ‘onmogelijk’ dat er door het dakterras privacyhinder zal 

ontstaan. In dat licht verwijzen ze nog naar recente foto’s van het gebouw in oprichting omdat 

daaruit duidelijk blijkt dat er in de tuin van de eerste en tweede verzoekende partij kan worden 

ingekeken.  

 

De overweging van de tussenkomende partij dat de vermelding in de bestreden beslissing 

“indien aan de gestelde voorwaarde wordt voldaan” zou slaan op alle aspecten van de goede 

ruimtelijke ordening, kan volgens de verzoekende partijen niet worden weerhouden. Immers 

blijkt uit de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening dat enkel de privacyhinder wordt 

besproken, waardoor de verwerende partij wel degelijk het opleggen van voorwaarden voor 

het vrijwaren van de privacy noodzakelijk acht. Deze voorwaarden worden evenwel niet 

opgelegd.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. Ontwikkelde wettigheidskritiek 

 

De verzoekende partijen voeren in essentie aan dat de motieven in de bestreden beslissing 

over de afwijzing van de privacyhinder niet volstaan om tot de verenigbaarheid met de goede 

ruimtelijke ordening te kunnen besluiten. De verwerende partij maakt in haar beoordeling ten 
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onrechte gebruik van het criterium ‘bovenmatige burenhinder’ om de ingeroepen privacy door 

inkijk af te wijzen. Ze menen ook dat er geen, minstens niet voldoende, rekening werd 

gehouden met hun argumenten zoals verwoord in hun beroepschrift en hun replieknota na het 

verslag van de provinciale omgevingsambtenaar. 

 

2. Exceptie 

 

De verwerende partij werpt op dat de ingeroepen schending van artikel 144 Gw. onontvankelijk 

is omdat deze schending niet voldoende werd omschreven. 

 

De Raad treedt de exceptie niet bij, aangezien de verzoekende partijen voldoende duidelijk 

maken op welke wijze ze artikel 144 Gw. geschonden zien. Ze voeren immers aan dat de 

verwerende partij in haar beoordeling het criterium hanteert van de ‘abnormale burenhinder’, 

dat volgens hen uitsluitend tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechter behoort. Zowel de 

verwerende als de tussenkomende partij hebben deze grief begrepen aangezien ze daarover 

standpunt hebben ingenomen. Of de ingeroepen schending van artikel 144 Gw. gegrond is, 

zal hierna worden beoordeeld.  

 

3. Relevante regelgeving 

 

3.1 

Elke aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning moet beoordeeld worden op 

haar verenigbaarheid met een goede ruimtelijke ordening. Een vergunning moet worden 

geweigerd indien de aanvraag onverenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening (artikel 

4.3.1, §1, eerste lid VCRO). 

 

De verwerende partij, die in dit verband over een ruime appreciatiebevoegdheid beschikt, moet 

de verenigbaarheid met een goede ruimtelijke ordening beoordelen aan de hand van de voor 

de aanvraag noodzakelijke of relevante aandachtspunten en criteria zoals opgelijst in artikel 

4.3.1, §2, eerste lid, 1° VCRO, waarbij in de regel rekening moet gehouden worden met de in 

de omgeving bestaande toestand (artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 2° VCRO). Ze moet ook rekening 

houden met de ingediende bezwaren, grieven en adviezen.  

 

De artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet vereisen dat een bestuurshandeling de juridische 

en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat 

deze afdoende moeten zijn.  
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Om te voldoen aan de formele en materiële motiveringsplicht zoals vervat in de Motiveringswet 

en voortvloeiend uit het materieel motiveringsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur moet de verwerende partij in haar beoordeling duidelijk en afdoende aangeven op 

welke motieven ze haar beslissing steunt om tot een al dan niet gunstige beoordeling van de 

goede ruimtelijke ordening te komen. De zorgvuldigheid verplicht haar onder meer om 

zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de bestreden beslissing en ervoor te 

zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, 

zodat ze met kennis van zaken kan beslissen. Binnen de uitoefening van haar discretionaire 

bevoegdheid over de goede ruimtelijke ordening moet de verwerende partij de redelijkheid als 

beoordelingsgrens respecteren. 

 

Overeenkomstig artikel 63/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet moet de verwerende 

partij het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar bij haar beoordeling betrekken en 

in de motivering van haar beslissing weergeven op welke wijze ze er rekening heeft mee 

gehouden. 

 

3.2 

Op de motivering over de goede ruimtelijke ordening oefent de Raad enkel een beperkte 

wettigheidscontrole uit. De Raad is niet bevoegd te oordelen over de feiten en de eisen van 

een goede ruimtelijke ordening in de plaats van de verwerende partij. De Raad heeft wel als 

taak om aan de hand van de concrete gegevens van de zaak na te gaan of de verwerende 

partij de feiten waarop haar beoordeling steunt, correct en zorgvuldig heeft vastgesteld en of 

ze op grond daarvan niet kennelijk onredelijk heeft geoordeeld en dus binnen de grenzen van 

haar appreciatiebevoegdheid is gebleven. 

 

Een verzoekende partij die de beoordeling van de inpasbaarheid van het beoogde project in 

het licht van een goede ruimtelijke ordening betwist, zal dan ook moeten aantonen dat de 

vergunningverlenende overheid met niet draagkrachtige motieven heeft geoordeeld over de 

verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening dan wel op kennelijk onredelijke wijze de 

grenzen van haar appreciatiebevoegdheid heeft overschreden. 

 

4. Concrete beoordeling van het middel 

 

De vergunning voor de meergezinswoning, zoals verleend op 14 september 2020 en niet 

aangevochten door de verzoekende partijen, is een bestaand gegeven waarmee de 

verwerende partij in haar beoordeling rekening moet houden. Gelet op het beperkte voorwerp 
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van de aanvraag is de door de verzoekende partijen in hun beroepschrift en replieknota 

aangevoerde privacyhinder het enige relevant te onderzoeken aandachtspunt. 

 

4.1 

De verwerende partij oordeelt als volgt dat de aanvraag verenigbaar is met de goede 

ruimtelijke ordening: 

 

“Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2 VCRO -voor zover noodzakelijk of 

relevant: Het pand bevindt zich in de dorpskern, in een omgeving waar meergezins- woningen 

zeker niet vreemd zijn. Het realiseren van een meergezinswoning op deze locatie is bijgevolg 

aanvaardbaar en kan, gelet op de eerdere omgevings- vergunning afgeleverd door het college 

in 2020, ook niet meer in vraag worden gesteld.  

Met deze aanvraag wenst de bouwheer de dakverdieping van de rechter meergezinswoning 

dan ook in die zin te wijzigen. De vergunde slaapkamer wordt vervangen door een dakterras 

van circa 8,67 m² en een veranda (5 m²). In het achterste dakvlak wordt een opening gemaakt 

0,60 m van de rechter perceelsgrens zodat de buitenruimte kan worden ingericht. Er wordt een 

ondoorzichtig scherm geplaatst tot op een hoogte van 1m90.  

De materialen volgen die van het vergunde project. Het raam wordt in zwarte aluminium 

uitgevoerd, de wandjes die ontstaan in het inpandig terras, worden in beige plaatmateriaal 

uitgevoerd. Deze aanvraag gaat dus enkel over het aanbrengen van een dakterras in een 

vergund gebouw dat nog moet opgericht worden. Er is noch een wijziging aan de 

compartimenten (van belang voor brandweer), noch een wijziging aan de toegankelijkheid van 

dit privatief deel. Ook wijzigt er niets aan de nutsleidingen.  

Voor het overige blijft het vergunde ontwerp behouden.  

 

Appellanten stellen in hun beroepschrift, dat door een terras te voorzien op de dakverdieping, 

er naar inkijk toe een scherpere hoek wordt voorzien waardoor over de gemene muur en 

afsluiting kan gekeken worden. Daarnaast wordt er opgemerkt dat het terras overbodig is, 

aangezien de duplex reeds over een terras op de eerste verdieping beschikt. Er ontstaat 

volgens appellanten aldus bijkomende hinder. Het opleggen van een zichtscherm volstaat 

hierbij volgens appellanten niet. De hoek waaronder naar de tuin gekeken wordt is groter en 

door de breedte van het terras heeft het zichtscherm volgens appellanten enkel effect als men 

op een bepaalde plaats staat.  

 

Het kan inderdaad niet ontkend worden, dat het gevraagde terras op de dakverdieping een 

bijkomende mogelijkheid tot inkijk kan realiseren. Echter wordt de inkijk op de aanpalende 

percelen genuanceerd. Het betreft geen uitkragend balkon, maar een opening in het achterste 

dakvlak. Bijkomend wordt het terras conform het bpa vormgegeven.  
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Het inrichten van een tweede buitenruimte wordt eveneens niet als overbodig beschouwd bij 

een woongelegenheid op verdiep. Het zorgt er net voor dat de woongelegenheid over meer 

lucht en licht beschikt. De woonkwaliteit wordt trouwens hierdoor sterk verbeterd.  

De inkijk die de inrichting van het terras veroorzaakt, overstijgt eveneens de normale 

burenhinder niet. Er moet hierbij trouwens rekening gehouden worden met de ligging van het 

perceel en de woontypologieën.  

Het betreft hier een woonomgeving, bestaande uit hoofdzakelijk gesloten en halfopen 

bebouwing, waarbij enige inkijk op de aanpalende percelen geenszins te vermijden is.  

Door het opleggen van een zichtscherm wordt een grootste deel van de bijkomende inkijk op 

het rechter aanpalende perceel ondervangen. Wat de inkijk op het achterliggende perceel 

betreft, zal een afstand van circa 16,70 m van het terras tot de perceelsgrens meer dan 

voldoende te zijn om privacy te garanderen. In een woonomgeving met een iets grotere 

dichtheid komen dergelijke afstanden meermaals voor en vormen ze geen buitensporige hinder 

welke de normale hinder van een nauw bij elkaar aansluitende woonomgeving overstijgt.  

Dit alles dient bovendien gelezen te worden in een dichtbebouwde, (klein)stedelijke context: 

zowel de woningen van beroepende partijen als de projectpercelen van aanvragers zijn immers 

gelegen in de dorpskern van Belsele, waar van de omwonenden alleszins een hogere 

tolerantiemarge inzake eventuele (aanvaardbare) inkijk in de tuinzone(s) kan worden verwacht. 

De inpandige inplanting van het terras, binnen het reeds vergunde dakvolume, op een afstand 

van maar liefst 16,68 meter van de achterste perceelsgrens, creëert zeker geen 

onaanvaardbare privacyhinder t.o.v. de tuinzone van eerste en tweede beroepende partij.  

Het beoogde dakterras strijdt geenszins met de goede ruimtelijke ordening en/of enige andere 

wetskrachtige norm.  

Ter hoogte van de erfgrens met derde beroepende partij wordt daarenboven voorzien in een 

ondoorzichtig glazen scherm van maar liefst 1,90 meter hoog, net om enige 

ongewenste/bovenmatige inkijk op het perceel van derde beroeper tegen te gaan.  

Er wordt niet ingestemd met de inhoud van het beroepschrift. De aanvraag is stedenbouwkundig 

aanvaardbaar en passend in de omgeving, indien aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.” 

 

Uit deze overwegingen blijkt dat de verwerende partij het aangevraagde terras verenigbaar 

acht met de goede ruimtelijke ordening omdat: 

 

- het enkel een opening in het achterste dakvlak en geen uitkragend balkon betreft, 

- de normale burenhinder in dichtbebouwde stedelijke woonomgeving met hoofdzakelijk 

gesloten en halfopen bebouwing er niet door overschreden wordt, 

- een zichtscherm het grootste deel van de bijkomende inkijk op het rechter aanpalend 

perceel kan opvangen, en  

- de hinder door inkijk naar het achterliggend perceel beperkt zal zijn door de afstand 

van 16,70 meter tot de perceelsgrens. 
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4.2 

Zoals reeds gesteld beschikt de verwerende partij bij haar beoordeling over de 

verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening over een ruime 

beoordelingsvrijheid. Die beoordelingsbevoegdheid omvat vooreerst een bevoegdheid om te 

oordelen over de feiten en de juridische kwalificatie van de aanvraag.  

 

Uit de gegevens van het dossier blijkt dat geen betwisting kan bestaan over de aard van het 

aangevraagde terras. De plannen maken duidelijk dat het een inpandig terras betreft dat niet 

buiten de contouren van de oorspronkelijke dakhelling komt. Op het plan ‘PN04 niveau 2 met 

dakterras in schuin dak’ is aangegeven dat het terras voorzien wordt op 0,6 meter van de 

erfgrens van de derde verzoekende partij met de vermelding van een “ondoorzichtig glazen 

scherm 1m90 boven terrasvloer” . Op het plan ‘IN01 inplanting met uitsparing nieuw dakterras’ 

valt af te lezen dat het dakterras zich bevindt op 16,67 meter van de erfgrens met de eerste 

en tweede verzoekende partij. 

 

De verzoekende partijen tonen niet aan dat de verwerende partij bij haar beoordeling is 

uitgegaan van onjuiste feitelijke gegevens. Voormelde gegevens worden immers correct in de 

bestreden beslissing vermeld en dus bij haar beoordeling betrokken. 

 

De verzoekende partijen tonen evenmin aan dat de verwerende partij een verkeerde juridische 

kwalificatie aan de aanvraag zou hebben gegeven. Het betreft hier immers geen uitkragend of 

uitpandig terras maar een volledig inpandig terras, uitgerust met een ondoorzichtig 

zichtscherm, te voorzien onder de fictieve hellingsgraad van het dak. 

 

Dat de aanvraag gelegen is binnen de dorpskern en dat de woonomgeving een dichtbebouwde 

kleinstedelijke context kent, wordt op zich ook door de verzoekende partijen niet betwist en is 

ook niet voor ernstige betwisting vatbaar gelet op de dichte woonomgeving van de aanpalende 

gesloten bebouwing en de in de omgeving bestaande overwegende gesloten en halfopen 

bebouwing.  

 

4.3 

Rest nog de vraag of de opportuniteitsbeoordeling over de aangevoerde privacyhinder als niet 

kennelijk onredelijk kan worden beschouwd. Zoals reeds gesteld steunt de 

opportuniteitsbeoordeling door de verwerende partij op een appreciatievrijheid met de 

redelijkheid als grens. Op die laatste beoordeling oefent de Raad slechts een marginale 

controle uit. 
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De verwerende partij oordeelt dat in een dichte woonomgeving “enige inkijk op de aanpalende 

percelen geenszins te vermijden is”, maar besluit dat het aangevraagde dakterras “zeker geen 

onaanvaardbare privacyhinder t.o.v. de tuinzone van eerste en tweede beroepende partij” 

creëert en dat “door het opleggen van een zichtscherm [..] een grootste deel van de 

bijkomende inkijk op het rechter aanpalende perceel [wordt] ondervangen”. 

 

Dat de verwerende partij bij de beoordeling van hinderaspecten rekening kan houden met de 

dichtbebouwde en (klein)stedelijke context van de aanvraag en oordeelt dat het aangevraagde 

de woonkwaliteit verbetert, wordt door de verzoekende partijen op zich niet betwist. 

 

4.3.1 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen voorhouden, blijkt uit de bestreden beslissing 

evenwel niet dat de verwerende partij zou hebben geoordeeld dat privacyhinder ‘onmogelijk’ 

is. De bestreden beslissing erkent immers dat er (bijkomende) inkijk kan zijn, maar dat deze 

moet “genuanceerd” worden en dat “de inkijk die de inrichting van het terras veroorzaakt […] 

de normale burenhinder [niet overstijgt]”. 

 

De verzoekende partijen betwisten, onder verwijzing naar 144 Gw., dat de verwerende partij 

in haar beoordeling over de goede ruimtelijke ordening het ‘criterium van de abnormale 

burenhinder’ kan/mag hanteren. 

 

Deze kritiek van de verzoekende partijen is evenwel niet ernstig. 

 

Zoals algemeen geweten en ook blijkt uit artikel 78, §1 van het Omgevingsvergunningsdecreet 

wordt een omgevingsvergunning verleend onder voorbehoud van de geldende burgerlijke 

rechten. Aan de verwerende partij, als orgaan van actief bestuur, komt het niet toe op te treden 

als rechter om vast te stellen of subjectieve rechten van derden al dan niet worden miskend, 

wel om te beslissen, door het verlenen of het weigeren van de vergunning, of een bepaalde 

aanvraag al dan niet verenigbaar is met de openbare belangen waarvan de zorg haar door de 

decreetgever is opgedragen, in dit geval de beoordeling van de verenigbaarheid met de goede 

ruimtelijke ordening, met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4 VCRO.  

 

De toets van het aangevraagde aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening houdt echter 

ook een discretionaire afweging van wederzijdse belangen van de aanpalende percelen in. Bij 

een dergelijke afweging is het niet uitgesloten dat ook aspecten van burgerlijk recht, zoals het 

gebruikelijke evenwicht tussen de lasten voortvloeiende uit het nabuurschap (maatregelen 
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tegen bovenmatige burenhinder) aan bod komen. Ook uit artikel 1.1.4 VCRO kan immers 

afgeleid worden dat de impact van een aanvraag op het evenwicht van de ruimtelijke 

draagkracht tussen aanpalende percelen een aandachtspunt is. 

 

Zoals hierboven reeds aangegeven, en zoals ook uit de tekst van de bestreden beslissing 

blijkt, gaat de verwerende partij terecht na of het dakterras geen “onaanvaardbare” hinder zal 

veroorzaken. De verwerende partij schendt hiermee dan ook artikel 144 Gw. niet, aangezien 

ze geen uitspraak doet over burgerlijke rechten maar terecht onderzoekt of de ruimtelijke 

impact van het dakterras naar de omgeving aanvaardbaar is ten aanzien van de draagkracht 

van de aanpalende percelen van de verzoekende partijen.  

 

4.3.2 

Ten aanzien van het perceel van de eerste en tweede verzoekende partijen oordeelt de Raad 

dat de verzoekende partijen niet aannemelijk maken dat er inkijk kan zijn in de woning zelf. 

Wel geven ze aan dat er inkijk mogelijk is in hun tuin en zwembad. 

 

De verwerende partij oordeelt niet dat enige inkijk in de tuin niet ‘onmogelijk’ is maar “zeker 

geen onaanvaardbare privacyhinder t.o.v. de tuinzone van eerste en tweede beroepende 

partij” creëert gelet op “(d)e inpandige inplanting van het terras, binnen het reeds vergunde 

dakvolume” en “een afstand van maar liefst 16,68 meter van de achterste perceelsgrens”. 

 

Met de kritiek van de verzoekende partijen dat “een ‘afstand’ […] als dusdanig geen enkele 

belemmering [vormt] voor visuele inkijk, temeer het gaat om een terras op een dakverdieping 

dat rechtstreeks binnenkijkt in de tuin van de verzoekende partijen, gelet op de specifieke 

configuratie van de percelen”, tonen de verzoekende partijen het kennelijk onredelijk karakter 

van de beoordeling van de verwerende partij niet aan. In tegenstelling tot wat ze voorhouden 

betreft de afstand tussen het dakterras en hun tuin evident een objectief ruimtelijk relevant 

element bij de beoordeling van het al dan niet overmatig karakter van de privacyhinder. 

Bovendien wijst de verwerende partij ook op de aard van het terras, namelijk het inpandig 

karakter ervan, en de ligging ervan in een dichte woonomgeving. De verzoekende partijen zijn 

het duidelijk met deze motivering niet eens maar tonen met hun kritiek niet aan dat de 

verwerende partij kennelijk onredelijk zou hebben geoordeeld dat geen onaanvaardbare 

privacy wordt veroorzaakt. 

 

4.3.3 

Ten aanzien van de woning van de derde verzoekende partij stelt de Raad vast dat nergens 

in het verzoekschrift het kennelijk onredelijk karakter van de motivering op dit punt aannemelijk 



 

RvVb - 16 

wordt gemaakt. Onder verwijzing naar hun beroepschrift en replieknota voeren de 

verzoekende partijen enkel aan dat de in de bestreden beslissing opgenomen motivering over 

het zichtscherm geen rekening houdt met hun kritiek dat dit scherm enkel “goed is voor die 

personen die onmiddellijk aan het zichtscherm staan maar verder niet”. 

 

Dergelijke kritiek toont het kennelijk onredelijk karakter van de hierboven vermelde overweging 

ten aanzien van de woning van de derde verzoekende partij niet aan. Rekening houdend met 

het niet te betwisten gegeven dat het gaat over een inpandig terras met een footprint van 3x3 

meter maken de verzoekende partijen helemaal niet aannemelijk dat, zelfs op de uiterste grens 

van het terras men over het zichtscherm van 1,90 meter zou kunnen kijken.  

 

4.4 

Ook voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden beslissing in verband met de 

‘erkende hinder’ weliswaar verwijst naar “de gestelde voorwaarden”, maar aan de genomen 

beslissing geen enkele voorwaarde verbindt met betrekking tot de hinder door inkijk, noch over 

de plaatsing en de afmetingen van het zichtscherm.  

 

Vooreerst verwijst de Raad naar zijn beoordeling onder randnummers 4.2 en 4.3 waaruit moet 

afgeleid worden dat de verwerende partij niet kennelijk onredelijk geoordeeld heeft dat het 

dakterras, hoewel dit een bijkomende mogelijkheid tot inkijk ‘kan realiseren’, geen 

‘onaanvaardbare privacyhinder’ noch ‘abnormale burenhinder’ veroorzaakt omdat het voorzien 

is van een ondoorzichtig glazen zichtscherm en gelegen op voldoende afstand van de 

achterste erfgrens. Er waren dan ook geen (bijkomende) voorwaarden nodig om de aanvraag 

in overeenstemming te brengen met de goede ruimtelijke ordening.  

 

De Raad herinnert bijkomend aan wat hij reeds stelde onder randnummer 4.2, namelijk dat de 

inplantingsplaats van het terras, de afstand tot de perceelsgrenzen en de afmeting en plaats 

van het zichtscherm op de plannen staan aangeduid. 

 

Dat de verwerende partij in de tekst van de betreffende overweging verwijst naar de ‘gestelde 

voorwaarden’ en ‘door het opleggen van een zichtscherm’ moet dan ook gelezen worden als 

verwijzing naar de ingediende plannen en de bijhorende motivatienota (“Dit terras zit op 60 cm 

van de perceelsgrens, bovendien wordt nog een ondoorzichtig scherm geplaatst tot op een 

hoogte van 1m90”.). De ongelukkig gekozen terminologie (‘gestelde’ en ‘opleggen’) kan 

alleszins niet leiden tot de onwettigheid van de bestreden beslissing. Uit het aanvraagdossier 

blijkt immers duidelijk dat het zichtscherm deel uitmaakt van de aanvraag en dat het op 0,6 
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met van de erfgrens met een hoogte van 1;90 meter boven de terrasvloer en over de volledige 

diepte voorzien is in ondoorzichtig glas. 

 

4.5 

Tot slot menen de verzoekende partijen dat de bestreden beslissing niet afdoende hun 

pertinente argumenten, die ze tijdens de administratieve beroepsprocedure hebben 

uiteengezet, heeft weerlegd.  

 

Wanneer er doorheen de administratieve procedure grieven en opmerkingen zijn geformuleerd 

over een relevant en te beoordelen aspect, moet de verwerende partij bijzondere aandacht 

hebben voor deze argumenten.  

 

De verwerende partij oordeelt in de bestreden beslissing gelijkluidend met het verslag van de 

provinciale omgevingsambtenaar. Het indienen van een replieknota op het verslag van de 

provinciale omgevingsambtenaar belet de verwerende partij in beginsel niet om volledig 

eensluidend met het verslag te beslissen, voor zover uit de motivering afdoende blijkt waarom 

de argumentatie van de verzoekende partijen niet wordt gevolgd. Niets belet de verwerende 

partij immers, nadat ze kennis heeft genomen van alle standpunten (en deze zorgvuldig heeft 

onderzocht), de visie van de provinciale omgevingsambtenaar te volgen en zich daarbij aan te 

sluiten. De formele motiveringsplicht vereist niet dat de verwerende partij puntsgewijs een 

replieknota moet beantwoorden. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij de replieken van de verzoekende 

partijen heeft samengevat. Ze oordeelt vervolgens dat de betrokken replieken niet nopen tot 

een gewijzigd standpunt ten opzichte van dat van de provinciale omgevingsambtenaar, dat 

bijgetreden wordt.  

 

De Raad stelt vast dat uit de door verzoekende partijen geciteerde replieknota duidelijk blijkt 

dat ze het niet eens zijn met de overwegingen in het verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar, maar in het kader van hun rechterlijk beroep tonen ze niet aan dat de 

ingediende replieknota in antwoord op dit verslag nieuwe pertinente argumenten bevat die nog 

niet aan bod kwamen in hun beroepschrift en die de verwerende partij ertoe zouden nopen 

haar beslissing bijkomend te motiveren.  

 

Ze beperken zich tot het citeren van hun repliek op het verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar en de stelling dat daarop ten onrechte niet werd geantwoord. De Raad 

treedt de verwerende partij bij waar deze stelt dat de verzoekende partijen ook niet concreet 



 

RvVb - 18 

aanduiden welke pertinente repliekargumenten de verwerende partij tot een andere 

beoordeling of bijkomende motivering had moeten brengen. De verzoekende partijen zetten 

onder meer in hun replieknota uiteen dat de verwerende partij ten onrechte toepassing maakt 

van het criterium ‘abnormale burenhinder’, dat het zichtscherm niet volledig de inkijk op het 

rechts aanpalend perceel uitsluit, en dat de inkijk in de tuin van de eerste en tweede 

verzoekende partij niet door de provinciale omgevingsambtenaar wordt ontmoet.  

 

Zoals hierboven reeds werd vastgesteld worden de betrokken elementen besproken en 

beoordeeld in de bestreden beslissing. De verzoekende partijen slagen er niet in aan te tonen 

dat bepaalde argumenten niet door de verwerende partij bij haar beoordeling zijn betrokken. 

 

5. 

Het middel wordt verworpen.  

B. Tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen roepen de schending in van: 

 

- artikel 144 Gw.,  

- de artikelen 74 en 78 van het Omgevingsvergunningsdecreet, 

- de artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet en 

- de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel 

als algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  

 

De verzoekende partijen voeren samengevat aan dat de verwerende partij met de bestreden 

beslissing een onwettige voorwaarde oplegt waar ze stelt dat het dakterras moet uitgevoerd 

worden “conform de wetgeving inzake lichten en zichten”.  

 

In dat verband lichten ze vooreerst toe dat de verwerende partij niet bevoegd is, gelet op artikel 

144 Gw. en artikel 78 van het Omgevingsvergunningsdecreet, om een voorwaarde over lichten 

en zichten op te leggen, aangezien dit een aangelegenheid van burgerlijk recht betreft.  

 

Bovendien is de betrokken voorwaarde volgens de verzoekende partijen onduidelijk en vaag 

en dus niet voldoende precies geformuleerd zoals vereist door artikel 74 van het 
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Omgevingsvergunningsdecreet. Ze stellen dat de formulering ervan aan de tussenkomende 

partij te veel ruimte laat, waardoor het dakterras en het zichtscherm naar eigen goeddunken 

kunnen worden uitgevoerd. De bestreden beslissing wordt er bovendien onuitvoerbaar door 

omdat niet uit de plannen kan afgeleid worden of wordt aangegeven hoe het bewuste 

zichtscherm zal worden uitgevoerd, en of het zichtscherm zal doorlopen over de volledige 

diepte van het terras. Ze verwijzen hiervoor naar het inplantingsplan bij het aanvraagdossier.  

 

De verzoekende partijen zetten verder nog uiteen dat de aanvraag ook niet voldoet aan de 

artikelen 677, 678 en 680 (oud) BW, minstens ontbreken hiertoe in de bestreden beslissing de 

nodige voorwaarden.  

 

2. 

De verwerende partij betwist vooreerst het belang van de verzoekende partijen bij dit middel 

op grond van artikel 35, derde lid, 1° en 2° van het decreet van 4 april 2014 betreffende de 

organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (hierna: 

DBRC-decreet). Ze stelt dat de opgelegde voorwaarde de verzoekende partijen immers tot 

voordeel strekt. 

 

Verder stelt ze dat de betrokken voorwaarde over het naleven van de regelgeving over lichten 

en zichten een veel voorkomende voorwaarde betreft die tot doel heeft de aanvrager te doen 

herinneren aan de wetgeving over lichten en zichten, wat immers nuttig kan zijn wanneer de 

aanvrager niet vergunningsplichtige handelingen wil uitvoeren aan zijn dakterras.  

 

Volgens de verwerende partij verleent de opgelegde voorwaarde ook niet de vrijheid om af te 

wijken van de plannen en het dakterras naar eigen goeddunken uit te voeren. Enkel wat 

vergund is kan uitgevoerd worden en daarbij moet rekening gehouden worden met de 

wetgeving betreffende de regelgeving over lichten en zichten. De plannen zijn ook duidelijk: 

een ondoorzichtig glazen (zicht)scherm van 1,90 meter hoogte op 60 cm van de erfgrens moet 

uitgevoerd worden en dit over de volledige diepte van het terras.  

 

3. 

De tussenkomende partij benadrukt in de eerste plaats dat het project een inpandig terras 

betreft, waardoor het sowieso voldoet aan de minimale afstanden zoals vereist in de 

regelgeving rond lichten en zichten.  

 

Ze licht toe dat ze ter hoogte van de rechter perceelsgrens (woning derde verzoekende partij) 

voorziet in de plaatsing van een ondoorzichtig glazen scherm over de volledige diepte van het 
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terras en met een hoogte van 1,90 meter. Ze verwijst naar het vergunde grondplan ‘niveau 2 

met dakterras in schuin dak’ om aan te geven dat de concrete uitvoering van het zichtscherm 

deel uitmaakt van de vergunning. Dat de verwerende partij met deze plangegevens over het 

zichtscherm rekening heeft gehouden, blijkt volgens haar ook uit de bestreden beslissing, 

waarna ze enkele volgens haar relevante tekstfragmenten citeert. Het zichtscherm wordt dus 

uitdrukkelijk betrokken in de beoordeling van de ingeroepen privacyhinder. 

 

Ze besluit dat door de uitvoering van de vergunde plannen, het uit te voeren inpandig terras 

met zichtscherm voldoet aan de artikelen 678-679 (oud) BW. Alle rechtstreekse zichten op het 

perceel van de derde verzoekende partij worden met de uitvoering van het zichtscherm 

verhindert. Ze stelt dat de opgelegde voorwaarde eigenlijk een overtollige voorwaarde is die 

niet tot de vernietiging van de bestreden beslissing kan leiden, want de uitvoering ervan is 

gegarandeerd door de tekst van de bestreden vergunning en de bijhorende plannen. Ze 

verwijst naar rechtspraak in die zin. In ondergeschikte orde verwijst de tussenkomende partij 

naar rechtspraak die de wettigheid van een dergelijke voorwaarde bevestigt. 

 

Wat de vermeende inbreuken op artikel 144 Gw. en artikel 78 van het 

Omgevingsvergunningsdecreet betreft benadrukt de tussenkomende partij, onder verwijzing 

naar rechtspraak, dat het al dan niet respecteren van de minimale afstanden inzake schuine 

en rechtstreekse zichten een evident en pertinent criterium vormt waaraan de eventuele 

privacy-impact van de aanvraag kan worden afgetoetst.  

 

4. 

De verzoekende partijen hernemen in hun wederantwoordnota hun argumenten zoals 

uiteengezet in hun inleidend verzoekschrift. Ze antwoorden nog bijkomend dat ze wel degelijk 

belang hebben om de onwettigheid van de vergunningsvoorwaarde over de naleving van de 

regelgeving over lichten en zichten op te werpen. De verwerende partij meet zich hiermee 

immers bevoegdheden aan, die overeenkomstig de Grondwet niet aan haar zijn toebedeeld. 

Bovendien zou de verwerende partij hen voor voldongen feiten stellen, omdat die voorwaarde 

tussenkomt in hun eventuele uit te oefenen burgerlijke rechten.  
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Beoordeling door de Raad 

1. Ontwikkelde wettigheidskritiek 

 

De verzoekende partijen voeren in essentie aan dat de verwerende partij met de bestreden 

beslissing een onwettige voorwaarde oplegt waar ze stelt dat het dakterras moet uitgevoerd 

worden “conform de wetgeving inzake lichten en zichten”. De voorwaarde zou niet alleen 

onvoldoende precies geformuleerd zijn, maar ook een aspect van burgerlijk recht betreffen 

waarvoor de verwerende partij niet bevoegd is. 

 

2. Exceptie 

 

De verwerende partij betwist het belang van de verzoekende partijen bij het middel omdat de 

verplichting voor de aanvrager zich te houden aan de regelgeving in verband met lichten en 

zichten alleen maar in hun voordeel is. 

 

De exceptie wordt niet door de Raad bijgetreden. De verzoekende partijen hebben wel degelijk 

belang bij een middel waarbij ze de onwettigheid van een voorwaarde aanvoeren, dit in het 

bijzonder wanneer de betrokken voorwaarde niet zou voldoen aan de vereisten uit artikel 74 

van het Omgevingsvergunningsdecreet.  

 

Het gegeven dat deze voorwaarde de verzoekende partijen ten voordele zou strekken, 

ontneemt hen niet hun belang om de onwettigheid ervan aan te voeren. Integendeel, de 

verzoekende partijen hebben er in die hypothese immers belang bij dat de voorwaarde 

voldoende precies is geformuleerd en redelijk in verhouding staat tot het vergunde project en 

ook kan verwezenlijkt worden door toedoen van de aanvrager.  

 

3. Concrete beoordeling van het middel 

 

3.1 

Uit artikel 71 in samenlezing met artikel 74 van het Omgevingsvergunningsdecreet volgt dat 

aan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voorwaarden kunnen 

worden verbonden. Artikel 74 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt als criteria dat 

alle aan een vergunning verbonden voorwaarden voldoende precies en redelijk in verhouding 

tot het vergunde project moeten zijn, en door toedoen van de aanvrager verwezenlijkt kunnen 

worden. 
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3.2 

Zoals bij de beoordeling van het eerste middel onder randnummer 4.2 werd vastgesteld, blijkt 

uit het plan‘PN04 niveau 2 met dakterras in schuin dak’ en de tekst van de bestreden beslissing 

duidelijk dat de aanvraag voorziet in een ondoorzichtig glazen zichtscherm van 1,90 meter 

langs de rechterzijde van het aangevraagde en over de volledige diepte van het inpandig 

dakterras en dit op 0,60 meter van de erfgrens met de derde verzoekende partij. Het 

voorgaande blijkt ook uit de verantwoordingsnota bij het aanvraagdossier: 

 

“Een koper van het duplex-appartement in het rechter deel van de geplande nieuwbouw, heeft 

de vraag gesteld boven in het schuin dak een dakraam te krijgen, waarbij dan een inpandig 

dakterrasje zou ontstaan.  

Dit terras zit op 60 cm van de perceelsgrens, bovendien wordt nog een ondoorzichtig scherm 

geplaatst tot op een hoogte van 1m90.” 

 

In de bestreden beslissing wordt onder meer het volgende gemotiveerd: 

 

“In het achterste dakvlak wordt een opening gemaakt 0,60 m van de rechter perceelsgrens 

zodat de buitenruimte kan worden ingericht. Er wordt een ondoorzichtig scherm geplaatst tot op 

een hoogte van 1m90. 

(…) 

Het betreft geen uitkragend balkon, maar een opening in het achterste dakvlak. 

(…) 

Door het opleggen van een zichtscherm wordt een grootste deel van de bijkomende inkijk op 

het rechter aanpalende perceel ondervangen. 

(…) 

Ter hoogte van de erfgrens met derde beroepende partij wordt daarenboven voorzien in een 

ondoorzichtig glazen scherm van maar liefst 1,90 meter hoog, net om enige 

ongewenste/bovenmatige inkijk op het perceel van derde beroeper tegen te gaan.” 

 

Hieruit blijkt dat de positie, het materiaal en de afmetingen van het zichtscherm reeds duidelijk 

en precies blijken uit de vergunde plannen die ook integraal deel uitmaken van de bestreden 

beslissing. De bestreden beslissing verwijst in de beoordeling van de verenigbaarheid van het 

aangevraagde met de goede ruimtelijke ordening ook meermaals naar het op de plannen 

voorziene zichtscherm. 

 

Zoals ook reeds vastgesteld onder de beoordeling van het eerste middel, randnummer 4.4 

waren er dan ook geen (bijkomende) voorwaarden nodig om de aanvraag in overeenstemming 

te brengen met de goede ruimtelijke ordening.  
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3.3 

Waar de bestreden beslissing aan de afgeleverde omgevingsvergunning nog de voorwaarde 

verbindt dat de aanvraag “conform de wetgeving inzake lichten en zichten” moet worden 

uitgevoerd, stelt de Raad vast dat dit eigenlijk een overtollige voorwaarde betreft waarvan de 

eventuele ondeugdelijkheid niet tot de vernietiging van de bestreden beslissing kan leiden.  

 

Uit het aanvraagdossier en de bestreden beslissing blijkt immers dat het inpandig terras, met 

het voorziene zichtscherm, geen rechtstreeks zicht kan nemen op de binnenkoer van de derde 

verzoekende partij. Ten aanzien van de achterliggende erfgrens met de eerste en tweede 

verzoekende partij garandeert de afstand, het voldoen aan deze regelgeving.  

 

De verzoekende partijen kunnen dan ook niet voorhouden dat de motivering beperkt zou zijn 

tot het opleggen van een voorwaarde waarin wordt opgelegd dat het terras moet uitgevoerd 

worden overeenkomstig de regelgeving over de erfdienstbaarheden van ‘lichten en zichten’ 

aangezien de verwerende partij concreet overgaat tot een beoordeling van de ingeroepen 

zichthinder in het kader van de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening en de afstanden, 

afmetingen en materialen in de bestreden beslissing weergeeft en betrekt in haar beoordeling. 

Onder de beoordeling van het eerste middel stelt de Raad vast dat de verwerende partij in de 

bestreden beslissing de feitelijke en juridische motieven zorgvuldig en correct heeft 

vastgesteld en dat ze, gelet op haar discretionaire beoordeling, de ingeroepen privacyhinder 

niet kennelijk onredelijk heeft beoordeeld. 

De door de verzoekende partijen in hun middel uiteengezette kritiek kan dan ook, nu deze 

gericht is op een overtollige voorwaarde, niet leiden tot de vernietiging van de bestreden 

beslissing en moet om die reden ook niet verder door de Raad worden onderzocht.  

 

De Raad merkt daarbij ten overvloede op dat, hoewel betwistingen over erfdienstbaarheden 

volgens artikel 144 Gw. tot de uitsluitende bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken 

behoren, de verzoekende partijen er verkeerdelijk van uitgaan dat de opgelegde, maar 

overtollige voorwaarde kan inhouden dat het inpandig terras met het ondoorzichtig glazen 

zichtscherm op een andere wijze dan zoals voorzien op de goedgekeurde plannen, zou 

kunnen uitgevoerd worden. Voor zover ze nog voorhouden dat er met het vergunde terras toch 

nog inbreuken zouden zijn op artikel 677 (lichten en zichten in een niet-gemene muur), 678 

(rechtstreekse uitzichten) en 680 (wijze van berekenen van afstanden bij rechtstreekse zichten 

en lichten) (oud) BW, betreffen dit burgerlijke discussies waarvoor de Raad niet bevoegd is. 

 

Het middel wordt verworpen. 
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V. Kosten 

De kosten van het beroep komen ten laste van de partij die ten gronde in het ongelijk wordt 

gesteld, in dit geval de verzoekende partijen (artikel 33 DBRC-decreet). Op haar vraag om een 

rechtsplegingsvergoeding toe te kennen, kan niet worden ingegaan. 

 

De tussenkomende partij vraagt om de kosten van het geding ten laste te leggen van de 

verzoekende partijen. Dit verzoek wordt afgewezen. De tussenkomende partij moet haar eigen 

kosten dragen, namelijk het rolrecht, omdat ze zelf beslist om al dan niet in de procedure 

tussen te komen. Anders bestaat het risico dat de tussenkomst de inzet van de procedure 

verzwaart voor de verzoekende partijen. 

VI. Beslissing  

1. De tussenkomst van VASTGOEDMAKELAARS ROSIERS & DE RIDDER nv is 

ontvankelijk. 

 

2. Het beroep wordt verworpen. 

 

3. De kosten van het beroep bestaande uit het rolrecht van de verzoekende partijen, bepaald 

op 600 euro, blijven ten laste van de verzoekende partijen. 

 

4. De kosten van de tussenkomst, bepaald op 100 euro, blijven ten laste van de 

tussenkomende partij. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 7 juli 2022 door de tweede kamer. 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de tweede kamer, 

Margot DEPRAETERE Hilde LIEVENS 
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