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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 25 augustus 2022 met nummer RvVb-A-2122-1086  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0948-A 

 

 

Verzoekende partij Hilde WINNEN 

 

met woonplaatskeuze te 3400 Landen, Bovenpoortstraat 23 

 

Verwerende partij de deputatie van de provincieraad van VLAAMS-BRABANT 

 

met woonplaatskeuze te 3010 Leuven, Provincieplein 1 

 

Tussenkomende partij 

 

DE BEYGAERD bv 

 

vertegenwoordigd door Mr. Katia BOUVE met woonplaatskeuze 

te 8420 De Haan, Mezenlaan 9 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 23 augustus 2021 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 22 april 2021, waarmee aan de 

tussenkomende partij een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend onder voorwaarden 

voor de nieuwbouw van appartementen en een handelsruimte. 

 

De verwerende partij heeft het bestuurlijk beroep van onder meer de verzoekende partij tegen 

de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Landen van 31 

augustus 2017 niet ingewilligd. 

 

Het project ligt in 3400 Landen aan de Stationsstraat 1 en heeft als kadastrale omschrijving 

afdeling 1, sectie A, nummer 1381w. 
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II. Rechtspleging  

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

tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting in en de verzoekende partij dient een 

wederantwoordnota in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 21 juni 

2022. 

 

De heer Joseph PEETERS voert het woord voor de verzoekende partij. Advocaat Nick DE 

WINT loco advocaat Katia BOUVE voert het woord voor de tussenkomende partij.  

 

De verwerende partij, hoewel behoorlijk opgeroepen, verschijnt niet op de zitting. 

III. Feiten 

1. 

Op 6 april 2017 werd door de verwerende partij een stedenbouwkundige vergunning 

geweigerd voor een gelijkaardig project met één bouwlaag meer. 

 

2. 

Op 15 mei 2017 vraagt de tussenkomende partij een stedenbouwkundige vergunning aan voor 

“nieuwbouw appartementen en handelsruimte” gelegen in Landen aan de Stationsstraat 1. 

 

De aanvraag omvat het slopen van een bestaand hoekgebouw en het bouwen van een nieuw 

project met een handelsfunctie op het gelijkvloers en vier woongelegenheden op de 

verdiepingen. Het project voorziet in vijf bouwlagen onder plat dak, waarbij de vijfde bouwlaag 

een teruggetrokken bouwlaag is. Er worden twee parkeerplaatsen voorzien. Voor de 

handelsfunctie is op 23 juli 2020 ook een functiewijziging naar studio verkregen. 

 

Het perceel ligt in woongebied (gewestplan “Tienen-Landen”). 

 

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 8 juni 2017 tot en met 7 juli 2017 worden geen 

bezwaarschriften ingediend. 

 

De hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost adviseert op 9 juni 2017 voorwaardelijk gunstig.  
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Het Agentschap Wegen en Verkeer adviseert op 13 juni 2017 voorwaardelijk gunstig met 

betrekking tot de inplanting langs de gewestweg N283. 

 

Het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen adviseert op 18 juli 2017 voorwaardelijk gunstig. 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent op 31 augustus 2017 een 

stedenbouwkundige vergunning aan de tussenkomende partij.  

 

Tegen die beslissing tekent onder meer de verzoekende partij op 5 oktober 2017 administratief 

beroep aan bij de verwerende partij. 

 

De provinciale stedenbouwkundige ambtenaar adviseert in zijn verslag van 15 december 2017 

om het beroep niet in te willigen en de stedenbouwkundige vergunning te verlenen.  

 

Na de hoorzitting van 4 januari 2018 verklaart de verwerende partij het beroep diezelfde dag 

ongegrond en verleent een stedenbouwkundige vergunning.  

 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 13 april 2019 de vernietiging 

van de beslissing van de verwerende partij van 4 januari 2018. Met het arrest van 25 juni 2019 

met nummer RvVb-A-1819-1137 vernietigt de Raad deze beslissing.  

  

3. 

De administratieve beroepsprocedure wordt hernomen. De provinciale stedenbouwkundige 

ambtenaar adviseert in zijn verslag van 9 augustus 2019 om het beroep niet in te willigen en 

de stedenbouwkundige vergunning te verlenen onder voorwaarden.  

 

Na de hoorzitting van 20 augustus 2019 verklaart de verwerende partij het beroep op 22 

augustus 2019 ongegrond en verleent onder voorwaarden een stedenbouwkundige 

vergunning. 

 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 25 november 2019 opnieuw 

de vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 22 augustus 2019. Met het 

arrest van 7 januari 2021 met nummer RvVb-A-2021-0490 vernietigt de Raad deze beslissing.  

 

4. 
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De administratieve beroepsprocedure wordt opnieuw hernomen. De provinciale 

stedenbouwkundige ambtenaar adviseert in zijn verslag van 13 april 2021 om het beroep niet 

in te willigen en de stedenbouwkundige vergunning te verlenen onder voorwaarden. 

 

De verzoekende partij dient op 21 april 2021 een replieknota in.  

 

Na de hoorzitting van 22 april 2021 verklaart de verwerende partij het beroep diezelfde dag 

ongegrond en verleent onder voorwaarden een stedenbouwkundige vergunning. 

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel  

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikelen 71, 73/2 en 74 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning (hierna: Omgevingsvergunningsdecreet); 

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

de bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet); 

- de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel 

als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partij zet uiteen dat de bestreden beslissing als vergunningsvoorwaarden de 

naleving van de voorwaarden uit verschillende in 2017 verleende adviezen oplegt, terwijl de 

verwerende partij onmogelijk nog kon steunen op de voorwaarden uit deze adviezen.  

 

De voorwaarden uit het advies van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost van 9 juni 

2017 zijn genomen op grond van het gegeven dat het gelijkvloers wordt gebruikt als 

handelsruimte. De verwerende partij was er evenwel van op de hoogte dat er een 

functiewijziging naar studio heeft plaatsgevonden en hiervoor de binnenmuren zijn aangepast. 

De plannen zijn essentieel gewijzigd om deze functiewijziging mogelijk te maken. De 

opgelegde voorwaarden in functie van de handelsruimte zijn dan ook niet langer pertinent en 
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missen feitelijke en juridische grondslag om als vergunningsvoorwaarden te worden opgelegd. 

Het advies is voorbijgestreefd omdat er geen handelsruimte meer is. 

 

De voorwaarden uit het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer kunnen niet worden 

vervuld en zijn bovendien vervallen. De verzoekende partij wijst erop dat punt 14 van de 

algemene voorwaarden bepaalt dat de geldigheidsduur van dit advies, inclusief de 

vergunningsvoorwaarden, beperkt is tot twee jaar. De “houdbaarheidsdatum” van dit advies 

verstreek dus al voor het eerste vernietigingsarrest van de Raad. In dit advies wordt ook een 

bijzondere voorwaarde opgelegd over het voorzien van de gemeenschappelijke inkom aan de 

Bovenpoortstraat. De provinciale omgevingsambtenaar kon nochtans ter plaatse vaststellen 

dat de inkom van de studio zich niet in deze straat bevindt. De verzoekende partij stelt naar 

aanleiding van de hoorzitting foto’s bezorgd te hebben waaruit blijkt dat deze voorwaarde 

onmogelijk kan worden gerealiseerd.  

 

De verzoekende partij stelt verder dat er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de datum in het 

beschikkend gedeelte van de bestreden beslissing en de verwijzing naar het advies van het 

Agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de beoordeling zelf. Dit advies bepaalt duidelijk dat 

de toegangsdeur drempelloos moet zijn. De verwerende partij overweegt in de bestreden 

beslissing dat het hoogteverschil van 10 cm tussen de binnen- en buitenruimte moet worden 

aangepast. De werken zijn evenwel al uitgevoerd en de aanpassing is niet uitgevoerd.  

 

2. 

De verwerende partij stelt in haar antwoordnota vooreerst dat artikelen 71, 73/2 en 74 van het 

Omgevingsvergunningsdecreet niet van toepassing zijn op voorliggend dossier.  

 

Over het advies van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost stelt de verwerende partij 

dat de functiewijziging van commerciële ruimte naar studio niet tot gevolg heeft dat het advies 

niet langer relevant zou zijn. Dit advies heeft immers ook betrekking op de nieuwbouw van 

appartementen.  

 

Ze zet verder uiteen dat het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer gunstig is omdat 

de aanvraag in overeenstemming is met de algemene en bijzondere voorwaarden. Het komt 

aan de verwerende partij toe om te oordelen of ze in haar beoordeling al dan niet kon steunen 

op dit advies en de verwerende partij is hiertoe ook niet gebonden. Er zijn in de omgeving geen 

relevante wijzigingen aangebracht, zodat er geen redenen zijn om te oordelen dat het advies 

niet langer relevant zou zijn. Ook is er volgens haar geen reden om aan te nemen dat het 

advies niet langer relevant zou zijn na de functiewijziging.  
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Met betrekking tot het advies van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen wijst de 

verwerende partij erop dat de controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden een 

zaak van handhaving is. De opgelegde voorwaarden zijn volgens haar relevant, redelijk en 

uitvoerbaar door de tussenkomende partij. 

 

3. 

Ook de tussenkomende partij stelt dat de aangevoerde schending van artikelen 71, 72/2 en 

74 van het Omgevingsvergunningsdecreet onontvankelijk is omdat deze bepalingen niet van 

toepassing zijn op de aanvraag.  

 

Ze wijst er vervolgens op dat in de mate dat de verzoekende partij aanvoert dat de opgelegde 

voorwaarden niet zijn nageleefd of geen uitvoering meer kunnen krijgen omdat de woning al 

is gebouwd, dit een zaak van handhaving uitmaakt.  

 

De tussenkomende partij stelt met verwijzing naar rechtspraak van de Raad dat de 

verzoekende partij geen belang heeft bij haar kritiek op het advies van het Agentschap 

Toegankelijk Vlaanderen. Dat de vereiste drempels niet zouden zijn aangelegd, hetgeen niet 

wordt bewezen door de verzoekende partij en eigenlijk ook een zaak van handhaving is, maakt 

nog niet dat het advies voorbijgestreefd zou zijn. Het eerste middel lijkt op dit vlak bovendien 

tegenstrijdig, omdat enerzijds wordt gesteld dat het advies is voorbijgestreefd en anderzijds 

dat het advies niet correct is nageleefd. 

 

Het middel schendt volgens de tussenkomende partij ook de kracht van gewijsde van het 

vernietigingsarrest van 7 januari 2021, waarin een gelijkluidend middelonderdeel is verworpen.  

 

Het advies van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost is niet voorbijgestreefd door de 

functiewijziging, want het had ook betrekking op de nieuwbouwappartementen. De bestreden 

beslissing verwijst bij de beschrijving van de aanvraag bovendien naar de functiewijziging op 

het gelijkvloers, waartegen de verzoekende partij zich overigens niet heeft verzet. Het is 

volgens de tussenkomende partij dan ook duidelijk dat enkel de voorwaarden die betrekking 

hebben op de woonentiteiten van toepassing zijn.  

 

Ze stelt verder dat het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer moet worden gelezen 

vanuit het gegeven dat de handelsfunctie op het gelijkvloers is gewijzigd naar residentiële 

bebouwing. De verzoekende partij toont niet aan dat het advies niet langer actueel zou zijn of 

voorbijgestreefd.  
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4. 

De verzoekende partij voegt in haar wederantwoordnota niets toe.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De aangevoerde schending van artikelen 71, 73/2 en 74 van het 

Omgevingsvergunningsdecreet is onontvankelijk omdat deze bepalingen niet van toepassing 

zijn op voorliggend dossier.  

 

Artikel 397 van het Omgevingsvergunningsdecreet luidt immers als volgt:  

 

“…  

§1. Dit decreet treedt in werking op 23 februari 2017, met uitzondering van:  

(…)  

§2. Als het college van burgemeester en schepenen de bevoegde overheid is, worden 

aanvragen, meldingen, verzoeken of initiatieven, vermeld in dit decreet, ingediend of opgestart 

vanaf 23 februari 2017 behandeld op grond van de bepalingen die geldig waren op 22 februari 

2017, op voorwaarde dat akte is genomen, overeenkomstig paragraaf 3.  

(…)  

§3. Het college van burgemeester en schepenen kan slechts gebruikmaken van de mogelijkheid 

om aanvragen, meldingen, verzoeken of initiatieven te behandelen op grond van de bepalingen 

die geldig waren op 22 februari 2017, als vermeld in paragraaf 2, als de bevoegde ministers 

hiervan akte hebben genomen.  

…”  

 

Op een aantal gemeenten na, hebben alle steden en gemeenten (met inbegrip van de stad 

Landen) van de in artikel 397 van het Omgevingsvergunningsdecreet vermelde 

uitstelmogelijkheid gebruik gemaakt. De aanvraag die op 15 mei 2017 werd ingediend, verliep 

dus nog volgens de regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), en niet 

volgens het Omgevingsvergunningsdecreet. De aanvraag werd immers behandeld volgens de 

proceduregels die geldig waren op 22 februari 2017. 

 

2.  

De artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet schrijven voor dat elke eenzijdige rechtshandeling 

met individuele strekking die uitgaat van een bestuur en beoogt rechtsgevolgen te hebben 

voor één of meer bestuurden of voor een ander bestuur, in de akte de juridische en feitelijke 
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overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze 

afdoende moeten zijn.  

 

De materiële motiveringsplicht vereist dat de genomen beslissing gedragen wordt door 

motieven die in feite juist en juridisch aanvaardbaar zijn. Dat betekent onder meer dat die 

motieven moeten steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten, die relevant zijn, en met 

de vereiste zorgvuldigheid vastgesteld werden, en dat de motieven pertinent moeten zijn en 

de beslissing juridisch moeten kunnen verantwoorden.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel noopt een vergunningverlenend bestuursorgaan haar beslissing 

zorgvuldig voor te bereiden en te laten steunen op een correcte feitenvinding. Het 

vergunningverlenend bestuursorgaan moet zich informeren over alle relevante elementen om 

met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.  

 

3. 

De bestreden beslissing legt als vergunningsvoorwaarde op dat de voorwaarden gesteld in het 

advies van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost van 9 juni 2017 stipt moeten worden 

nageleefd. De verzoekende partij stelt vast dat het advies is gebaseerd op het oorspronkelijk 

geplande project met een handelsfunctie op het gelijkvloers, terwijl de bestreden beslissing 

een studio op het gelijkvloers vergunt.  

 

Volgens artikel 35, derde lid, 1° DBRC-decreet kan de schending van een norm of algemeen 

rechtsbeginsel geen aanleiding geven tot een vernietiging als de partij die de schending 

aanvoert, niet wordt benadeeld door de ingeroepen onwettigheid, zonder afbreuk te doen aan 

de mogelijkheid om de schending aan te voeren van regels die de openbare orde 

aanbelangen. De verzoekende partij moet dan ook belangenschade lijden door de ingeroepen 

onwettigheid.  

 

In de mate dat de verzoekende partij aanvoert dat de in het advies van de hulpverleningszone 

opgelegde voorwaarden in functie van de handelsruimte geen pertinentie meer hebben en 

feitelijke en juridische grondslag missen om nog als voorwaarde te worden opgelegd, heeft ze 

geen belang bij het middel. Het valt niet in te zien op welke wijze de verzoekende partij is 

benadeeld door het opleggen van vergunningsvoorwaarden die betrekking hebben op de 

oorspronkelijk voorziene handelsruimte op het gelijkvloers. 

 

De verzoekende partij overtuigt verder niet waar ze stelt dat het advies voorbijgestreefd is 

omdat op het gelijkvloers geen handelsruimte is gerealiseerd maar een studio is voorzien. Ze 
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betwist niet dat het brandweeradvies niet enkel betrekking heeft op de handelsfunctie op het 

gelijkvloers maar ook op de in het project voorziene wooneenheden. Ze voert evenmin aan dat 

op basis van het brandweeradvies geen beoordeling kon worden gemaakt van het 

aangevraagde. 

 

4. 

4.1. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer adviseert op 13 juni 2017 voorwaardelijk gunstig. De 

algemene voorwaarden van dit advies stellen dat de geldigheidsduur van dit advies beperkt is 

tot twee jaar, waaruit de verzoekende partij besluit dat het advies en de hierin opgenomen 

voorwaarden vervallen zijn.  

 

De verzoekende partij toont de onwettigheid van de bestreden beslissing niet aan door enkel 

te verwijzen naar de geldigheidsduur van het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer. 

Ze toont niet aan dat de omstandigheden zijn gewijzigd of de verwerende partij op grond van 

dit advies geen beoordeling meer kon maken van het aangevraagde. Ze overtuigt dan ook niet 

dat de verwerende partij het zorgvuldigheidsbeginsel schendt door in de beoordeling te 

steunen op dit advies en de naleving van de hierin opgenomen voorwaarden op te leggen als 

vergunningsvoorwaarde. 

 

4.2. 

De verzoekende partij bekritiseert verder de voorwaarde dat de gemeenschappelijke inkom 

van de appartementen moet worden ingeplant aan de Bovenpoortstraat. Ze wijst erop dat de 

ondertussen reeds gebouwde inkom van de studio niet aan de Bovenpoortstraat gelegen is en 

meent dat het advies niet kan worden gerealiseerd. 

 

In het advies wordt als bijzondere voorwaarde opgelegd:  

 

“… 

5. De gemeenschappelijke inkom van de appartementen wordt ingeplant aan de 

Bovenpoortstraat, deze wordt eveneens voorzien van 2 overdekte parkeerplaatsen op het eigen 

perceel. Langs de gewestweg N283 Stationsstraat worden geen extra inritten of parkings 

toegelaten. 

…” 

 

De bestreden beslissing stelt bij de beschrijving van de aanvraag:  
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“… 

De aanvraag beoogt het slopen van een bestaand hoekgebouw en het bouwen van een nieuw 

project met een handelsfunctie op de benedenverdieping en vier woongelegenheden op de 

verdiepingen. Het nieuwe gebouw is ondertussen afgewerkt en reeds in gebruik. 

(…) 

Op de benedenverdieping die aansluit bij de Bovenpoortstraat wordt een overdekte inkom 

voorzien met twee parkeerplaatsen. Van hieruit leidt een inkom met lift en trap naar het niveau 

van de Stationsstraat, waar een commerciële ruimte met een oppervlakte van 36,90 m² wordt 

ingericht. Voor deze commerciële ruimte werd ondertussen een functiewijziging naar studio 

aangevraagd. De vergunning voor deze functiewijziging werd verleend op 23 juli 2020, voor de 

vernietiging van de beslissing voor huidige aanvraag door de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen. De studio is momenteel bewoond. Voor huidige aanvraag wordt 

bijgevolg uitgegaan van de nieuwe functie als studio, in plaats van de oude functie van 

handelsruimte. De ingang van deze studio bevindt zich ter hoogte van de Stationsstraat. 

…” 

 

Het advies legt als voorwaarde op dat de gemeenschappelijke inkom van de appartementen 

moet worden voorzien ter hoogte van de Bovenpoortstraat, maar dit geldt niet voor de inkom 

van de oorspronkelijk voorziene handelsruimte, die nu een studio is geworden. Uit de 

bestreden beslissing blijkt ook dat de gemeenschappelijke inkom voor de appartementen op 

de benedenverdieping zich bevindt in de Bovenpoortstraat en de ingang van de studio ter 

hoogte van de Stationsstraat.  

 

Daarenboven betreft de vraag of de opgelegde vergunningsvoorwaarden uiteindelijk worden 

nageleefd een zaak van handhaving, die geen afbreuk doet aan de wettigheid van de 

bestreden vergunning op zich.  

 

5.  

De bestreden beslissing legt ook als vergunningsvoorwaarde op dat de voorwaarden gesteld 

in het advies van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen stipt moeten worden nageleefd.  

 

De verwerende partij overweegt in de bestreden beslissing als volgt:  

 

“… 

c) verordening toegankelijkheid 

De aanvraag valt onder de beperkte toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 

5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

toegankelijkheid, aangezien er met de commerciële ruimte een gebouw wordt beoogd met een 

totale publieke toegankelijke oppervlakte die kleiner is dan 150 m². Het toegankelijkheidsbureau 
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bracht op 13 oktober 2016 een voorwaardelijk gunstig advies uit. Hier is opgenomen dat de 

toegangsdeur drempelloos moet zijn, maar er is een hoogteverschil van 10 cm tussen de 

binnen- en buitenruimte. Dit moet aangepast worden. Daarnaast worden nog een aantal 

voorwaarden opgesomd. Bij een eventuele vergunning moeten deze voorwaarden aan de 

vergunning worden gekoppeld. 

…” 

 

In de mate dat de verzoekende partij voorhoudt dat de bestreden beslissing onwettig is omwille 

van de tegenstrijdigheid tussen de datum van het advies van het Agentschap Toegankelijk 

Vlaanderen in de beoordeling (13 oktober 2016) en in het beschikkend gedeelte (18 juli 2017), 

overtuigt ze niet. De in de beoordeling weergegeven datum betreft louter een materiële 

vergissing, die geen gevolgen heeft voor de regelmatigheid van de bestreden beslissing. 

 

De verzoekende partij voert verder aan dat volgens dit advies de toegangsdeur drempelloos 

moet zijn, terwijl er in het al gerealiseerde project een hoogteverschil aanwezig is van 10 cm 

tussen de binnen- en buitenruimte. Voor zover de toegangsdeur niet drempelloos zou zijn, 

betreft dit een gegeven van handhaving dat geen afbreuk doet aan de wettigheid van de 

bestreden vergunning op zich. Daargelaten de vraag naar het belang van de verzoekende 

partij bij haar kritiek, toont ze niet aan dat de verwerende partij een onzorgvuldige beslissing 

heeft genomen of dat de beslissing niet afdoende gemotiveerd is, noch dat de in het advies 

opgelegde voorwaarde niet te realiseren is. 

 

6. 

Het middel wordt verworpen. 

B. Tweede middel  

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikel 1, 2° van het besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004 betreffende de 

dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning; 

- artikelen 5.1.2 en 6.2.1 VCRO;  

- het rechtszekerheidsbeginsel, de materiële motiveringsplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
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De bestreden beslissing vermeldt dat de aanvraag gelegen is op het kadastraal perceel met 

nummer 1381R, terwijl dit eigenlijk nummer 1381W moet zijn. De verzoekende partij stelt dat 

het gemeentelijk vergunningenregister, dat wordt geordend per kadastraal perceel en ook 

dient als basis voor het handhavingsbeleid, niet op een correcte wijze kan worden 

geraadpleegd als het vermelde kadastraal perceel niet bestaat of niet aanwijsbaar is. Dit is 

strijdig met de openbare orde en met de belangen van de verzoekende partij. 

 

2. 

De verwerende partij wijst er in haar antwoordnota op dat bij de aanvraag ook plannen horen, 

waaronder een inplantingsplan opgemaakt door een landmeter-expert en beëdigd door de 

rechtbank van eerste aanleg in Hasselt. Er is dan ook geen misverstand mogelijk over de 

identificatie van het betrekken perceel. Het middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. 

 

3. 

De tussenkomende partij stelt in haar schriftelijke uiteenzetting dat het middel onontvankelijk 

is omdat de verzoekende partij geen belang heeft bij het middel. De Raad is niet bevoegd voor 

handhavingskwesties en de verzoekende partij laat na om haar belang bij dit middel te 

verduidelijken.  

 

Ze zet verder uiteen dat het middel ook ongegrond is, omdat uit de bestreden beslissing blijkt 

dat het betrokken perceel voldoende kan worden geïdentificeerd. Bovendien zijn de 

woonentiteiten in het betrokken gebouw al lange tijd bewoond en bij de stedelijke dienst 

gekend als domicilieadres in de registers van de burgerlijke stand. De stad Landen beschikt 

dan ook over voldoende gegevens om handhavend tussen te kunnen komen. Deze materiële 

vergissing moet niet leiden tot de onwettigheid van de bestreden beslissing en de verzoekende 

partij toont ook niet aan dat verwarring met een ander perceel mogelijk is. 

 

4. 

De verzoekende partij voegt in haar wederantwoordnota niets toe. 

 

Beoordeling door de Raad 

De verzoekende partij voert in essentie de onwettigheid van de bestreden beslissing aan 

omdat voor het aanvraagperceel geen correcte kadastrale omschrijving is gegeven. 

 

Volgens artikel 35, derde lid, 1° DBRC-decreet kan de schending van een norm of algemeen 

rechtsbeginsel geen aanleiding geven tot een vernietiging als de partij die de schending 
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aanvoert, niet wordt benadeeld door de ingeroepen onwettigheid, zonder afbreuk te doen aan 

de mogelijkheid om de schending aan te voeren van regels die de openbare orde 

aanbelangen. De verzoekende partij moet dan ook belangenschade lijden door de ingeroepen 

onwettigheid. 

 

Het aanvraagdossier bevat voldoende gegevens voor de vergunningverlenende overheid om 

het betrokken perceel correct te identificeren. Ook uit de bestreden beslissing blijkt voldoende 

duidelijk op welk perceel de aanvraag betrekking heeft. De verzoekende partij betwist niet dat 

het perceel gelegen is in de Stationsstraat 1 in Landen, wat duidelijk wordt vermeld in het 

aanvraagdossier en de bestreden beslissing, en toelaat om het vergunningenregister te 

raadplegen. Ze maakt ook niet aannemelijk dat er sprake zou zijn van enige verwarring over 

het betrokken perceel.  

 

Dat het beschikkend gedeelte van de bestreden beslissing de verkeerde kadastrale 

omschrijving van het betrokken perceel zou bevatten, is louter een materiële vergissing die 

geen impact heeft op de beoordeling in de bestreden beslissing. Het valt niet in te zien hoe dit 

de verzoekende partij zou hebben benadeeld. 

 

Het middel wordt verworpen. 

C. Derde middel  

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikel 4.7.23 VCRO;  

- artikelen 62 en 63/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet; 

- artikel 90 van het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering 

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

Omgevingsvergunningsbesluit); 

- artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet; 

- het materieel motiveringsbeginsel, het hoorrecht, het redelijkheidsbeginsel en het 

zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partij voert aan dat ze niet is gehoord zoals wettelijk voorzien en dat het 

beoogde resultaat niet is bereikt door het indienen van schriftelijke opmerkingen. Ze wijst erop 
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uitdrukkelijk te hebben gevraagd om te worden gehoord. De bestreden beslissing stelt evenwel 

vast dat ze onaangekondigd afwezig was op de hoorzitting, terwijl er geen fysieke hoorzitting 

is georganiseerd. De verzoekende partij stelt een bericht te hebben gekregen dat een digitale 

hoorzitting mogelijk was op 22 april 2021 en ze schriftelijke opmerkingen kon indienen, wat ze 

ook heeft gedaan. Volgens de verzoekende partij is haar de mogelijkheid ontnomen om haar 

zienswijze op nuttige wijze te verwoorden.  

 

De schriftelijke opmerkingen kunnen de fysieke hoorzitting niet vervangen en de verzoekende 

partij heeft hier ook nooit toestemming voor gegeven. Bovendien blijkt uit de bestreden 

beslissing dat haar nota niet is betrokken in de beoordeling, zelfs niet indirect. Ze had gewezen 

op de schending van de verkavelingsvergunningsplicht (artikel 4.2.15, §1 VCRO), artikel 81 

van het Omgevingsvergunningsdecreet en artikel 4.4.14 VCRO.  

 

De verzoekende partij stelt nog een belang te hebben bij het middel.  

 

2. 

De verwerende partij licht in haar antwoordnota toe dat een betrokken partij, die vraagt om te 

worden gehoord dan wel wordt uitgenodigd om te worden gehoord, de gelegenheid moet 

krijgen om tijdig kennis te nemen van alle relevante gegevens en stukken die de verwerende 

partij als vergunningverlenende overheid bij de beoordeling van de aanvraag zal betrekken, 

en om aan de verwerende partij haar opmerkingen over de zaak op nuttige wijze toe te lichten. 

Ze licht toe dat de verzoekende partij de mogelijkheid is geboden om deel te nemen aan de 

digitale hoorzitting op 22 april 2021 en een schriftelijke repliek op het verslag van de provinciale 

stedenbouwkundige ambtenaar in te dienen, ten laatste op 19 april 2021. Het verslag van de 

provinciale stedenbouwkundige ambtenaar is meegedeeld op 15 april 2021. De verzoekende 

partij heeft op 21 april 2021 een schriftelijke repliek ingediend, waarvan de verwerende partij 

ook kennis heeft genomen in de bestreden beslissing. Ze wijst erop niet verplicht te zijn om 

punt per punt elk argument te beantwoorden en stelt dat uit de bestreden beslissing duidelijk 

blijkt op grond van welke motieven de bestreden beslissing is genomen.  

 

Het middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. 

 

3. 

De tussenkomende partij stelt in haar schriftelijke uiteenzetting dat de aangevoerde 

schendingen van artikel 63 van het Omgevingsvergunningsdecreet en artikel 90 van het 

Omgevingsvergunningsbesluit onontvankelijk zijn en strijdig zijn met de kracht van gewijsde 

van het vernietigingsarrest van 7 januari 2021.  
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Het middel is volgens de tussenkomende partij ook ongegrond. Als gevolg van de coronacrisis 

is er een digitale in plaats van fysieke hoorzitting georganiseerd, waarvoor de betrokken 

partijen een link kregen toegezonden. De betrokken partijen ontvingen op 7 april 2021 ook een 

aangetekend schrijven waarin de digitale hoorzitting is aangegeven en waarbij een duidelijke 

handleiding zat. Het was de vrije keuze van de verzoekende partij om te verzaken aan deze 

digitale hoorzitting. De verzoekende partij bevestigt bovendien de mogelijkheid te hebben 

gekregen om een schriftelijke repliek in te dienen en als het ware te kiezen voor een 

schriftelijke hoorzitting. De verwerende partij heeft niet zomaar de fysieke hoorzitting 

vervangen, maar was hierdoor genoodzaakt door de corona-noodregelgeving. Het was de 

beslissing van de verzoekende partij om niet deel te nemen aan de digitale hoorzitting, zodat 

ze geen belang heeft bij het middel.  

 

De tussenkomende partij zet verder uiteen dat de verwerende partij rekening heeft gehouden 

met de schriftelijke opmerkingen van de verzoekende partij. Wat betreft het al dan niet 

beantwoorden van deze argumenten, verwijst ze naar het vernietigingsarrest van 7 januari 

2021. 

 

4. 

De verzoekende partij voegt in haar wederantwoordnota niets toe.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partij voert in essentie aan dat ze haar hoorrecht niet op wettige wijze kon 

uitoefenen omdat er geen fysieke maar een digitale hoorzitting is georganiseerd. De 

verwerende partij heeft bovendien nagelaten om rekening te houden met de argumenten in 

haar replieknota.  

 

2. 

De aangevoerde schending van artikelen 62 en 63/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet 

en artikel 90 van het Omgevingsvergunningsbesluit is onontvankelijk omdat deze bepalingen 

niet van toepassing zijn op voorliggend dossier.  

 

Artikel 397 van het Omgevingsvergunningsdecreet luidt immers als volgt:  

 

“…  
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§1. Dit decreet treedt in werking op 23 februari 2017, met uitzondering van:  

(…)  

§2. Als het college van burgemeester en schepenen de bevoegde overheid is, worden 

aanvragen, meldingen, verzoeken of initiatieven, vermeld in dit decreet, ingediend of opgestart 

vanaf 23 februari 2017 behandeld op grond van de bepalingen die geldig waren op 22 februari 

2017, op voorwaarde dat akte is genomen, overeenkomstig paragraaf 3.  

(…)  

§3. Het college van burgemeester en schepenen kan slechts gebruikmaken van de mogelijkheid 

om aanvragen, meldingen, verzoeken of initiatieven te behandelen op grond van de bepalingen 

die geldig waren op 22 februari 2017, als vermeld in paragraaf 2, als de bevoegde ministers 

hiervan akte hebben genomen.  

…”  

 

Artikel 798 van het Omgevingsvergunningsbesluit bepaalt:  

 

“… 

Art. 798. Dit besluit treedt in werking op 23 februari 2017, met uitzondering van: 

1° artikel 3, 4, 5, 39, 40, 141 tot en met 146, die uitwerking hebben vanaf 28 november 2016; 

2° artikel 24, §4, dat in werking treedt op 15 mei 2017; 

3° artikel 173, dat in werking treedt op 1 januari 2018. 

…” 

 

Op een aantal gemeenten na, hebben alle steden en gemeenten (met inbegrip van de stad 

Landen) van de in artikel 397 van het Omgevingsvergunningsdecreet vermelde 

uitstelmogelijkheid gebruik gemaakt. De aanvraag die op 15 mei 2017 werd ingediend, verliep 

dus nog volgens de regels van de VCRO, en niet volgens het Omgevingsvergunningsdecreet 

en het Omgevingsvergunningsbesluit. De aanvraag werd immers behandeld volgens de 

proceduregels die geldig waren op 22 februari 2017. 

 

3. 

3.1. 

Artikel 4.7.23, § 1 VCRO bepaalt als volgt:  

 

“… 

De deputatie neemt haar beslissing omtrent het ingestelde beroep op grond van het verslag van 

de provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar en nadat zij of haar gemachtigde de betrokken 

partijen op hun verzoek schriftelijk of mondeling heeft gehoord. De Vlaamse Regering kan 

nadere regelen met betrekking tot de hoorprocedure bepalen. 

…” 
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Het beginsel van behoorlijk bestuur met betrekking tot de hoorplicht geldt niet in zoverre er 

een uitdrukkelijke regeling voor is uitgewerkt. In de mate de hoorplicht door een norm is 

voorgeschreven maar de inhoud van die verplichting niet nader is bepaald, moet het optreden 

van de overheid evenwel getoetst worden aan de verplichtingen die het bestuur op grond van 

het beginsel van de hoorplicht moet nakomen.  

 

Aangevuld met de waarborgen van het ongeschreven beginsel van behoorlijk bestuur van de 

hoorplicht, houdt artikel 4.7.23, §1 VCRO in dat het recht om te worden gehoord, schriftelijk 

dan wel mondeling, nuttig uitgeoefend moet kunnen worden. “Nuttig horen” houdt in dat een 

betrokken partij in de gelegenheid gesteld wordt om kennis te nemen van de relevante 

gegevens en stukken die de deputatie in aanmerking neemt om over de aanvraag te beslissen, 

en een redelijke termijn gelaten wordt om haar standpunt voor te bereiden. 

 

3.2. 

Een vergunningsbeslissing moet volgens de artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet op 

afdoende wijze de redenen opgeven waarop het vergunningverlenend bestuursorgaan haar 

beslissing steunt. De motiveringsplicht verplicht de verwerende partij niet om puntsgewijs de 

replieknota op het verslag van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar te 

beantwoorden. De omvang van de motiveringsplicht is afhankelijk van de inhoud, het belang, 

de pertinentie en de gedetailleerdheid van de aangevoerde bezwaren. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat een vergunningverlenend bestuursorgaan, zoals de 

verwerende partij, haar beslissing op een zorgvuldige wijze moet voorbereiden en moet 

steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden 

vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de verwerende partij 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. 

 

4. 

4.1. 

De bestreden beslissing luidt onder meer over de hoorzitting: 

 

“… 

3. Horen 

De drie beroepsindieners hebben gevraagd om gehoord te worden. 
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Opnieuw gehoord in vergadering van 22 april 2021: 

- voor de beroepsindieners 1+2+3: onaangekondigd afwezig 

- voor de aanvrager: Amaury Verelst (digitaal), Katia Bouve, advocaat (digitaal); 

- voor het college van burgemeester en schepenen: nihil. 

 

De gedeputeerde-verslaggever geeft lezing van het voorstel van de provinciaal 

stedenbouwkundig ambtenaar. 

(…) 

Naar aanleiding van de hoorzitting stuurden de derden een schriftelijke nota door. Hierin wordt 

opgemerkt dat de tijdspanne om te reageren op het verslag te kort is. Voorts wordt opnieuw 

ingegaan op de inhoudelijke pijnpunten van het project. 

…” 

 

Uit de stukken van het dossier blijkt dat de verzoekende partij met een aangetekende brief van 

7 april 2021 is uitgenodigd voor de digitale hoorzitting op 22 april 2021. De brief vermeldt dat, 

indien de verzoekende partij wenst deel te nemen aan deze hoorzitting, ze dit moet laten weten 

voor 14 april 2021 en dat, indien een deelname aan de digitale hoorzitting niet mogelijk is, de 

verzoekende partij schriftelijk kan worden gehoord. In dit laatste geval kon de verzoekende 

partij tot 19 april 2021 een schriftelijke repliek op het verslag van de provinciale 

stedenbouwkundige ambtenaar bezorgen. 

 

De verzoekende partij heeft vervolgens op 21 april 2021 per e-mail een replieknota bezorgd.  

 

4.2. 

Het wordt niet betwist dat er een digitale hoorzitting heeft plaatsgevonden, waarop de 

verzoekende partij is uitgenodigd maar niet aan heeft deelgenomen, en dat de verzoekende 

partij ook de mogelijkheid is geboden om haar standpunt schriftelijk mee te delen, waarvan ze 

ook gebruik heeft gemaakt.  

 

De verzoekende partij licht niet concreet toe welke standpunten ze niet nuttig heeft kunnen 

uiteenzetten en op welke wijze het normdoel van de hoorplicht aldus niet bereikt zou zijn door 

geen fysieke maar een digitale hoorzitting te organiseren. De verzoekende partij verduidelijkt 

niet in welke mate een fysieke hoorzitting nog zou kunnen leiden tot een argumentatie die niet 

eerder aan bod is gekomen tijdens de procedure. De verzoekende partij toont in het licht van 

de concrete gegevens van het dossier dan ook niet aan dat ze niet op nuttige wijze in staat 

werd gesteld om voor haar belangen op te komen en een fysieke hoorzitting had moeten 

worden georganiseerd. 
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4.3. 

De verzoekende partij overtuigt evenmin waar ze aanvoert dat de verwerende partij haar 

replieknota ten onrechte niet zou hebben meegenomen in de beoordeling in de bestreden 

beslissing. De verzoekende partij wijst op de hierin aangevoerde schending van de 

verkavelingsvergunningsplicht, van artikel 81 van het Omgevingsvergunningsdecreet en van 

artikel 4.7.14 VCRO.  

 

De motiveringsplicht verplicht de verwerende partij niet om puntsgewijs de nota van de 

verzoekende partij te beantwoorden. De omvang van de motiveringsplicht is afhankelijk van 

de inhoud, het belang, de pertinentie en de gedetailleerdheid van de aangevoerde bezwaren. 

Het volstaat dat de verwerende partij op een duidelijke manier de redenen vermeldt die geleid 

hebben tot het nemen van haar beslissing. 

 

In de mate dat de verzoekende partij in haar schriftelijke nota heeft aangevoerd dat de 

aanvraag is onderworpen aan de verkavelingsvergunningsplicht, kan worden verwezen naar 

de beoordeling van het vierde middel. De verzoekende partij toont niet aan dat er voor het 

bestreden project een verkavelingsvergunning moest worden bekomen. Ze overtuigt in dat 

licht evenmin dat de bestreden beslissing niet afdoende is gemotiveerd. 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 81 van het Omgevingsvergunningsdecreet, 

heeft de Raad onder randnummer 1 van dit middel al aangegeven dat de aanvraag moest 

worden behandeld volgens de proceduregels die geldig waren op 22 februari 2017 en dat het 

Omgevingsvergunningsdecreet niet van toepassing is op voorliggende aanvraag. De 

verzoekende partij toont bijgevolg niet aan dat de verwerende partij onvoldoende rekening 

heeft gehouden met haar argumentatie. 

 

De verzoekende partij heeft in haar schriftelijke nota ook nog de schending van artikel 4.7.14 

VCRO aangevoerd. De verzoekende partij laat na op concrete wijze uiteen te zetten waarom 

deze bepaling geschonden wordt en de aanvraag ten onrechte volledig en ontvankelijk is 

verklaard. Ze toont niet aan dat de bestreden beslissing op dit punt niet afdoende zou zijn 

gemotiveerd. 

 

5. 

Het middel wordt verworpen. 
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D. Vierde middel  

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikelen 4.1.1, 14° en 4.2.15, §1 VCRO; 

- artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet; 

- het zorgvuldigheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur; 

- de ontstentenis van de rechtens vereiste grondslag. 

 

De verzoekende partij heeft in haar replieknota aangevoerd dat er voor het bestreden project 

een verkavelingsvergunning noodzakelijk was. Er wordt op plan, minstens tijdens de 

uitvoeringsfase, gebouwd zonder dat het project onder “groepswoningbouw” valt. Ze stelt de 

bewijzen, waaronder handelspubliciteit, te hebben bezorgd aan de verwerende partij. 

 

De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar en de vergunningverlenende overheid 

moesten onderzoeken of er geen voorafgaande verkavelingsvergunningsplicht was. De 

verzoekende partij verwijst nog naar een arrest van de Raad en stelt dat de Raad van State 

recent nog de verplichting voor de vergunningverlenende overheid om te onderzoeken of er al 

dan niet een verkavelingsplicht bestond, heeft herhaald. Nog los van het ambtshalve 

onderzoek waartoe de verwerende partij was gehouden, heeft de verzoekende partij hierop 

gewezen in haar schriftelijke nota maar is de verwerende partij hieraan volledig voorbijgegaan 

in de bestreden beslissing. 

 

2. 

De verwerende partij wijst erop dat de aanvraag betrekking heeft op het slopen van een 

bestaand hoekgebouw en het bouwen van een project met een handelsfunctie op het 

gelijkvloers en vier woongelegenheden op de verdiepingen. Er is geen sprake van de splitsing 

van een perceel grond of de verkoop van bouwgrond, zodat er geen verkavelingsvergunning 

nodig was. Het door de verzoekende partij aangehaalde arrest van de Raad van State is niet 

van toepassing.  

 

Ze wijst er nog op niet verplicht te zijn om punt per punt te reageren op de argumenten van de 

verzoekende partij. Uit de bestreden beslissing blijkt op grond van welke motieven ze tot haar 

besluit is gekomen. 
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3. 

De tussenkomende partij stelt in haar schriftelijke uiteenzetting ook dat er geen sprake is van 

een verkavelingsvergunningsplicht. Met verwijzing naar artikel 4.1.1, 14° VCRO zet ze uiteen 

dat het enkel gaat om de oprichting van een meergezinswoning en niet het verdelen van grond 

in kavels. Er is sprake van gedwongen mede-eigendom.  

 

De verzoekende partij kan ook niet worden gevolgd waar ze stelt dat de bestreden beslissing 

onzorgvuldig is genomen omdat de verwerende partij niet ingegaan is op de argumentatie van 

de verzoekende partij. De vergunningverlenende overheid moet niet punt voor punt de 

argumentatie ontmoeten maar uit de vergunningsbeslissing moet afdoende blijken welke de 

doorslaggevende motieven waren om het bestreden project te vergunnen. De verwerende 

partij heeft niet onzorgvuldig gehandeld en heeft zich enkel gericht op de relevante 

beroepsgrieven. De tussenkomende partij verwijst nog naar de beoordeling van de Raad in 

het vernietigingsarrest.  

 

4. 

De verzoekende partij voegt in haar wederantwoordnota niets toe. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partij voert in essentie aan dat de bestreden beslissing onwettig is omdat er 

geen voorafgaande verkavelingsvergunning werd verleend en de verwerende partij haar 

argumentatie hierover niet heeft onderzocht in de bestreden beslissing. 

 

2. 

Artikel 4.2.15, §1, eerste lid VCRO bepaalt:  

 

“… 

Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond verkavelen voor 

woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning 

kunnen worden gebruikt.  

…” 

 

Het begrip “verkavelen” wordt in artikel 4.1.1, 14° VCRO gedefinieerd als: 

 

“…  
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een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te 

verkopen of te verhuren voor méér dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op te 

vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende 

voorwaarde, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies;  

…” 

 

Met artikel 20 van het decreet van 11 mei 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen 

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening en wijziging van de regelgeving wat de opheffing 

van het agentschap Ruimtelijke Ordening betreft (hierna: het decreet van 11 mei 2012) heeft 

de decreetgever met terugwerkende kracht de vergunningsplicht voor verkavelen 

geïnterpreteerd door te bepalen dat artikel 4.1.1, 14° en artikel 4.2.15, §1, eerste lid, VCRO 

als volgt uit te leggen zijn: 

 

“…  

Een voorafgaande verkavelingsvergunning is vereist wanneer een stuk grond vrijwillig wordt 

verdeeld in twee of meer kavels om ten minste een van deze onbebouwde kavels te verkopen 

of te verhuren voor meer dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, 

of om een van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, 

met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies die voor bewoning kunnen worden 

gebruikt. Een voorafgaande verkavelingsvergunning is niet vereist indien de kavels één of meer 

woningen of constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt, worden opgericht, 

vooraleer de kavels door middel van een van de genoemde overdrachtsvormen worden 

aangeboden. 

…” 

 

In de parlementaire voorbereiding (Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1494/1, 5-6) is de volgende 

toelichting te lezen bij het ontwerp van voormeld artikel 20 van het decreet van 11 mei 2012: 

 

“… 

Er werd bijgevolg altijd geïnterpreteerd dat een voorafgaande verkavelingsvergunning niet 

nodig is, indien verschillende woningen gezamenlijk door middel van een stedenbouwkundige 

vergunning worden vergund en gebouwd, om ze nadien, nadat de gebouwen zijn opgericht, te 

verkopen. De hierboven vermelde recente rechtspraak houdt een verstrenging in en 

beantwoordt niet aan de ratio legis van de verkavelingsvergunningsplicht. De voornaamste 

bedoeling van een verkavelingsvergunning is immers om kandidaat-kopers van onbebouwde 

kavel zekerheid te verlenen omtrent de bebouwbaarheid van de kavel. Dit is niet meer nodig 

indien de koper een bebouwde kavel koopt met daarop een woning waarvoor een 

stedenbouwkundige vergunning werd verleend. Daarnaast bevat een stedenbouwkundige 

vergunning uiteraard eveneens gedetailleerde voorschriften die de goede plaatselijke ordening 
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garanderen. Door middel van onderhavige interpretatieve bepaling worden artikel 4.1.1, 14° en 

4.2.15, §1, eerste lid, van de VCRO uitgelegd in overeenstemming met de oorspronkelijke 

bedoeling van de wetgever. Deze bepaling voegt op deze wijze geen nieuwe regel aan de 

rechtsorde toe. De genoemde artikelen worden geacht steeds op de door deze bepaling 

aangewezen wijze te zijn ingevuld. 

…” 

 

Artikel 20 van het decreet van 11 mei 2012 is een interpretatieve bepaling die met 

terugwerkende kracht de betekenis decreteert die de verkavelingsvergunningsplicht wordt 

geacht altijd te hebben gehad. De bepaling expliciteert dat een verkavelingsvergunning vereist 

is wanneer een perceel grond verdeeld wordt in twee of meerdere kavels met de bedoeling 

ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor meer dan negen jaar, om er 

een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan 

te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, met het oog op woningbouw of de oprichting 

van constructies.  

 

Een verkavelingsvergunning is dus alleen vereist wanneer er een verdeling is van een perceel 

grond in twee of meerdere kavels, met, zoals blijkt uit de memorie van toelichting, een 

juridische afsplitsing. 

 

3. 

De aanvraag heeft betrekking op het slopen van een bestaand hoekgebouw en het vervolgens 

oprichten van een meergezinswoning met vijf woongelegenheden. 

 

Uit de plannen of enig ander dossierstuk blijkt niet dat het de bedoeling is of was om de grond 

waarop de meergezinswoning wordt gebouwd, te verdelen in twee of meer kavels om die dan 

te verkopen met het oog op woningbouw. Zoals de tussenkomende partij uiteenzet, zal de 

grond zelf niet worden verdeeld maar komt ze in mede-eigendom van de bewoners. Er is dus 

niet voldaan aan een constitutief element voor de verkavelingsvergunningsplicht, namelijk de 

verdeling van een grond, noch maakt de verzoekende partij dit aannemelijk. 

 

De rechtspraak van de Raad en de Raad van State waarnaar de verzoekende partij verwijst, 

doet niet ter zake omdat deze geen betrekking heeft op een met de aanvraag vergelijkbare 

situatie.  

 

Bij de behandeling van het administratief beroep onderzoekt de verwerende partij de aanvraag 

volledig. De motiveringsplicht van de verwerende partij houdt niet in dat zij, als 
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vergunningverlenend bestuursorgaan, alle tijdens de procedure ingediende bezwaren en 

opmerkingen punt na punt moet beantwoorden. In het licht van wat voorafgaat toont de 

verzoekende partij geen schending van de motiveringsplicht of het zorgvuldigheidsbeginsel 

aan omdat de verwerende partij in de bestreden beslissing niet is ingegaan op haar 

argumentatie uit de beroepsprocedure dat een voorafgaande verkavelingsvergunning nodig 

was.  

 

4. 

Het middel wordt verworpen. 

E. Vijfde middel  

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikelen 1.1.4, 4.3.1, §§ 1-2 en 4.7.23 VCRO; 

- artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet; 

- de materiële motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur; 

- artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

Ze zet uiteen dat de motivering in de bestreden beslissing over de mogelijke schadelijke 

effecten op het watersysteem onjuist en tegenstrijdig is. De verwerende partij overweegt 

enerzijds dat de aanvraag een uitbreiding van de bebouwde en verharde oppervlakte inhoudt 

waardoor er een vermindering van de infiltratiecapaciteit van de bodem zal zijn, en anderzijds 

dat de provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot verhardingen (hierna: 

provinciale verordening verhardingen) niet van toepassing is omdat er geen verharde 

oppervlakte wordt gerealiseerd. De verzoekende partij stelt verder dat de hemelwaterput van 

10.000 liter niet volstaat voor vijf woonentiteiten en niet verenigbaar is met de provinciale en 

gewestelijke verordening. Er blijft geen m2 meer over voor infiltratie, hetgeen niet verenigbaar 

is met de goede ruimtelijke ordening. 

 

De verzoekende partij uit verder kritiek op de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening 

over de schaal en op visueel-vormelijk vlak. De verwerende partij motiveert nog steeds niet 

waarom het project aanvaardbaar is op het vlak van schaal en inpasbaar is in de omgeving, 

waarbinnen geen gebouw met vijf bouwlagen is gelegen. De verwerende partij banaliseert 
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enkel de impact van de schaalbreuk, terwijl dit niet is wat werd gevraagd in het 

vernietigingsarrest.  

 

Ook de verhoging van het ruimtelijk rendement is volgens de verzoekende partij geen 

argument om vijf bouwlagen toe te laten, waarbij ze stelt dat deze verhoging moet worden 

behaald door andere ingrepen dan in de hoogte te bouwen. Een rendementsverhoging moet 

bovendien de woon- en leefomgeving respecteren. Er is evenwel geen groenvoorziening 

aanwezig, de waterafvoer is problematisch, er is geen fietsenstalling en er worden slechts 

twee parkeerplaatsen voorzien. In het gebouw zelf is er bovendien ook een 

rendementsverhoging van 20 % omdat de handelsruimte nu bestemd is als woonfunctie. Ook 

de woonkwaliteit is volgens de verzoekende partij nihil omdat het gaat om kleinschalige 

appartementen zonder aanvaardbare buitenruimte.  

 

De beleidsnota van de provincie Vlaams-Brabant is een subjectief document, waarin 

verkeerdelijk wordt gesteld dat Landen een hoog-dynamische woonkern is. Het 

aanvraagperceel ligt buiten de verstedelijkte kern van Landen en heeft volgens de 

verzoekende partij niets te maken met de hoog-dynamische woonkern. 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt dat, waar de bestreden beslissing spreekt over “verharde 

oppervlakte”, dit moet worden begrepen in de zin van de provinciale verordening verhardingen. 

Ze wijst erop dat de aanvraag geen terrassen op het gelijkvloers of nieuwe opritten voorziet 

en er geen constructies worden gerealiseerd die binnen deze verordening vallen, zodat de 

verordening niet van toepassing is.  

 

Ze zet verder uiteen dat de bestreden beslissing een grondige motivering bevat over de 

aanvaardbaarheid van de schaalbreuk en stelt dat de verhoging van het ruimtelijk rendement 

hiervoor een aanvaardbare motivering is. Uit de beoordeling van het mobiliteitsaspect blijkt 

ook dat de aanvraag op dit vlak aanvaardbaar is. Over de woonkwaliteit stelt de verwerende 

partij vast dat de verzoekende partij er een andere kijk op nahoudt, maar wijst ze erop dat dit 

tot haar bevoegdheid behoort. De verwerende partij kwam in redelijkheid tot haar besluit.  

 

3. 

De tussenkomende partij stelt over de impact op de lokale waterhuishouding dat de 

verwerende partij het in de bestreden beslissing heeft over het gegeven dat het volledige 

perceel wordt bebouwd en dus verhard en er geen onverharde bodem overblijft. De 

verwerende partij stelt met verwijzing naar artikel 2 van de provinciale verordening 
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verhardingen dat deze verordening niet van toepassing is, zodat er geen sprake is van enige 

tegenstrijdigheid. De kritiek over de hemelwaterput is louter opportuniteitskritiek en de 

verzoekende partij toont ook niet aan waarom de hemelwaterput van 10.000 liter niet zou 

volstaan. 

 

De beoordeling van de goede ruimtelijke ordening op het vlak van schaal is ook afdoende 

gemotiveerd. De verzoekende partij weerlegt deze motivering niet inhoudelijk en stelt ten 

onrechte dat de schaalbreuk zou worden gebanaliseerd. De verwerende partij motiveert dat 

het project inpasbaar is in de onmiddellijke omgeving en motiveert ook specifiek met 

betrekking tot de vijfde bouwlaag. Dat de verzoekende partij zich hier niet in kan vinden, 

betekent nog niet dat deze motivering niet draagkrachtig zou zijn. De kritiek van de 

verzoekende partij over de woonkwaliteit is enkel opportuniteitskritiek en de verzoekende partij 

maakt abstractie van het feit dat de appartementen al geruime tijd zijn bewoond waarbij ze 

erop wijst dat de bewoners geen klachten hebben geuit over de woonkwaliteit. De kritiek van 

de verzoekende partij over de verwijzing in de bestreden beslissing naar de beleidsnota van 

de provincie Vlaams-Brabant is onjuist en bovendien kritiek op een overtollig motief.  

 

De tussenkomende partij citeert nog uit de beoordeling in de bestreden beslissing van het 

mobiliteitsaspect. De verzoekende partij gaat eraan voorbij dat de bestreden beslissing in 

navolging van het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer als vergunningsvoorwaarde 

oplegt dat er twee garageplaatsen moeten worden voorzien. De verwerende partij heeft ook 

gemotiveerd waarom één van de twee voorziene garages niet wordt vervangen door een 

fietsenstalling. De verzoekende partij toont niet aan dat de verwerende partij bepaalde 

regelgeving heeft geschonden.  

 

4. 

De verzoekende partij voegt in haar wederantwoordnota nog toe dat in het Witboek Ruimtelijk 

Beleidsplan Vlaanderen wordt gesteld dat het ruimtelijk rendement een maat is waarin een 

oppervlakte ruimtebeslag wordt gebruikt voor maatschappelijke doeleinden en dat dit 

rendement ontstaat wanneer meer activiteiten op eenzelfde oppervlakte worden 

georganiseerd zonder afbreuk te doen aan de leefkwaliteit. De vijfde bouwlaag is niet dienstig 

voor gerechtvaardigde maatschappelijke doeleinden. De verwerende partij zet ook niet uiteen 

waarom de rendementsverhoging in de betrokken omgeving verantwoord is.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 
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De verzoekende partij uit in essentie kritiek op de watertoets in de bestreden beslissing en 

voert aan dat de bestreden beslissing geen afdoende beoordeling bevat van de 

verenigbaarheid van het project met de goede ruimtelijke ordening. 

 

2. 

Een vergunning moet in beginsel worden geweigerd als het aangevraagde onverenigbaar is 

met een goede ruimtelijke ordening (artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, d VCRO).  

 

De verwerende partij heeft een ruime beoordelingsbevoegdheid wanneer ze onderzoekt of een 

aanvraag verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. In haar beoordeling moet ze 

duidelijk aangeven op welke motieven ze haar beslissing steunt. Daarbij moet ze rekening 

houden met de relevante, in de omgeving bestaande toestand en met de aandachtspunten en 

criteria die relevant zijn voor het aangevraagde project (artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 1° VCRO). 

Ze moet daarbij de in de omgeving bestaande toestand in haar beoordeling betrekken en kan, 

maar is daartoe niet verplicht, rekening houden met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen en 

de bijdrage aan het ruimtelijk rendement.  

 

Met de toevoeging aan artikel 4.3.1, §2 VCRO (door artikel 58 van het decreet van 8 december 

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

omgeving) dat ook rekening kan gehouden worden met de bijdrage van het aangevraagde aan 

de verhoging van het ruimtelijk rendement, werd de beoordelingsbevoegdheid van de 

vergunningverlenende overheid verruimd, meer bepaald in die zin dat gemotiveerd kan 

afgeweken worden van de bestaande toestand.  

 

Uit de parlementaire voorbereiding bij deze gewijzigde bepaling van artikel 4.3.1, §2, eerste 

lid, 2° VCRO (Parl.St. Vl.Parl. 2016-2017, nr. 1149/1, 95-97) blijkt de vereiste dat de 

rendementsverhoging de ruimtelijke kwaliteit van de woon- en leefomgeving niet in het 

gedrang mag brengen en dat de rendementsverhoging binnen die betrokken omgeving 

verantwoord moet zijn. Het kan zowel worden toegepast om verdichtingsprojecten op 

geschikte locaties te vergunnen, als om verdichtingsprojecten op plekken die daarvoor niet 

geschikt zijn, tegen te gaan.  

 

Het toepassen van de mogelijkheid tot het verhogen van het ruimtelijk rendement vereist dat 

in de beoordeling van de verenigbaarheid van het project met de goede ruimtelijke ordening 

rekening wordt gehouden met de concrete kenmerken van de omgeving, om te bepalen of het 

bouwperceel een zwaar bouwprogramma toelaat (bijvoorbeeld grotere dichtheid, grotere 

bouwhoogte, andere functies) dan wel een minder zwaar bouwprogramma (bijvoorbeeld 
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ruimte voor groen, minder grote dichtheid, lagere bouwhoogte, behoud van waardevolle 

gebouwen), zoals de decreetgever stelt in de parlementaire voorbereiding.  

 

De decreetgever benadrukt dat de afwijking van de bestaande ordening altijd goed moet 

worden gemotiveerd met concrete gegevens die de afwijking verantwoorden. Het eindresultaat 

moet altijd een duurzame ruimtelijke ordening opleveren. Het afwijken van de bestaande 

ordening voor het verhogen van het ruimtelijk rendement moet dus steeds gekaderd worden 

in de context van het streven naar een duurzame ruimtelijke ordening in de zin van artikel 1.1.4 

VCRO en moet aan de hand van concrete gegevens over de omgeving en het aangevraagde 

project uitdrukkelijk en zorgvuldig worden gemotiveerd. 

 

Het toezicht van de Raad is beperkt. Hij kan enkel nagaan of de verwerende partij de feitelijke 

gegevens correct vaststelt en of ze op basis daarvan niet kennelijk onredelijk of foutief beslist. 

De Raad kan zelf geen eigen beoordeling van de goede ruimtelijke ordening maken in de 

plaats van de verwerende partij. 

 

3. 

Met de bestreden beslissing spreekt de verwerende partij zich voor de derde keer uit over de 

vergunningsaanvraag van de tussenkomende partij. De Raad heeft de eerste 

vergunningsbeslissing van 4 januari 2018 vernietigd met het arrest van 25 juni 2019 met 

nummer RvVb-A-1819-1137 en de herstelbeslissing van 22 augustus 2019 is vernietigd met 

het arrest van 7 januari 2021 met nummer RvVb-A-2021-0490. 

 

Eén van de aan de vernietiging ten grondslag liggende motieven in beide vernietigingsarresten 

is de verenigbaarheid van het aangevraagde met de goede ruimtelijke ordening op het vlak 

van schaal en de inpasbaarheid van het bestreden project in de omgeving, die telkens niet 

afdoende gemotiveerd was.  

 

De verwerende partij motiveert in de bestreden beslissing als volgt:  

 

“… 

g) woonkwaliteit 

Er worden drie woongelegenheden ontworpen met een oppervlakte van 83 m², één 

woongelegenheid van 67 m² groot en een studio met een oppervlakte van 36 m². De 

appartementen op zich zijn voldoende ruim en kwalitatief. De ruimtes zijn voldoende groot, er 

valt voldoende licht binnen, er zijn private buitenruimtes en voldoende bergruimte,… Er is 

bijgevolg voldoende woonkwaliteit aanwezig. 
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h) visueel-vormelijke elementen 

Het betrokken perceel betreft een klein hoekperceel dat aan de Stationsstraat aansluit tegen 

een volume met vier bouwlagen en een plat dak, en langs de Bovenpoortstraat tegen een 

volume met twee en halve bouwlagen en een hellend dak. Door de ligging aan een hoek sluit 

quasi de volledige perceelgrens aan tegen de bebouwing langs de Stationsstraat respectievelijk 

de Bovenpoortstraat. Bovendien ligt de Bovenpoortstraat ter hoogte van het project 1,10 m lager 

dan de Stationsstraat. Door de beperkte perceeloppervlakte, de ligging aan een scherpe hoek 

en het grote verschil in hoogte tussen de aansluitende panden is het onmogelijk om aan te 

sluiten bij zowel het volume langs de Stationsstraat als bij de woning langs de Bovenpoortstraat 

en zal er in elk geval een breuk in de gevelhoogtes ontstaan. De vraag rijst waar en welke breuk 

aanvaardbaar is en welke impact deze schaalbreuk van de gevels heeft op de omgeving. Een 

vorige gelijkaardige aanvraag, met zes bouwlagen, voorzag in geen enkel opzicht een 

aansluiting met de aanpalende gebouwen en had een onaanvaardbare impact. 

 

Een project met twee à drie lagere bouwlagen aansluitend bij de bebouwing langs de 

Bovenpoortstraat, impliceert langs de Stationsstraat een blinde gevel van minimaal anderhalve 

bouwlaag, met een dichtheid die lager zit dan wat verwacht kan worden en lager is dan wat 

wenselijk is langs de Stationsstraat. Gezien de Stationsstraat één van de hoofdstraten van het 

centrum betreft en dominant is ten opzichte van de Bovenpoortstraat, is het niet aangewezen 

hier een dergelijk lager volume te voorzien, overeenkomstig de bebouwing langs de 

Bovenpoortstraat. Ook in het kader van een efficiënt ruimtegebruik is het niet aangewezen de 

dichtheid hier terug te dringen en lager te bouwen dan de naburige gebouwen, die een aanzet 

hebben gegeven voor de toekomstige ontwikkeling van de Stationsstraat.  

 

Er zou dus kunnen gepleit worden voor een volume met vier bouwlagen, aansluitend bij de 

bebouwing langs de Stationsstraat en met anderhalve blinde gevel langs de Bovenpoortstraat. 

De onvermijdelijke schaalbreuk wordt dan gerealiseerd langs de ondergeschikte weg en de 

blinde gevel wordt maximaal beperkt. Gelet op het voorgaande is dit hier aanvaardbaar, temeer 

de noordelijke ligging van het project ten opzichte van de aanpalende woning in de 

Bovenpoortstraat geen vermindering van zonlicht tot gevolg zal hebben. De zonnepanelen op 

de omliggende woningen zullen bijgevolg geen nadelige invloed ondervinden door de bouw van 

het project. De schaalbreuk betreft vooral een visuele breuk in de gevelhoogtes, gekeken vanaf 

de Bovenpoortstraat.  

 

Het voorstel voorziet echter een vijfde, licht teruggetrokken bouwlaag. Deze teruggetrokken 

bouwlaag heeft een andere visueel vormelijke impact op de omgeving dan een volwaardige 

bouwlaag. Het gevelvlak van deze bovenste bouwlaag loopt immers niet door in het gevelvlak 

van het hoofdvolume. Hierdoor is deze bovenste bouwlaag in de Bovenpoortstraat ter hoogte 

van de aanvraag zelfs amper zichtbaar. Als er een zichtlijn wordt getrokken aan de overkant 

van de straat op de stoep tot aan de kroonlijsthoogte en verder kan enkel een klein hoekje van 
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de bovenste bouwlaag worden waargenomen. Op de straat en aan de kant van de aanvraag is 

deze bovenste bouwlaag zelfs niet zichtbaar. Gezien de noordelijke ligging ten aanzien van de 

aanpalende bebouwing brengt deze bijkomende bouwlaag evenmin een vermindering van licht 

of zon met zich mee. Wat verderop in de Bovenpoortstraat en langs de Stationsstraat is de 

bovenste bouwlaag wel zijdelings zichtbaar, maar ook hier kan worden gesteld dat ze door haar 

teruggetrokken karakter en de afwerking met een ander gevelmateriaal ondergeschikt is aan 

het hoofdvolume en in ieder geval niet dominant aanwezig in het straatbeeld. De visueel 

vormelijke impact van de vijfde teruggetrokken bouwlaag is hierdoor in de onmiddellijke 

omgeving en ten aanzien van de omwonenden verwaarloosbaar. Ze veroorzaakt geen 

bijkomende vermindering van licht of zicht en is zelfs nauwelijks zichtbaar.  

De bovenste bouwlaag is enkel van op een grotere afstand echt goed zichtbaar, in de 

Kerkstraat, verderop in de Stationsstraat, beneden in de Edouard Hamelsstraat en Onder de 

Muur. Vanuit de Edouard Hamelsstraat is er aan de overzijde van het kruispunt nog een gebouw 

zichtbaar met vier bouwlagen onder een hellend dak, op de hoek van de Edouard Hamelsstraat 

en de Kerkstraat. Dit hellend dak kan qua volume gelijkgesteld worden met een teruggetrokken 

vijfde bouwlaag. Huidig project ligt vanuit dit standpunt qua hoogte in dezelfde lijn als het 

bestaande gebouw aan de Kerkstraat. Ook vanuit de andere genoemde straten is deze 

bijkomende bouwlaag aanvaardbaar, gezien ze op de hoek van het Gendarmerieplein een 

accent vormt en een baken aan het begin van de Stationsstraat, die vanaf hier stijgt tot aan het 

station. De bijkomende bouwlaag impliceert vanaf deze afstand in ieder geval ook geen 

bijkomende hinder met betrekking tot vermindering van (zon)licht of privacy. Het is omwille van 

het teruggetrokken karakter van de bouwlaag in combinatie met de ligging langs een kruispunt 

met relatief smalle straten dat de bovenste vijfde bouwlaag op deze locatie wel verantwoord kan 

worden. 

(…) 

j) ruimtelijk rendement, schaal en inpasbaarheid 

Er kan niet ontkent worden dat huidig project een schaalbreuk vormt in het straatbeeld van de 

Bovenpoortstraat. Dit werd in bovenstaande beoordeling reeds uitvoerig besproken. Deze 

schaalbreuk kan echter verantwoord worden in het kader van de verhoging van het ruimtelijk 

rendement. Artikel 4.3.1, §2 van de VCRO bepaalt dat voor de boordeling van de goede 

ruimtelijke ordening niet enkel rekening gehouden kan worden met de bestaande toestand van 

de onmiddellijke omgeving, maar ook met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen en/ of met de 

bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement. Deze paragraaf 

stelt namelijk het volgende: 

(…) 

De decreetgever beoogt hiermee dat op vergunningenniveau een trendbreuk mogelijk is 

tegenover de in de omgeving bestaande toestand. Het principe van ruimtelijk rendement staat 

bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening bijgevolg op een gelijke hoogte met de 

bestaande toestand. Er moet dan wel voor gezorgd worden dat de rendementsverhoging de 

leef- en woonkwaliteit niet in het gedrang brengt en ze moet verantwoordbaar zijn op de 
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betrokken plek. Uit voorgaande bespreking werd reeds uitvoerig uiteengezet dat huidig project 

geen afbreuk doet aan de leef- en woonkwaliteit, en dit zowel voor de omgeving als voor het 

project zelf.  

Zo werd gesteld dat het voorgestelde project aanvaardbaar is, na een afweging te hebben 

gemaakt tussen de impact van een eventuele sprong in de gevelhoogte langs de Stationsstraat 

tegenover de impact van een omgekeerde sprong langs de Bovenpoortstraat. Een dergelijke 

breuk is door de karakteristieken van het betrokken bouwperceel en de aansluitende bebouwing 

immers onvermijdelijk. Er kan een hoger volume gerealiseerd worden omwille van de ligging 

aan de hoek en in de bocht van de Stationsstraat. Door een project te realiseren aansluitend bij 

de bebouwing langs de Stationsstraat houdt het project, in tegenstelling tot een eerdere 

aanvraag, op een aanvaardbare rekening met de bebouwing in de onmiddellijke omgeving. De 

impact van de bovenste teruggetrokken bouwlaag is ook aanvaardbaar. Omwille van het 

teruggetrokken karakter en de ligging langs eerder smallere straten is de bouwlaag vanaf de 

onmiddellijke omgeving amper zichtbaar. Ze zorgt voor de omwonenden dus niet voor 

bijkomende hinder met betrekking tot vermindering van (zon)licht en privacy in vergelijking met 

een project met slechts vier bouwlagen. Verderop is deze vijfde bouwlaag wel beter zichtbaar, 

maar hier zorgt ze in ieder geval niet voor hinder en kan ze ook aanvaard worden als accent op 

de hoek en als baken aan het begin van de Stationsstraat. Ook de woonkwaliteit van het project 

zelf werd reeds besproken en aanvaardbaar geacht. De rendementsverhoging tast de leef- en 

woonkwaliteit van het project en zijn omgeving dus niet aan, ondanks de schaalbreuk die wordt 

gerealiseerd op vlak van bouwhoogte en bouwdichtheid. 

 

De rendementsverhoging moet ook verantwoord zijn op de betrokken plek. Hiervoor is een 

gebiedsgerichte afweging noodzakelijk. Dit heeft dan vooral betrekking op de ontsluiting van de 

plek met openbaar vervoer en de voorzieningen in de nabije omgeving. Gezien de ligging in het 

centrum van Landen, vlakbij het station, kan gesteld worden dat zowel het openbaar vervoer 

als voorzieningen zoals winkels, scholen, werkgelegenheid en recreatie voldoende aanwezig 

zijn. Dit wordt ook bevestigd in de beleidsnota van de provincie Vlaams-Brabant, waar Landen 

wordt gezien als een hoog-dynamische woonkern. Hoewel het hier nog een beleidsdocument 

zonder verordenende kracht betreft, geeft deze nota wel al aan welke plaatsen in aanmerking 

komen voor verdichting, en welke niet. Binnen de hoog-dynamische woonkernen wordt een 

verdichting van het woonweefsel nagestreefd. De verhoging van het aantal bouwlagen is hierbij 

toegelaten om de nodige verdichting te kunnen realiseren. Huidig project is bijgevolg 

verantwoord op deze plek, en dit zowel op vlak van de reeds bestaande voorzieningen als op 

vlak van de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen die de provincie Vlaams-Brabant nastreeft 

in de toekomst. 

 

k) mobiliteit 

Het project voorziet vijf woongelegenheden, waaronder één studio. In een stedelijke context 

kunnen de bijkomende vervoersbewegingen van een dergelijk klein aantal bijkomende 
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woningen zeker opgevangen worden. Hier stelt zich op zich geen probleem. Door de schrille 

perceelvorm, de beperkte oppervlakte en de ligging van het goed, op de hoek van drie straten, 

is het creëren van een ondergrondse parkeerruimte niet mogelijk. De aanvraag voorziet twee 

parkeerplaatsen, conform de voorwaarden uit het advies van AWV. Er is geen fietsenstalling 

aanwezig. Er is wel wat ruimte naast de autostaanplaatsen om enkele fietsen te stallen van de 

bewoners van de appartementen. Voor de bewoner van de studio zelf is er ruimte tussen de 

voordeur en het terras voor een fiets. Het pand bevindt zich ook vlakbij het station, waardoor 

het openbaar vervoer gemakkelijk bereikbaar is. 

…” 

 

4. 

Uit de geciteerde beoordeling volgt dat de verwerende partij de schaalbreuk door de vijf 

bouwlagen verenigbaar acht met de goede ruimtelijke ordening omdat het project bijdraagt 

aan de verhoging van het ruimtelijk rendement.  

 

De verwerende partij overweegt dat de schaalbreuk kan worden verantwoord in het kader van 

de verhoging van het ruimtelijk rendement. Ze zet uiteen dat uit de beoordeling van de goede 

ruimtelijke ordening blijkt dat het project geen afbreuk doet aan de leef- en woonkwaliteit van 

zowel het project als de omgeving. De verwerende partij wijst op de karakteristieken van het 

betrokken perceel en zet uiteen waarom de impact van de bovenste, teruggetrokken bouwlaag 

beperkt is en niet zorgt voor bijkomende hinder voor omwonenden. Ze overweegt verder dat 

de rendementsverhoging verantwoord is op de betrokken plek, waarbij ze wijst op de 

ontsluiting met het openbaar vervoer, de aanwezigheid van voorzieningen in de nabijheid, de 

ligging in het centrum van Landen vlakbij het station en de beleidsnota van de provincie 

Vlaams-Brabant, waarin Landen wordt gezien als een hoog-dynamische woonkern 

waarbinnen een verdichting van het woonweefsel kan worden nagestreefd.  

 

De verzoekende partij toont de onjuistheid of kennelijke onredelijkheid van dit oordeel niet aan. 

Het in artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 2° VCRO verankerde beoordelingscriterium van de bijdrage 

van de aanvraag aan de verhoging van het ruimtelijk rendement vormt een correctief op het 

beginsel dat de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening aan de 

hand van de feitelijke kenmerken van de in de onmiddellijke omgeving bestaande toestand 

beoordeeld wordt. De verzoekende partij gaat eraan voorbij dat de ratio legis van deze regeling 

erin bestaat om verdichtingsprojecten te faciliteren die van de bestaande toestand afwijken. 

De afweging van de wens aan verdichting tegen een invulling die aansluit bij de bestaande 

toestand in de omgeving wordt decretaal gekoppeld aan de voorwaarden dat de 

rendementsverhoging de kwaliteit van de woon- en leefomgeving niet in het gedrang brengt, 

en op de betrokken plek verantwoord is. 
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De verzoekende partij beperkt zich tot opportuniteitskritiek waar ze aanvoert dat het bestreden 

project geen respect zou opbrengen voor de woon- en leefomgeving en de verwerende partij 

de schaalbreuk zou banaliseren. De verwerende partij motiveert in de bestreden beslissing dat 

er voldoende woonkwaliteit aanwezig is en dat het aangevraagde op het vlak van mobiliteit, 

waaronder het aantal parkeerplaatsen en plaats voor het stallen van fietsen, verenigbaar is 

met de goede ruimtelijke ordening. De verzoekende partij laat na deze motieven concreet in 

haar betoog te betrekken. 

 

Ze overtuigt evenmin met haar kritiek op de overweging over de beleidsnota van de provincie 

Vlaams-Brabant. De verzoekende partij beweert enkel dat het betrokken perceel is gelegen 

buiten de verstedelijkte kern, zonder dit met concrete gegevens te staven. Bovendien moet 

worden vastgesteld dat de verwerende partij niet enkel op grond hiervan oordeelt dat de 

rendementsverhoging verantwoord is op de betrokken plek, maar in haar beoordeling ook 

verwijst naar de nabijheid van voorzieningen en de ontsluiting met het openbaar vervoer. De 

verzoekende partij betrekt deze motieven niet concreet in haar uiteenzetting en maakt niet 

aannemelijk dat deze motieven niet zouden volstaan voor de verantwoording van de 

rendementsverhoging op de betrokken locatie. 

 

5. 

5.1. 

De verzoekende partij uit vervolgens kritiek op de waterhuishouding van het bestreden project. 

 

De verwerende partij overweegt als volgt:  

 

“… 

b) decreet integraal waterbeleid 

Hoofdstuk III, afdeling I, art. 1.3.1.1 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, 

gecoördineerd op 15 juni 2018, legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden 

genoemd. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van 

ruimte ten koste van de watersystemen worden ingeschat. Het betrokken goed is niet gelegen 

binnen een overstromingsgevoelige zone. Er dringen zich in het kader van de watertoets geen 

maatregelen op inzake overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van 

komberging. 

 

Gezien de aanvraag een uitbreiding van de bebouwde en verharde oppervlakte inhoudt zal er 

een vermindering van de infiltratiecapaciteit van de bodem plaatsvinden. In deze 

omstandigheden dient overgegaan te worden tot afkoppeling van het hemelwater, 
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overeenkomstig de geldende stedenbouwkundige verordeningen. De aanvraag voorziet in de 

plaatsing van een hemelwaterput met een inhoud van 10.000 l en het hergebruik van het 

hemelwater voor de toiletten en een buitenkraan. Gezien het goed kleiner dan 250 m² is dient 

er geen infiltratievoorziening geplaatst te worden. De aanvraag beantwoordt hiermee aan de 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 

infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 

hemelwater. De provinciale verordening is niet van toepassing aangezien er geen verharde 

oppervlakte wordt gerealiseerd. 

…” 

 

5.2. 

De verwerende partij oordeelt in de bestreden beslissing dat de provinciale verordening 

verhardingen niet van toepassing is omdat er geen verharde oppervlakte wordt gerealiseerd.  

 

Artikel 2 van deze verordening bepaalt dat onder “verharding” moet worden verstaan het “niet-

overdekt grondoppervlak dat een bewerking heeft ondergaan waardoor het harder wordt en/of 

beter toegankelijk”. 

 

De toelichting bij deze definitie luidt:  

 

“… 

Dat kan gaan van het eenvoudig uitspreiden van steenslag tot een volledige wegverharding 

bestaande uit een onderfundering, een fundering en een of meer eindlagen. Dakterrassen, 

daken van ondergrondse constructies (zoals ondergrondse parkeergarages) enzovoort zijn 

geen grondoppervlakken, en worden bijgevolg in deze verordening niet als verhardingen 

beschouwd. Het zijn daken van overdekte constructies, waarop de bepalingen van de nieuwe 

gewestelijke hemelwaterverordening van toepassing zijn. Ook op overdekte grondoppervlakken 

zijn de bepalingen van de nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening van toepassing; ze 

worden niet als verhardingen beschouwd. 

…” 

 

De verzoekende partij toont niet aan dat het bestreden project voorziet in verhardingen in de 

zin van artikel 2 van de provinciale verordening verhardingen, en de bestreden beslissing 

bijgevolg intern tegenstrijdig gemotiveerd zou zijn.  

 

In de mate dat de verzoekende partij louter stelt dat de hemelwaterput met een inhoud van 

10.000 liter niet zou volstaan en niet verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening, zet ze 

niet concreet uiteen waarom deze hemelwaterput niet zou volstaan en kan ze dan ook niet 
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worden bijgetreden. De verzoekende partij stelt verder enkel dat de hemelwaterput niet in 

overeenstemming is met de provinciale verordening verhardingen en het besluit van de 

Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (hierna: 

Hemelwaterverordening), zonder concreet toe te lichten waaruit de strijdigheid bestaat. Ze 

toont niet aan dat de verwerende partij ten onrechte oordeelt dat de aanvraag voldoet aan de 

Hemelwaterverordening, noch toont ze aan waarom er sprake zou zijn van een schending van 

de provinciale verordening verhardingen of een onverenigbaarheid met de goede ruimtelijke 

ordening.  

 

6. 

Het middel wordt verworpen. 
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V. Beslissing 

1. De tussenkomst van DE BEYGAERD bv is ontvankelijk. 

 

2. Het beroep wordt verworpen. 

 

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

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

 

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

tussenkomende partij.  

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 25 augustus 2022 door de zesde kamer. 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de zesde kamer, 

Julie SUYS Karin DE ROO 
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