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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 2 februari 2023 met nummer RvVb-A-2223-0502  

in de zaak met rolnummer 2122-RvVb-0097-SA 

 

 

Verzoekende partij Dirk LANNOO 

 

vertegenwoordigd door Mr. Jan OPSOMMER met 

woonplaatskeuze te 9700 Oudenaarde, Gentstraat 152 

 

Verwerende partij de provincie OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door 

de deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 9000 Gent, Gouvernementstraat 1 

 

Tussenkomende partij 

 

Jeroen HOSTENS 

 

vertegenwoordigd door Mr. Frank BURSSENS met 

woonplaatskeuze te 9052 Gent, Bollebergen 2A bus 20 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert door neerlegging in het digitaal loket op 29 oktober 2021 de 

schorsing van de tenuitvoerlegging en de vernietiging van de beslissing van de verwerende 

partij van 9 september 2021, waarmee aan de tussenkomende partij een 

omgevingsvergunning wordt verleend voor “regularisatie functiewijziging handelswoning naar 

kantoor en woning en regularisatie aanleggen verhardingen” (omgevingsnummer: 

OMV_2021017325). 

 

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

weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van Sint-Martens-

Latem van 3 mei 2021 ingewilligd. 
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Het project ligt in 9830 Sint-Martens-Latem aan de Latemstraat 68 en heeft als kadastrale 

omschrijving afdeling 1, sectie A, nummer 687D. 

II. Rechtspleging 

De Raad verwerpt met het arrest van 4 augustus 2022 met nummer RvVb-S-2122-1034 de 

vordering tot schorsing. De verzoekende partij dient een verzoek tot voortzetting in. 

 

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

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

wederantwoordnota in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 5 januari 

2023.  

 

Advocaat Janna BAUTERS loco advocaat Jan OPSOMMER voert het woord voor de 

verzoekende partij. Advocaat Hanne BOGAERT loco advocaat Frank BURSSENS voert het 

woord voor de tussenkomende partij. 

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

III. Feiten 

Op 12 februari 2021 vraagt de tussenkomende partij een omgevingsvergunning voor de 

regularisatie van een functiewijziging en van verharding, gelegen in Sint-Martens-Latem aan 

de Latemstraat 68. 

 

De aanvraag beoogt de regularisatie van een functiewijziging van een zogenaamde 

“handelswoning” naar een zelfstandige woning en de regularisatie van niet-overdekte 

constructies in de achtertuin, namelijk twee houten terrassen, een grindpad naar en naast de 

garage en een verharding (betegeling) rond één van de houten terrassen.  

 

Het perceel ligt in woongebied (gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone'). 

 

Er wordt geen openbaar onderzoek georganiseerd. De verzoekende partij dient, als eigenaar 

van een aanpalend perceel, een bezwaarschrift in.  
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De gemeentelijke omgevingsambtenaar adviseert op 29 april 2021 gunstig onder 

voorwaarden.  

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Martens-Latem weigert 

op 3 mei 2021 een omgevingsvergunning aan de tussenkomende partij.  

 

Tegen die beslissing tekent de tussenkomende partij op 16 juni 2021 bestuurlijk beroep aan 

bij de verwerende partij. De tussenkomende partij dient als bijlage bij haar beroepschrift een 

gewijzigd plan in met een aantal aanpassingen, namelijk: 

− een reductie van de verhardingen met 238,91 m²; 

− het voorzien van zes hoogstammige bomen, waarvan er twee nieuw worden 

aangeplant.  

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Martens-Latem adviseert 

op 9 augustus 2021 ongunstig. Dit advies wordt op 13 augustus 2021 op het omgevingsloket 

opgeladen. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in een verslag van 25 augustus 2021 het 

bestuurlijk beroep in te willigen en onder voorwaarden een omgevingsvergunning te verlenen 

overeenkomstig de gewijzigde plannen.  

 

Op 30 augustus 2021 dient de tussenkomende partij een replieknota en een groenaanlegplan 

in, die op advies van de provinciale omgevingsambtenaar via een wijzigingsverzoek op het 

Omgevingsloket worden opgeladen. 

 

Na de hoorzitting van 31 augustus 2021 verklaart de verwerende partij het bestuurlijk beroep 

op 9 september 2021 gegrond en verleent onder voorwaarden een omgevingsvergunning.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Verwante procedures 

Ook KBC GROUP nv vordert met een aangetekende brief van 29 oktober 2021 de schorsing 

van de tenuitvoerlegging en de vernietiging van de bestreden beslissing. Dat beroep heeft als 

rolnummer 2122-RvVb-0100-SA en wordt bij arrest van 2 februari 2023 verworpen. 
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Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Martens-Latem vordert, 

door neerlegging van een verzoekschrift via het digitaal loket op 28 oktober 2021 de 

vernietiging van de bestreden beslissing. Dat beroep heeft als rolnummer 2122-RvVb-0157-A 

en werd bij arrest van 26 januari 2023 verworpen. 

V. Ontvankelijkheid van het beroep – belang 

Standpunt van de partijen  

1. 

De verzoekende partij dient haar verzoekschrift in als betrokken publiek. De verzoekende partij 

is als bewoner van de woning gelegen aan de Vennelaan 7C een dichte buur van het door de 

bestreden beslissing vergunde project, op een afstand van ongeveer 100 m. De verzoekende 

partij is ook eigenaar van onder meer perceel nummer 686E dat grenst aan het projectperceel. 

De verzoekende partij neemt sinds jaren toegang tot zijn woning over het projectperceel en 

via perceel 686E. Deze erfdienstbaarheid werd vastgelegd in een notariële akte van 29 

december 1980 en werd hernomen in latere aktes. 

 

De bestreden beslissing is volgens de verzoekende partij onverenigbaar met deze 

erfdienstbaarheid, aangezien zij zowel de volledige verharding van de toegangsweg verwijdert 

en de aanplant van een hoogstammige boom vergunt op de zate van deze weg. De 

verzoekende partij heeft dan ook belang bij het bestrijden van de vergunning aangezien ze de 

erfdienstbaarheid onmogelijk maakt. De teloorgang van de erfdienstbaarheid zal bovendien 

de waarde van de eigendom van de verzoekende partij ernstig doen dalen en perceel 686E 

mogelijks onverkoopbaar maken. 

 

Bovendien acht de verzoekende partij het aangevraagde in strijd met de goede ruimtelijke 

ordening en acht ze zichzelf benadeeld omdat de bestreden beslissing te veel verharding 

toelaat. De te hoge verhardingsgraad kan leiden tot wateroverlast op het perceel van de 

verzoekende partij. Daarnaast kan het vergunde mobiliteitsproblemen veroorzaken omdat de 

bestreden beslissing een bijkomende activiteit op het projectperceel toelaat. De bestreden 

beslissing stelt immers verkeerdelijk dat geen functiewijziging nodig is voor de afsplitsing van 

de woning van het bankkantoor. Indien er een woonfunctie wordt aangenomen in een deel van 

het gebouw (Latemstraat 68A) kan ook in dit deel van het gebouw, zonder verdere vergunning, 

een dokter of dergelijke zijn praktijk onderbrengen. Dit zal extra voertuigen aantrekken, die bij 
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gebrek aan parkeerplaatsen, op de zate van de doorgang van de verzoekende partij dreigen 

te parkeren.  

 

2. 

In haar antwoordnota heeft de verwerende partij geen opmerkingen geformuleerd ten aanzien 

van de ontvankelijkheid van het verzoekschrift of het belang van de verzoekende partij.  

 

3. 

Volgens de tussenkomende partij slaagt de verzoekende partij er niet in om het rechtens 

vereiste belang aan te tonen. 

 

De verzoekende partij beweert dat zij over een belang beschikt doordat op het perceel van de 

tussenkomende partij een erfdienstbaarheid van doorgang zou rusten ten voordele van het 

perceel 686E. Door het aangevraagde zou deze erfdienstbaarheid niet langer kunnen worden 

uitgevoerd, met waardevermindering van het perceel van de verzoekende partij tot gevolg. 

Deze erfdienstbaarheid bestaat volgens de tussenkomende partij echter niet langer, 

aangezien perceel 686E een uitweg heeft verkregen via de eigendom van een aanpalende 

eigenaar wiens eigendom aan de Vennelaan (openbare weg) ligt. Wegens blijvende discussie 

over het bestaan van de erfdienstbaarheid werd ondertussen een procedure ingesteld bij de 

vrederechter te Gent, die momenteel nog hangende is. Het belang waarop de verzoekende 

partij zich beroept is minstens een betwist burgerlijk recht. 

 

Het is vaste rechtspraak van de Raad dat eventuele uitvoeringsproblemen van een vergunning 

losstaan van de wettigheid ervan. Het is dus niet aan de vergunningverlenende overheid om 

rekening te houden met de beweerde erfdienstbaarheid. Betwistingen inzake burgerlijke 

rechten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank waar op dit 

ogenblik ook een procedure hangende is. 

 

De verzoekende partij haalt geen enkele vorm van mogelijke hinder aan, waardoor ze er niet 

in slaagt om redelijkerwijze aannemelijk te maken dat de bestreden beslissing voor haar 

omgevingsgerelateerde gevolgen zal hebben.  

 

4. 

In haar wederantwoordnota herhaalt de verzoekende partij dat ze ten gevolge van de 

bestreden beslissing een ernstig en persoonlijk nadeel zal lijden aangezien de verzoekende 

partij niet langer de toegangsweg naar haar perceel zal kunnen gebruiken. Volgens de 

verzoekende partij is de onderliggende juridische discussie over het bestaan van de 
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erfdienstbaarheid niet relevant in het licht van de beoordeling van het belang van de verzoeker 

bij huidige procedure. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Een beroep bij de Raad tegen een in laatste administratieve aanleg genomen beslissing over 

een omgevingsvergunning kan worden ingesteld door ‘het betrokken publiek’, waaronder elke 

natuurlijke persoon of rechtspersoon die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van 

of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning 

(artikel 105, §2, eerste lid, 2° en artikel 2, eerste lid, 1° van het decreet van 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning (hierna: Omgevingsvergunningsdecreet)). Verzoekende 

partijen moeten in hun verzoekschrift dus voldoende concreet aannemelijk maken dat ze door 

de bestreden beslissing welbepaalde hinderlijke of nadelige gevolgen kunnen ondervinden. 

De verplichting om deze gevolgen concreet te omschrijven mag niet op een buitensporig 

restrictieve of formalistische wijze worden toegepast, omdat een te hoge drempel op de 

toegang tot de Raad afbreuk zou doen aan of onverzoenbaar zou zijn met het effectieve recht 

op toegang tot de rechter, zoals onder meer gewaarborgd door artikel 9, derde lid van het 

verdrag van Aarhus. 

 

De Raad kan bij het onderzoek en de beoordeling van het belang van een verzoekende partij 

rekening houden met het volledig verzoekschrift en derhalve ook met het feitenrelaas en het 

deel ervan waarin de verzoekende partij haar kritiek op de wettigheid van de bestreden 

beslissing formuleert. 

 

2. 

De verzoekende partij situeert haar woning als gelegen op 100 m van het perceel waarop de 

aanvraag betrekking heeft en stelt ook eigenaar te zijn van de percelen die kadastraal gekend 

staan als Sint-Martens-Latem, afdeling 1, sectie A, nummer 686E en 692S. Het perceel met 

nummer 686E paalt onmiddellijk aan het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft.  

 

In haar verzoekschrift stelt de verzoekende partij dat ze als eigenaar van het aanpalende 

perceel belang heeft op te komen tegen de te hoge graad van verharding op het aanpalend 

perceel nu dit op haar eigendom wateroverlast kan veroorzaken. De Raad stelt vast dat 

middels de bestreden beslissing de wederrechtelijk aangelegde verhardingen (gedeeltelijk) 

worden geregulariseerd en dat de verzoekende partij in een eerste middel heeft aangevoerd 

dat de bezettingsgraad van het perceel in strijd is met (althans volgens de verzoekende partij) 
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stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening. De verzoekende partij 

voert ook aan dat zij mobiliteitshinder zal ondervinden ten gevolge van de bestreden 

beslissing. 

 

In tegenstelling tot wat de tussenkomende partij beweert, volstaat deze uiteenzetting om het 

belang van de verzoekende partij te onderbouwen. Ter staving van haar belang is niet vereist 

dat de verzoekende partij aantoont dat de hinder en nadelen, die zij aanvoert, ondraaglijk of 

onaanvaardbaar zijn. De verzoekende partij moet niet het onweerlegbaar bewijs leveren van 

de aangevoerde hinder, maar alleen het risico daarop voldoende aannemelijk maken. 

Bebouwing op zich leidt niet automatisch tot hinder, maar de verzoekende partij maakt, omwille 

van de ligging van haar eigendom en de (volgens de verzoekende partij) overdreven 

terreinbezetting, minstens onrechtstreekse hinder aannemelijk, met name een risico op 

wateroverlast. De vraag of de hinder aanvaardbaar is, raakt de grond van de zaak en is 

irrelevant voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep. 

 

De exceptie wordt verworpen. 

VI. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

- artikel 1.1.4 en 4.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO); 

- het gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2021 van Sint-Martens-Latem tot vaststelling van 

het gemeentelijk afwegingskader goede ruimtelijke ordening (hierna: gemeentelijk 

afwegingskader); 

- artikel 64 en 74 Omgevingsvergunningsdecreet;  

- artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 inzake de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet); 

- de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel 

en het redelijkheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
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1.1. 

In een eerste onderdeel voert de verzoekende partij aan dat de voorschriften van het 

gemeentelijk afwegingskader werden geschonden. Volgens de verzoekende partij schendt de 

bestreden beslissing de bepaling inzake de maximale bezettingsgraad. Ze wijst erop dat het 

gemeentelijk afwegingskader een verordening betreft zodat de bepaling inzake de maximale 

bezettingsgraad een stedenbouwkundig voorschrift betreft.  

 

De verzoekende partij stelt dat de bestreden beslissing in elk geval met een motiveringsgebrek 

is behept aangezien de bestreden beslissing niet afdoende de replieknota van de verzoekende 

partij na het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar heeft weerlegd. In de replieknota 

zou de verzoekende partij zeer uitvoerig hebben uiteengezet waarom het gemeentelijk 

afwegingskader een verordening betreft.  

 

1.2. 

In een tweede onderdeel stelt de verzoekende partij dat het gemeentelijk afwegingskader, 

zelfs indien het geen verordenende kracht zou hebben, duidelijk de criteria van de goede 

ruimtelijke ordening weergeeft. Een schending van één van de bepalingen van het 

gemeentelijk afwegingskader zou dan ook per definitie een schending van de goede ruimtelijke 

ordening inhouden.  

 

Gelet op de overmatige terreinbezetting van 67% is het aangevraagde onverenigbaar met de 

goede ruimtelijke ordening. De verzoekende partij verwijst naar hetgeen ze heeft uiteengezet 

in haar eerste middelonderdeel. Daarnaast merkt de verzoekende partij op dat de bestreden 

beslissing ten onrechte vertrekt vanuit de foutieve denkoefening dat door de aanvraag een 

betere situatie wordt bekomen dan de huidige illegale situatie met overmatige verharding. De 

huidige wederrechtelijke situatie mag volgens de verzoekende partij niet als argument worden 

gebruikt om een situatie met een overmatige terreinbezetting te vergunnen.  

 

Daarnaast wijst de verzoekende partij op de mogelijk negatieve mobiliteitsimpact van de 

aanvraag. Doordat de bestreden beslissing overweegt dat de functiewijziging zonder voorwerp 

is, verleent de bestreden beslissing een wettig karakter aan de opsplitsing van het betreffende 

perceel door de notariële akte van 2011. Hierdoor wordt, naast de handelsfunctie in het 

bankgedeelte, ook een tweede aantrekkingspool mogelijk. Immers kan door de bestreden 

beslissing thans, zonder enige voorafgaande vergunningsplicht, een vrij beroep in het gedeelte 

met de nieuwe hoofdfunctie wonen zomaar zijn activiteit starten met alle bijkomende 

voertuigbewegingen van dien. Deze bijkomende mobiliteitsdruk werd door de verwerende 

partij niet betrokken bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening.  
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1.3. 

In een derde onderdeel werpt de verzoekende partij op dat de bestreden beslissing artikel 64 

Omgevingsvergunningsdecreet schendt. Door de tussenkomende partij werd bij haar 

administratief beroepschrift een gewijzigd plan gevoegd waardoor het voorwerp van de 

aanvraag aanzienlijk werd gewijzigd.  

 

Artikel 64, laatste lid Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat de vergunningverlenende 

overheid in graad van beroep bij haar beslissing geen rekening mag houden met de wijzigingen 

aan de vergunningsaanvraag indien niet voldaan is aan de in de bepaling opgesomde 

voorwaarden. Aangezien het gewijzigd plan enerzijds een zone onthardt waarvan het 

exclusieve genot aan een derde toebehoort (de KBC Bank nv) en anderzijds de aanplant van 

een hoogstammige boom beoogt op de zate van een erfdienstbaarheid van doorgang, worden 

de rechten van derden manifest geschonden. Evenmin werd er nog een openbaar onderzoek 

georganiseerd. 

 

Daarnaast stelt de verzoekende partij dat de bestreden beslissing op dit punt minstens de 

motiveringsplicht schendt. De verzoekende partij had in haar replieknota na het verslag van 

de provinciale omgevingsambtenaar immers geargumenteerd dat met het gewijzigd plan geen 

rekening kon worden gehouden. De bestreden beslissing zou deze argumentatie negeren. 

 

1.4. 

De verzoekende partij werpt in een vierde onderdeel op dat de bestreden beslissing artikel 74 

Omgevingsvergunningsdecreet schendt. De stedenbouwkundige voorwaarden zouden zijn 

opgelegd om een leemte uit de aanvraag op te vangen aangezien één van de voorwaarden 

letterlijk stelt dat het gewijzigd plan enkel groene vlekken bevat.  

 

Uit de opgelegde stedenbouwkundige voorwaarden volgt bovendien dat de uitvoering van het 

gewijzigd plan door de verwerende partij noodzakelijk wordt geacht om de vergunning te 

kunnen verlenen. Het gewijzigd plan is echter niet uitvoerbaar aangezien het gewijzigd plan 

voor een deel de ontharding van het perceel beoogt in een zone waar de tussenkomende partij 

geen gebruiksrechten heeft. Daarnaast beoogt het gewijzigd plan de ontharding van de 

toegang naar het achterliggend perceel waarop een erfdienstbaarheid van doorgang rust.  

 

Ten slotte stelt de verzoekende partij dat de geformuleerde voorwaarden niet voldoende 

precies zijn aangezien het onduidelijk is aan welke voorwaarden het ‘behoorlijk 

groenaanlegplan’ moet voldoen. Ook merkt de verzoekende partij op dat het gewijzigd plan en 
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het groenaanlegplan volgens de voorwaarden middels een wijzigingsverzoek aan het 

omgevingsloket moeten worden toegevoegd, wat niet mogelijk is.  

 

2.1. 

De verwerende partij antwoordt met betrekking tot het eerste en tweede onderdeel dat ze niet 

is gebonden door beleidsmatig gewenste ontwikkelingen en dat ze niet verplicht is 

beleidsmatig gewenste ontwikkelingen in rekening te brengen bij de beoordeling van de 

verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening.  

 

De verwerende partij werpt op dat het gemeentelijk afwegingskader veel verder gaat dan het 

louter formuleren van een beleidsmatig gewenste ontwikkeling als leidraad bij de beoordeling 

van de goede ruimtelijke ordening van dergelijke aanvragen. Het gemeentelijk 

afwegingskader, zoals de verzoekende partij het wenst toegepast te zien, maakt een concrete 

toetsing van deze vergunningsaanvragen aan de goede ruimtelijke ordening, althans m.b.t. de 

bezettingsgraad, overbodig (en zelfs onmogelijk). Er wordt met name verhinderd dat de 

aanvragen nog een reële opportuniteitsbeoordeling kunnen ondergaan met inachtneming van 

alle aspecten van de goede ruimtelijke ordening zoals bepaald in artikel 4.3.1 VCRO. 

 

De verwerende partij merkt op dat het opleggen van stedenbouwkundige voorschriften alleen 

kan gebeuren middels een RUP of een stedenbouwkundige verordening, via de daartoe 

voorziene procedures. De verwerende partij stelt dat het gemeentelijk afwegingskader, in de 

mate dat de verzoekende partij er uitlegging aan geeft als beleidsmatig gewenste ontwikkeling, 

onregelmatig is en op basis van artikel 159 van de Grondwet buiten toepassing moet worden 

gelaten.  

 

De verwerpende partij werpt op dat uit de bestreden beslissing blijkt dat ze bij de beoordeling 

van de goede ruimtelijke ordening rekening heeft gehouden met de doelstellingen van het 

gemeentelijk afwegingskader. Ze heeft uiteengezet waarom ze er niet door gebonden is en 

gemotiveerd waarom ervan wordt afgeweken. Volgens haar stuurt de verzoekende partij aan 

op een herbeoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke 

ordening. De verwerende partij wijst erop dat dit buiten het wettigheidstoezicht van de Raad 

valt.  

 

2.2. 

De verwerende partij antwoordt op het derde onderdeel door te verwijzen naar de bestreden 

beslissing en te wijzen op het zakelijk karakter van de omgevingsvergunning.  
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2.3. 

In antwoord op de kritiek van het vierde onderdeel verwijst de verwerende partij nogmaals naar 

het zakelijk karakter van de omgevingsvergunning. De verwerende partij merkt op dat het 

opleggen van een groenplan tot één van de meest voorkomende voorwaarden behoort die 

door vergunningverlenende overheden worden opgelegd. De voorwaarde om een groenplan 

op te maken wordt niet onduidelijk door de toevoeging van het adjectief ‘behoorlijk’. 

 

3. 

De tussenkomende partij werpt in haar schriftelijke uiteenzetting allereerst de vraag op of de 

verzoekende partij belang heeft bij het eerste middel dat betrekking heeft op de 

verhardingsgraad op het aanvraagperceel. Volgens de tussenkomende partij is er geen enkele 

impact of hinder voor de verzoekende partij denkbaar.  

 

3.1. 

De tussenkomende partij wijst er wat het eerste en tweede middel betreft op dat zowel het 

college van burgemeester en schepenen van Sint-Martens-Latem als de gemeentelijke 

omgevingsambtenaar hebben geoordeeld dat het gemeentelijk afwegingskader geen 

stedenbouwkundige verordening is en evenmin is opgenomen op de lijst van gemeentelijke 

stedenbouwkundige verordeningen zoals bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Het 

gaat zelfs niet om een beleidsmatig gewenste ontwikkeling; het is louter een hulpdocument bij 

het invullen van de aandachtspunten en criteria van de goede ruimtelijke ordening. 

 

De tussenkomende partij wijst erop dat de verzoekende partij nalaat om aan te tonen dat het 

gemeentelijk afwegingskader een stedenbouwkundige verordening is. De verzoekende partij 

verwijst louter naar haar eigen replieknota. De door de verzoekende partij aangehaalde 

overwegingen uit het gemeentelijk afwegingskader tonen daarenboven niet aan dat het als 

een verordening moet worden beschouwd.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij met het gemeentelijk 

afwegingskader rekening heeft gehouden. De verwerende partij heeft evenwel beslist om er 

van af te wijken aangezien het geen verordenende kracht heeft.  

 

De tussenkomende partij sluit zich aan bij het standpunt van de verwerende partij waarin ze 

stelt dat het afwegingskader niet als beleidsmatig gewenste ontwikkeling kan worden 

geïnterpreteerd en zelfs als het om een beleidsmatig gewenste ontwikkeling moest gaan, de 

vergunningverlenende overheid niet verplicht is hiermee rekening te houden. Beleidsmatig 

gewenste ontwikkelingen mogen geen verordenende voorschriften bevatten.  
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De tussenkomende partij wijst er ook op dat de verwerende partij de aanvraag wat betreft de 

functiewijziging zonder voorwerp heeft verklaard aangezien het gebouw reeds van bij aanvang 

twee hoofdfuncties had. Er werd derhalve geen functiewijziging vergund. Zelfs indien de 

verwerende partij een omgevingsvergunning heeft verleend voor een woonfunctie, heeft deze 

functiewijziging geen aanzienlijke mobiliteitswijziging tot gevolg.  

 

3.2. 

De tussenkomende partij stelt wat betreft het derde onderdeel dat de bestreden beslissing 

artikel 64 Omgevingsvergunningsdecreet niet schendt aangezien wordt voldaan aan alle in de 

bepaling opgesomde voorwaarden. De tussenkomende partij werpt tevens op dat de ratio van 

artikel 64 Omgevingsvergunningsdecreet werd gerespecteerd aangezien de tussenkomende 

partij een replieknota heeft ingediend.  

 

3.3. 

Met betrekking tot het vierde onderdeel stelt de tussenkomende partij dat de eerste twee 

stedenbouwkundige voorwaarden reeds werden gerealiseerd. Aangezien deze 

stedenbouwkundige voorwaarden reeds waren opgenomen in het verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar, heeft de tussenkomende partij in aanloop naar de hoorzitting van de 

verwerende partij een gewijzigde projectinhoud ingediend. De tussenkomende partij betwist 

dat de stedenbouwkundige voorwaarden niet voldoende precies zijn.  

 

De tussenkomende partij herhaalt dat omgevingsvergunningen een zakelijk karakter hebben 

en worden verleend onder voorbehoud van burgerlijke rechten. Dit impliceert dat de aanvrager 

niet noodzakelijk de (exclusieve) eigenaar van het perceel dient te zijn en dat wanneer de 

aanvrager niet de (exclusieve) eigenaar is van het gehele betrokken perceel, dit niet de 

onwettigheid van de omgevingsvergunning tot gevolg kan hebben. Het is bijgevolg niet de taak 

van de vergunningverlenende overheid om na te gaan of de aanvrager beschikt over de nodige 

rechten of titels om de vergunning uit te voeren.  

 

4.1. 

In haar wederantwoordnota volhardt de verzoekende partij wat betreft het eerste onderdeel in 

haar standpunt dat het gemeentelijk afwegingskader een verordenend karakter heeft. Zij 

herhaalt dat de bestreden beslissing niet afdoende haar repliek op het verslag van de 

provinciale omgevingsambtenaar weerlegt. 

 

 



 

RvVb - 13 

4.2. 

De verzoekende partij stelt dat ze in het tweede onderdeel van de Raad geen herbeoordeling 

van de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening verlangt. Daarentegen stelt de 

verzoekende partij louter gewezen te hebben op kennelijke beoordelings- en 

motiveringsgebreken.  

 

4.3. 

Met betrekking tot het derde onderdeel wederantwoordt de verzoekende partij dat de 

verwerende partij niet zonder meer kan verwijzen naar het zakelijk karakter van de 

omgevingsvergunning. De tussenkomende partij kan volgens de verzoekende partij ook niet 

worden bijgetreden wanneer ze stelt dat de verzoekende partij voldoende inzicht heeft 

gekregen in de gewijzigde plannen, zoals blijkt uit haar replieknota na het verslag van de 

provinciale omgevingsambtenaar. De verzoekende partij beweert dat de weinige tijd die ze 

kreeg om een replieknota op te stellen niet kan worden gelijkgesteld met de normale duur van 

een openbaar onderzoek. 

 

4.4. 

Met betrekking tot het vierde onderdeel werpt de verzoekende partij op dat de verwerende 

partij, noch de tussenkomende partij de essentiële kritiek weerleggen dat de 

stedenbouwkundige voorwaarden onuitvoerbaar zijn. De verzoekende partij stelt vast dat de 

verwerende partij, noch de tussenkomende partij antwoordt op haar kritiek dat een 

wijzigingsverzoek niet na een eindbeslissing kan worden ingediend.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. Ontwikkelde wettigheidskritiek 

De verzoekende partij betwist in haar eerste middel de wettigheid van verschillende 

onderdelen van de bestreden beslissing met betrekking tot de beoordeling door de verwerende 

partij van de verhardingsgraad van het perceel als onderdeel van de goede ruimtelijke 

ordening. 

 

2. Exceptie van belang 

De tussenkomende partij betwist in de eerste plaats het belang van de verzoekende partij bij 

het eerste middel. Ze stelt dat de verzoekende partij zich in de plaats van de gemeente stelt 

en zelf oordeelt wat volgens haar in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening. 
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Een partij heeft belang bij het aanvoeren van een bepaalde onwettigheid indien de in het 

middel aangevoerde onwettigheid haar heeft benadeeld of indien de vernietiging op grond van 

deze onwettigheid haar een voordeel kan opleveren en strekt tot de bescherming van haar 

belangen (artikel 35, derde lid DBRC-decreet). 

 

Zoals eerder vermeld voert de verzoekende partij aan dat zij omwille van de – volgens haar – 

te hoge verhardingsgraad op het perceel van de tussenkomende partij wateroverlast vreest 

voor haar eigen perceel 686E. Na een gebeurlijke vernietiging van de bestreden beslissing op 

grond van het eerste middel zal de verwerende partij zich opnieuw moeten uitspreken over de 

vergunningsaanvraag van de tussenkomende partij en is het dus mogelijk dat de verwerende 

partij een andere, voor de verzoekende partij gunstigere, beoordeling van de aanvraag maakt. 

 

De exceptie wordt verworpen. 

 

3. Eerste middelonderdeel 

 

3.1. 

In het eerste onderdeel stelt de verzoekende partij in essentie dat het gemeenteraadsbesluit 

van 25 mei 2021 van Sint-Martens-Latem tot vaststelling van het gemeentelijk afwegingskader 

goede ruimtelijke ordening een stedenbouwkundige verordening betreft zodat het 

aangevraagde moet worden geweigerd wanneer het één van de bepalingen van dit 

gemeentelijk afwegingskader schendt. Aangezien de bezettingsgraad volgens het 

gemeentelijk afwegingskader maximaal 50% mag bedragen, moest de gevraagde vergunning 

worden geweigerd.  

 

3.2. 

De verzoekende partij zet in haar verzoekschrift niet uiteen waarom het gemeentelijk 

afwegingskader volgens haar een stedenbouwkundige verordening betreft. Ze verwijst enkel 

naar de replieknota die ze heeft ingediend na het verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar.  

 

In die replieknota verwijst de verzoekende partij naar twee passages uit het 

gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2021 waarmee het gemeentelijk afwegingskader wordt 

aangenomen, waaruit ze afleidt dat het gemeenteraadsbesluit eigenlijk een verordening 

betreft:  

 

“… 
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Het afwegingskader concretiseert een aantal van de aandachtspunten en criteria van ‘een 

goede ruimtelijke ordening’ volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), artikel 

4.3.1. §2, 1° en is in het bijzonder gericht op het streven naar ruimtelijke kwaliteit in uitvoering 

van de VCRO artikel 1.1.4. Het afwegingskader heeft geen betrekking op beleidsmatig 

gewenste ontwikkelingen (VCRO art. 4.3.1.§2.2°.a)). 

… 

Het afwegingskader treedt niet in de plaats van stedenbouwkundige voorschriften van 

ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzonder plannen van aanleg en niet-vervallen verkavelingen in 

de mate dat deze voorschriften volledig gevolgd worden. Het vormt enkel een aanvulling op de 

voorschriften voor de aspecten die niet geregeld zijn in een plan. 

…” 

 

Samen met de verwerende en de tussenkomende partij stelt de Raad vast dat deze passages 

op geen enkele wijze aantonen dat het gemeentelijk afwegingskader een stedenbouwkundige 

verordening betreft. Uit de geciteerde passages blijkt niet dat de gemeenteraad het opzet had 

een stedenbouwkundige verordening uit te vaardigen. Middels de geciteerde passages wou 

de gemeenteraad enkel benadrukken dat het gemeentelijk afwegingskader niet als 

beleidsmatig gewenste ontwikkeling moet worden beschouwd. Dat het document geen 

beleidsmatig gewenste ontwikkeling is, betekent geenszins dat het een stedenbouwkundige 

verordening zou zijn. 

 

De Raad stelt ook vast dat zowel het college van burgemeester en schepenen als de 

gemeentelijke omgevingsambtenaar het gemeentelijk afwegingskader beschouwen als “enkel 

een verduidelijking van een aantal principes die onder het concept ‘goede ruimtelijke ordening’ 

vallen”.  

 

Daarenboven verliest de verzoekende partij uit het oog dat een stedenbouwkundige 

verordening een in de VCRO erkend planningsinstrument is, dat tot stand moet komen volgens 

de daarin opgenomen procedures en bekend moet worden gemaakt in het Belgisch 

Staatsblad. Artikel 2.3.2, § 2 tot en met § 2/2 VCRO legt gedetailleerd de 

totstandkomingsprocedure van een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening vast en de 

verzoekende partij toont niet aan dat deze procedure werd doorlopen. De 

gemeenteraadsbeslissing van 25 mei 2021 verwijst bovendien wat betreft de rechtsgrond 

enkel naar artikel 1.1.4 en artikel 4.3.1, §1, 1°, d) en §2 VCRO en niet naar artikel 2.3.2 VCRO.  

 

3.3. 

De verzoekende partij kan evenmin worden bijgetreden wanneer ze aanvoert dat de bestreden 

beslissing op dit punt is behept met een motiveringsgebrek doordat het bestreden besluit niet 
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afdoende haar replieknota na het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar, zou 

weerleggen.  

 

Wanneer tijdens de bestuurlijke procedure bezwaren en opmerkingen zijn geformuleerd over 

een relevant te beoordelen aspect, moet de verwerende partij daar bijzondere aandacht aan 

besteden en de beslissing daarover des te preciezer en zorgvuldiger motiveren. De 

verwerende partij is echter niet verplicht elk argument, punt per punt, te beantwoorden. De 

formele motiveringsplicht verplicht de verwerende partij wel, als orgaan van actief bestuur, in 

de bestreden beslissing de redenen te vermelden die tot de beslissing geleid hebben, hetgeen 

gebeurd is. 

 

In navolging van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar en in overeenstemming 

met de zienswijze van het college van burgemeester en schepenen en de gemeentelijke 

omgevingsambtenaar, stelt de verwerende partij in de bestreden beslissing dat het 

gemeentelijk afwegingskader enkel een verduidelijking betreft van een aantal principes die 

onder het concept ‘goede ruimtelijke ordening’ vallen. Hiermee biedt de verwerende partij een 

afdoende antwoord op de door de verzoekende partij opgeworpen argumenten.  

 

4. Tweede middelonderdeel 

 

4.1. 

In het tweede onderdeel van het eerste middel betwist de verzoekende partij in essentie de 

beoordeling van de goede ruimtelijke ordening, met name de bezettingsgraad van de aanvraag 

en de mobiliteitsimpact.  

 

4.2. 

Het behoort tot de taak en de bevoegdheid van de vergunningverlenende overheid om 

overeenkomstig artikel 4.3.1, § 2, eerste lid VCRO op concrete wijze te onderzoeken of een 

aanvraag beantwoordt aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening, waarbij zij de 

noodzakelijke of relevante aspecten van de goede ruimtelijke ordening bij haar beoordeling 

dient te betrekken en dient rekening te houden met de ingediende bezwaren en adviezen. 

 

De Raad kan zijn beoordeling van de eisen van de goede ruimtelijke ordening niet in de plaats 

stellen van die van de bevoegde overheid. In de uitoefening van het hem opgedragen 

wettigheidstoezicht is hij enkel bevoegd om na te gaan of de administratieve overheid de haar 

ter zake toegekende appreciatiebevoegdheid naar behoren heeft uitgeoefend, met name of zij 
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is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij deze correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan in redelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

 

Een kennelijk onredelijke beslissing zal slechts voorliggen wanneer de Raad vaststelt dat de 

beslissing van de verwerende partij dermate afwijkt van het normaal te verwachten 

beslissingspatroon, dat het ondenkbaar is dat een ander zorgvuldig handelend bestuur, in 

dezelfde omstandigheden, tot dezelfde besluitvorming zou komen. 

 

4.3.  

De verwerende partij oordeelt met betrekking tot de bezettingsgraad als volgt: 

 

“… 

De bezettingsgraad is een ‘all inclusive’-norm waarin de totale terreinbezetting bestaande uit 

overdekte- en niet overdekte constructies gevat wordt en dit vanuit de ambitie om rigoureus in 

te zetten op ontharding in functie van waterretentie en dus ook op vergroening. Door het 

opleggen van %-beperkingen worden projecten inpasbaar gemaakt in de onmiddellijke 

omgeving en wordt er gelijktijdig rekening gehouden met de schaal/proportionaliteit.  

De oppervlakte van alle bestaande constructies samen, resulteert in een terreininname van ca. 

1338,7 m², wat overeenstemt met een procentuele terreininname van 74 % waarmee de op een 

huiskavel met een bedrijfsgebouw, al dan niet in combinatie met wonen de maximum toegelaten 

terreininname van 50 % overschreden wordt.  

Het spreekt voor zich dat een reductie van de verhardingen zich opdringt. Volgende punten 

dienen daarbij in overweging genomen te worden:  

Ø De garage is vergund en dus wordt de toegangsweg als vrijgesteld beschouwd voor zover 

beperkt tot strikt noodzakelijk.  

Ø De parking vooraan is vergund bij het bankkantoor.  

Ø Het terras is als normale tuinuitrusting aanvaardbaar en in principe (incl. paden) beperkt tot 

80 m².  

De reële ontharding wordt niet gevraagd bij loutere functiewijziging.  

Er kan tot een aanvaardbare terreinbezettingsgraad gekomen worden door de overmatige 

verharding van de toegang tot de garage uit de vergunning te sluiten, zodat de breedte van 

deze toegang over de volledige lengte beperkt blijft tot 3 m (= strikt noodzakelijk).  

Ook de verharding rond de garage en de manoeuvreerzone dienen uit de vergunning te worden 

gesloten. Deze zones moeten worden omgezet in groen.  

Ook het meest noordelijke houten terras en het pad van dit terras naar de garage dienen uit de 

vergunning te worden gesloten. Het resterende terras, paden en vijver beslaan op die manier 

nog een oppervlakte van ± 95 m². Aldus wordt 230 m² aan verharding gereduceerd, wat een 

overcompensatie is ten opzichte van de resterende uitbreiding van het terras. Dit geeft netto 

een lagere bezettingsgraad bij een normaal bebouwingsprogramma. Ook dit probleem wordt 
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bijgestuurd middels het gewijzigde plan (bijlage 4 van het beroepschrift), zo kan besloten 

worden. 

…” 

 

4.4. 

Een verzoekende partij die de beoordeling van de verwerende partij inzake de bezettingsgraad 

betwist, dient met concrete argumenten aan te tonen dat de gemaakte beoordeling kennelijk 

onredelijk is. De verzoekende partij slaagt hier niet in.  

 

Met verwijzing naar de bepalingen van het gemeentelijk afwegingskader stelt de verzoekende 

partij dat de terreinbezetting overmatig is. Volgens de verzoekende partij geeft het 

gemeentelijk afwegingskader duidelijk de criteria van de goede ruimtelijke ordening weer zodat 

een schending van één van de bepalingen ervan “per definitie een schending van de goede 

ruimtelijke ordening [inhoudt]”. De verzoekende partij kan hierin niet worden gevolgd.  

 

Door te stellen dat een schending van één van de bepalingen van het gemeentelijk 

afwegingskader per definitie een schending van de goede ruimtelijke ordening zou inhouden, 

kent de verzoekende partij aan de bepalingen van het gemeentelijk afwegingskader 

verordenende kracht toe. Bij de beoordeling van het eerste onderdeel heeft de Raad reeds 

aangegeven dat het gemeentelijk afwegingskader geen stedenbouwkundige verordening 

betreft. 

 

4.5. 

De verzoekende partij toont verder niet aan dat de beoordeling van de verenigbaarheid van 

de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening, in het bijzonder de terreinbezetting, berust op 

kennelijk onredelijke motieven.  

 

De verwerende partij heeft het gemeentelijk afwegingskader mee in haar beoordeling 

betrokken. De oppervlakte van alle bestaande constructies samen resulteert volgens de 

verwerende partij in een terreininname van ca. 1.338,7 m², wat overeenstemt met een 

procentuele terreininname van 74 %. In het licht van het voormelde gemeenteraadsbesluit 

heeft de verwerende partij geoordeeld dat deze bezettingsgraad overdreven is. Rekening 

houdend met de constructies welke vergund en vrijgesteld zijn en rekening houdend met een 

aantal bestaande verhardingen die moeten worden omgezet in groen, heeft de verwerende 

partij verhardingen (ten belope van 230 m²) uit de vergunning gesloten om zo, althans volgens 

de verwerende partij, tot een aanvaardbare terreinbezetting te komen. De verzoekende partij 

heeft het nagelaten deze motieven concreet te bekritiseren.  
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4.6. 

In haar verzoekschrift stelt de verzoekende partij nog dat de verwerende partij ten onrechte 

zou vertrekken vanuit de foutieve denkoefening dat door de aanvraag een betere situatie wordt 

bekomen dan de huidige illegale situatie met overmatige verharding. 

 

Een regularisatieaanvraag dient conform artikel 81 Omgevingsvergunningsdecreet in beginsel 

op dezelfde wijze te worden beoordeeld als een ‘gewone’ aanvraag tot een 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Derhalve mag de verwerende 

partij in het kader van de beoordeling van de verenigbaarheid van een aanvraag met de goede 

ruimtelijke ordening niet uitgaan van de situatie van het voldongen feit, zodat het uitgangspunt 

de toestand betreft van vóór de wederrechtelijk uitgevoerde werken. Daarentegen mag de 

verwerende partij bij de beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede 

ruimtelijke ordening wel rekening houden met bestaande, vergunde constructies.  

 

Het is voor de Raad niet duidelijk op welke passages van de bestreden beslissing de 

verzoekende partij doelt. Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met de 

goede ruimtelijke ordening stelt de verwerende partij nergens dat de aangevraagde toestand 

een verbetering vormt ten opzichte van de bestaande, wederrechtelijke toestand, noch worden 

deze als voldongen feiten door de verwerende partij beoordeeld. De verzoekende partij 

preciseert in haar verzoekschrift evenmin op welke passages uit de bestreden beslissing ze 

doelt. 

 

Daarentegen stelt de verwerende partij in de bestreden beslissing dat de bestaande toestand, 

die het voorwerp vormt van de aanvraag, niet verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening 

omdat de terreininname overdreven is. Vervolgens besluit de verwerende partij bestaande 

verhardingen uit de vergunning te sluiten en op te leggen dat die moeten worden omgezet in 

groen, om zo tot een aanvaardbare terreinbezetting te komen. Hieruit blijkt afdoende dat de 

verwerende partij zich niet heeft laten leiden door de bestaande toestand als voldongen feit.  

 

4.7. 

De verzoekende partij maakt in haar verzoekschrift tevens gewag van een negatieve 

mobiliteitsimpact en een motiveringsgebrek ter zake. De bestreden beslissing overweegt dat 

de functiewijziging naar een tweede hoofdfunctie wonen niet nodig is waardoor het volgens de 

verzoekende partij onvermijdelijk is dat naast de handelsfunctie in het bankgedeelte ook een 

tweede aantrekkingspool mogelijk wordt. Immers kan door de bestreden beslissing, zonder 
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voorafgaande vergunningsplicht, een vrij beroep in het gedeelte met de nieuwe hoofdfunctie 

zomaar zijn activiteit starten met alle bijkomende voertuigbewegingen van dien. 

 

Gelet op het gegrond verklaren van het tweede middel, hoeft dit aspect van het tweede 

middelonderdeel niet te worden onderzocht. 

 

Het tweede middelonderdeel wordt voor het overige verworpen. 

 

5. Derde middelonderdeel 

 

5.1. 

De bestreden beslissing oordeelt dat het aangevraagde ruimtelijk aanvaardbaar is “indien het 

gewijzigde plan (bijlage vier van het beroepschrift) uitgevoerd wordt”. De tussenkomende partij 

heeft bij haar administratief beroepschrift als vierde bijlage een gewijzigd plan opgenomen en 

heeft de verwerende partij uitdrukkelijk verzocht “om als vergunningsvoorwaarde op te leggen 

dat het gewijzigde plan uitgevoerd wordt, in de plaats van het oorspronkelijke plan”. 

 

De verzoekende partij betwist in essentie de wettigheid van de bestreden beslissing omdat de 

wijzigingen aan de plannen niet ‘beperkt’ zijn, zoals vereist door artikel 4.3.1, §1, tweede en 

derde lid VCRO, samen gelezen met artikel 64 Omgevingsvergunningsdecreet. Daarenboven 

meent de verzoekende partij dat de gewijzigde plannen niet voldoen aan de voorwaarden 

opgesomd in artikel 64 Omgevingsvergunningsdecreet aangezien de planwijzigingen de 

rechten van derden schenden. Minstens is niet afdoende gemotiveerd waarom aan de 

gestelde voorwaarden is voldaan. 

 

5.2. 

Artikel 4.3.1, §1, eerste lid VCRO bepaalt dat een vergunning onder meer wordt geweigerd als 

het aangevraagde onverenigbaar is met stedenbouwkundige voorschriften, tenzij daarvan op 

geldige wijze is afgeweken, of met een goede ruimtelijke ordening.  

 

Op grond van artikel 4.3.1, §1, tweede en derde lid VCRO kan de vergunningverlenende 

overheid beslissen om een aanvraag alsnog in overeenstemming te brengen met het recht en 

de goede ruimtelijke ordening door het opleggen van voorwaarden, met inbegrip van het 

opleggen van een beperkte aanpassing van de ter beoordeling voorgelegde plannen. Een 

planaanpassing is enkel mogelijk in overeenstemming met artikel 30 

Omgevingsvergunningsdecreet of in graad van beroep artikel 64 

Omgevingsvergunningsdecreet.  
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Op basis van artikel 64 Omgevingsvergunningsdecreet is een openbaar onderzoek over een 

gewijzigde vergunningsaanvraag niet vereist als volgende voorwaarden zijn vervuld: 

 

“1° de wijzigingen doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of het milieu of de 

goede ruimtelijke ordening;  

2° de wijzigingen komen tegemoet aan de adviezen of aan de standpunten, opmerkingen en 

bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend;  

3° de wijzigingen brengen kennelijk geen schending van de rechten van derden met zich mee.” 

 

Artikel 64 Omgevingsvergunningsdecreet geeft uitdrukkelijk aan dat enkel moet worden 

onderzocht of de wijzigingen op zich geen afbreuk doen aan de bescherming van de mens of 

het milieu of aan de goede ruimtelijke ordening. De toepassing van artikel 64 

Omgevingsvergunningsdecreet vereist geen concreet onderzoek van de hele aanvraag om na 

te gaan of de aanvraag afbreuk doet aan die elementen. 

 

Uit geen enkele decretale bepaling, noch uit de relevante parlementaire toelichting kan worden 

afgeleid dat het de bedoeling van de decreetgever is geweest om de mogelijkheid tot 

planaanpassing principieel uit te sluiten voor de vereenvoudigde procedure in graad van 

beroep. In het licht van de doelstelling van het Omgevingsvergunningsdecreet om te komen 

tot een efficiëntere vergunningverlening die gebruiksvriendelijker, beter en sneller is dan de 

bestaande kanalen (Parl.St. Vl.Parl., 2013-14, nr. 2334/1, 11), moet artikel 64 

Omgevingsvergunningsdecreet zo worden uitgelegd dat het van toepassing is, ongeacht de 

gevolgde procedure. Een wijziging van de aanvraag in graad van bestuurlijk beroep in de 

vereenvoudigde vergunningsprocedure mag evenwel niet tot gevolg hebben dat de gewijzigde 

aanvraag aan een openbaar onderzoek moet worden onderworpen. 

 

5.3. 

De verzoekende partij toont niet aan dat de verwerende partij foutief of kennelijk onredelijk 

oordeelde dat de in graad van administratief beroep door de tussenkomende partij gevraagde 

en door de verwerende partij toegestane planwijzigingen conform zijn met artikel 64 

Omgevingsvergunningsdecreet, noch dat de bestreden beslissing ter zake niet afdoende is 

gemotiveerd. 

 

De verzoekende partij stelt immers dat het aangepaste plan de rechten van derden schendt 

aangezien het enerzijds de ontharding beoogt van een zone waarvan het exclusieve genot 
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aan een derde toebehoort (de KBC Bank nv) en anderzijds de aanplant van een hoogstammige 

boom pal op de zate van de erfdienstbaarheid van doorgang.  

 

De rechten waarvan de verzoekende partij meent dat ze geschonden worden door het 

aangepaste plan, betreffen burgerlijke rechten. Aangezien een omgevingsvergunning volgens 

artikel 78, § 1 Omgevingsvergunningsdecreet wordt verleend onder voorbehoud van 

burgerlijke rechten, kan het aangepast plan niet de (burgerlijke) rechten van derden, 

waaronder de verzoekende partij, schenden. De verwerende partij heeft in de bestreden 

beslissing eveneens gewezen op het feit dat vergunningen worden verleend onder 

voorbehoud van burgerlijke rechten om de wettigheidskritiek te weerleggen welke de 

verzoekende partij had opgeworpen in een replieknota na het verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar.  

 

Het derde onderdeel van het eerste middel wordt verworpen. 

 

6. Vierde middelonderdeel 

 

6.1. 

De verwerende partij verleent een omgevingsvergunning volgens het gewijzigde plan en legt 

hierbij volgende voorwaarden op:  

 

“- opmaak van een behoorlijk groenaanlegplan (het gewijzigde plan voorziet enkel groene 

vlekken, de begroeiing maar ook de bomen dienen gespecifieerd naar soort en plantmaat toe)  

- het gewijzigde plan en het groenaanlegplan worden aan het loket toegevoegd middels een 

wijzigingsverzoek  

- de groenaanleg en onthardingen worden gerealiseerd tijdens het eerste plantseizoen na deze 

vergunning” 

 

De verzoekende partij stelt in essentie dat de opgelegde voorwaarden onuitvoerbaar zijn 

omdat het groenaanlegplan en de onthardingen niet kunnen worden gerealiseerd omwille van 

de bestaande erfdienstbaarheid op het aanvraagperceel. Daarnaast stelt de verzoekende 

partij dat de geformuleerde voorwaarden niet voldoende precies zijn aangezien het onduidelijk 

is aan welke voorwaarden het ‘behoorlijk groenaanlegplan’ moet voldoen en dat de 

voorwaarden werden opgelegd om een leemte in de aanvraag op te vangen.  
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6.2. 

Artikel 4.3.1, §1 VCRO bepaalt dat een vergunning onder meer wordt geweigerd als het 

aangevraagde onverenigbaar is met stedenbouwkundige voorschriften, tenzij daarvan op 

geldige wijze is afgeweken, of met een goede ruimtelijke ordening. Het tweede lid van die 

bepaling maakt het mogelijk dat de vergunningverlenende overheid voorwaarden oplegt om 

het aangevraagde in overeenstemming te brengen met het recht of de goede ruimtelijke 

ordening. 

 

Artikel 74 Omgevingsvergunningendecreet bepaalt: 

 

“Alle voorwaarden zijn voldoende precies en redelijk in verhouding tot het vergunde project. 

Ze kunnen worden verwezenlijkt door toedoen van de aanvrager, bouwheer, gebruiker of 

exploitant.” 

 

Uit artikel 74 Omgevingsvergunningsdecreet kan worden afgeleid dat voorwaarden bij een 

omgevingsvergunning voldoende precies moeten zijn, in redelijke verhouding moeten staan 

tot de vergunde handelingen en door enig toedoen van de aanvrager moeten kunnen worden 

verwezenlijkt. Vergunningsvoorwaarden mogen niet tot gevolg hebben dat de uitvoering van 

de vergunde handelingen afhankelijk wordt gesteld van een bijkomende beoordeling door de 

overheid. 

 

De bestreden beslissing oordeelt dat het gewijzigd plan opgenomen in bijlage vier bij het 

administratief beroepschrift “enkel groene vlekken [voorziet]” en “de begroeiing maar ook de 

bomen dienen gespecifieerd naar soort en plantmaat toe” en bepaalt via een voorwaarde in 

de bestreden beslissing dat de tussenkomende partij een behoorlijk groenaanlegplan moet 

opmaken en aan het loket moet toevoegen middels een wijzigingsverzoek.  

 

6.3.  

Terecht stelt de verzoekende partij zich de vraag op welke wijze dergelijk wijzigingsverzoek 

na de eindbeslissing kan worden ingediend. Op basis van artikel 64 

Omgevingsvergunningsdecreet kunnen in beroep wijzigingen aan de vergunningsaanvraag 

worden aangebracht. De beroepsprocedure eindigt echter wanneer de vergunningverlenende 

overheid een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag zodat na deze (eind)beslissing 

geen wijzigingsverzoek meer kan worden ingediend.  

 

Bovendien is de vergunningverlenende overheid geenszins verplicht om de wijzigingen aan 

de vergunningsaanvraag toe te staan (Parl.St. Vl.Parl., 2013-14, nr. 2334/1, 48-49, waarbij 



 

RvVb - 24 

voor de toelichting van artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet [artikel 62 vóór 

hernummering] wordt terugverwezen naar de toelichting bij artikel 30 [artikel 28 vóór 

hernummering]). Het toestaan van wijzigingen aan de vergunningsaanvraag valt onder de 

discretionaire bevoegdheid van de verwerende partij en de aanvaarding of weigering van de 

gewijzigde projectinhoud veronderstelt bijgevolg een beslissing van de verwerende partij. 

Aangezien er een einde is gekomen aan de vergunningsprocedure door de bestreden 

beslissing, beschikt de verwerende partij niet over de mogelijkheid om een beslissing te nemen 

omtrent de gewijzigde projectinhoud.  

 

De tussenkomende partij merkt terecht op dat de in de bestreden beslissing opgelegde 

voorwaarden door de verwerende partij zijn overgenomen uit het verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar, dat stelt:  

 

“… 

Het voorstel is ruimtelijk aanvaardbaar indien het gewijzigde plan (bijlage vier van het 

beroepschrift) uitgevoerd wordt, en onder volgende voorwaarden: 

 

1-opmaak van een behoorlijk groenaanlegplan (het gewijzigde plan voorziet enkel groene 

vlekken, de begroeiing maar ook de bomen dienen gespecifieerd naar soort en plantmaat toe).  

2-het gewijzigde plan en het groenaanlegplan worden aan het loket toegevoegd middels een 

wijzigingsverzoek  

3-de groenaanleg en onthardingen worden gerealiseerd tijdens het eerste plantseizoen na deze 

vergunning  

 

Op basis van de aanvraag met omgevingsvergunning-referentie 2021017325 ingediend door 

Hostens J. kan een omgevingsvergunning voorwaardelijk worden verleend, waarbij het 

voorwerp functiewijziging zonder voorwerp is. 

…” 

 

De verwerende partij kon de kwestieuze voorwaarden echter niet zonder meer overnemen in 

de bestreden beslissing. De aanvrager beschikt immers over de mogelijkheid om een 

wijzigingsverzoek in te dienen nadat hij kennis heeft genomen van het advies van de 

provinciale omgevingsambtenaar. De aanvrager heeft echter niet langer de mogelijkheid om 

een wijzigingsverzoek in te dienen nadat de verwerende partij een beslissing heeft genomen.  

 

Doordat de tussenkomende partij na de bestreden beslissing geen wijzigingsverzoek kan 

indienen en de verwerende partij dergelijk wijzigingsverzoek na de bestreden beslissing niet 
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kan aanvaarden, heeft de verwerende partij in de bestreden beslissing een voorwaarde 

opgelegd die niet uitvoerbaar is.  

 

Van vergunningsvoorwaarden aanvaardt artikel 74 Omgevingsvergunningsdecreet 

daarenboven niet dat ze een bijkomende beoordeling of beslissing vereisen. Nochtans is dit 

onvermijdelijk wanneer de voorwaarde stelt dat het gewijzigde plan en het groenaanlegplan 

middels een wijzigingsverzoek aan het loket moeten worden toegevoegd. De 

vergunningverlenende overheid dient de gewijzigde projectinhoud immers uitdrukkelijk te 

aanvaarden. Ook om deze reden schendt de bestreden beslissing artikel 74 

Omgevingsvergunningsdecreet.  

 

6.4. 

De tussenkomende partij merkt op dat ze naar aanleiding van het advies van de provinciale 

omgevingsambtenaar een wijzigingsverzoek heeft ingediend en een gewijzigde projectinhoud 

op het omgevingsloket heeft opgeladen. De verwerende partij beschikte dus over het 

aangepast groenaanlegplan en heeft in de bestreden beslissing met kennis van zaken 

geoordeeld.  

 

Nazicht van het administratief dossier leert dat de tussenkomende partij op 30 augustus 2021 

een gewijzigde projectinhoud met aangepast groenaanlegplan heeft overgemaakt. Deze 

gewijzigde projectinhoud werd door de verwerende partij evenwel nooit aanvaard. Door de 

registratie van de bestreden beslissing op het omgevingsloket op 13 september 2021, werd 

de gewijzigde projectinhoud op datzelfde ogenblik automatisch geweigerd met de vermelding 

“zonder evaluatie”.  

 

De tussenkomende partij verliest daarenboven uit het oog dat in de bestreden beslissing de 

expliciete voorwaarde is opgenomen dat “het gewijzigde plan en het groenaanlegplan aan het 

loket toegevoegd [worden] middels een wijzigingsverzoek”. Uit deze voorwaarde kan worden 

afgeleid dat de door de tussenkomende partij ingediende gewijzigde projectinhoud door de 

verwerende partij niet werd beoordeeld voorafgaand aan de bestreden beslissing.  

 

6.5. 

Tot slot mist de opgelegde voorwaarde ook precisie. De precieze inhoud van het 

groenaanlegplan moet ‘behoorlijk’ zijn, maar verder bepaalt de verwerende partij niets. Welke 

soort en welke plantmaat van begroeiing en bomen er moet komen, is een onduidelijkheid 

waarmee de voorwaarde is aangetast. 
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Het vierde onderdeel van het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond. 

B. Tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

- artikel 4.2.1, 6° VCRO;  

- artikel 2, §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van 

de vergunningsplichtige functiewijzigingen (hierna: Besluit Vergunningsplichtige 

Functiewijzigingen); 

- artikel 2 en 3 Motiveringswet; 

- de  motiveringsplicht, de zorgvuldigheidsplicht en het redelijkheidsbeginsel als algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur.  

 

De verzoekende partij voert aan dat de bestreden beslissing foutief de functiewijziging zonder 

voorwerp verklaart. Volgens de verzoekende partij is de aangevraagde functiewijziging 

weldegelijk vergunningsplichtig. Daarnaast voert ze aan dat in de bestreden beslissing geen 

rekening wordt gehouden met de argumenten die ze heeft geformuleerd in haar replieknota 

na het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar. In de bestreden beslissing zou het 

andersluidend advies van het college van burgemeester en schepenen evenmin afdoende zijn 

weerlegd.  

 

2. 

De verwerende partij verwijst naar de bestreden beslissing en stelt dat in de bestreden 

beslissing uitvoerig werd gemotiveerd waarom er geen sprake is van een vergunningsplichtige 

functiewijziging.  

 

3. 

De tussenkomende partij werpt in haar schriftelijke uiteenzetting allereerst de vraag op of de 

verzoekende partij belang heeft bij het tweede middel dat betrekking heeft op de vergunde 

hoofdfunctie van het onroerend goed. Zij stelt dat de verzoekende partij zich louter tracht op 

te werpen/in de plaats te stellen van de gemeente in de beoordeling van wat noodzakelijk en 

gewenst is op haar grondgebied.  
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Ten gronde heeft de verwerende partij volgens de tussenkomende partij uitvoerig 

geargumenteerd en uiteengezet waarom geen vergunning moest worden aangevraagd voor 

de functiewijziging. De tussenkomende partij onderbouwt haar standpunt verder door te 

verwijzen naar verklaringen welke gedaan zouden zijn door de raadsman van KBC BANK nv 

naar aanleiding van de splitsing van het woongedeelte van het kantoorgedeelte bij akte van 4 

oktober 2011. 

 

De tussenkomende partij wijst op het feit dat zowel de provinciale omgevingsambtenaar als 

de verwerende partij het andersluidend advies van het college van burgemeester en 

schepenen bij hun beslissing hebben betrokken. Uit de bestreden beslissing blijkt volgens haar 

een duidelijke afweging door de verwerende partij van het standpunt van de verzoekende partij 

en de aanvrager.  

 

Met betrekking tot de eventuele onduidelijkheid over het precieze voorwerp van de aanvraag 

benadrukt de tussenkomende partij dat de omstandigheid dat de aanvrager een vergunning 

heeft aangevraagd voor de functiewijziging, geen erkenning inhoudt dat dit deel van de 

aanvraag vergunningsplichtig is. De tussenkomende partij verwijst naar een arrest van de 

Raad.  

 

4. 

De verzoekende partij wederantwoordt dat ze een belang heeft bij het tweede middel. Volgens 

de verzoekende partij treedt ze niet louter op in het algemeen belang, maar door twee 

hoofdfuncties ontstaat er een grotere druk op het aanpalende perceel van de verzoekende 

partij. Wanneer de functie wonen als hoofdfunctie wordt beschouwd, biedt dit de mogelijkheid 

om in de woning een bijkomende activiteit als zelfstandige te starten.   

 

Beoordeling door de Raad 

1. Ontwikkelde wettigheidskritiek 

De verzoekende partij voert in essentie aan dat het onroerend goed op het aanvraagperceel 

initieel werd vergund als een bankkantoor met directeurswoning en daardoor slechts één 

hoofdfunctie had met een ondergeschikte functie. De afsplitsing van de woning tot een 

zelfstandige woning die niet meer is betrokken op het bankkantoor, is volgens de verzoekende 

partij een vergunningsplichtige functiewijziging. 

 

Daarnaast is de verzoekende partij van oordeel dat de bestreden beslissing is behept met 

motiveringsgebreken. In haar replieknota na het verslag van de provinciale 
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omgevingsambtenaar heeft de verzoekende partij geargumenteerd dat de functiewijziging 

vergunningsplichtig is aangezien er geen sprake is van een vergunde hoofdfunctie wonen. In 

de bestreden beslissing zou de verwerende partij geen rekening hebben gehouden met deze 

argumenten. Ook zou de verwerende partij zonder enige motivering aan het andersluidend 

advies van het college van burgemeester en schepenen voorbijgaan. 

 

2. Exceptie van belang 

De tussenkomende partij betwist in de eerste plaats het belang van de verzoekende partij bij 

het eerste middel. Zij stelt dat de verzoekende partij zich in de plaats van de gemeente stelt 

en zelf oordeelt wat noodzakelijk en gewenst is op het grondgebied van de gemeente. 

 

Een partij heeft belang bij het aanvoeren van een bepaalde onwettigheid indien de in het 

middel aangevoerde onwettigheid haar heeft benadeeld of indien de vernietiging op grond van 

deze onwettigheid haar een voordeel kan opleveren en strekt tot de bescherming van haar 

belangen (artikel 35, derde lid DBRC-decreet). 

 

Zoals eerder vastgesteld is de verzoekende partij een buurtbewoner. Haar woning is gelegen 

op 100 m van het aanvraagperceel en een ander perceel in haar eigendom grenst aan het 

aanvraagperceel. In haar inleidend verzoekschrift wijst de verzoekende partij erop dat het 

vergunde ook mobiliteitsproblemen kan veroorzaken, doordat de bestreden beslissing een 

bijkomende activiteit (bv. een vrij beroep) mogelijk maakt in de zelfstandige woning op het 

aanvraagperceel. Met het tweede middel bestrijdt de verzoekende partij de door de bestreden 

beslissing bevestigde hoofdfunctie wonen op het aanvraagperceel, waaruit de beweerde 

mobiliteitsproblemen voortvloeien. Na een gebeurlijke vernietiging van de bestreden beslissing 

op grond van het tweede middel zal de verwerende partij zich opnieuw moeten uitspreken over 

de vergunningsaanvraag van de tussenkomende partij en is het dus mogelijk dat de 

verwerende partij een andere, voor de verzoekende partij gunstigere, beoordeling van de 

aanvraag maakt. 

 

De exceptie wordt verworpen. 

 

3. Toepasselijke regelgeving 

Artikel 4.2.1, 6° VCRO bepaalt dat niemand zonder voorafgaande stedenbouwkundige 

vergunning de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk mag 

wijzigen, indien de Vlaamse regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft 

aangemerkt. Artikel 2, §1, eerste lid Besluit Vergunningsplichtige Functiewijzigingen bepaalt 

onder meer: 
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“§1. Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is nodig als een van de 

volgende hoofdfuncties van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt 

gewijzigd in een andere hierna vermelde hoofdfunctie. De volgende functies worden als 

hoofdfunctie beschouwd:  

1° wonen;  

… 

7° kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen; 

…” 

 

De betrokken regelgeving omschrijft het begrip ‘hoofdfunctie’ niet en moet daarom in de 

spraakgebruikelijke betekenis worden begrepen. Een hoofdfunctie is dus te beschouwen als 

de voornaamste of belangrijkste functie van een bebouwd onroerend goed. 

 

Dit sluit evenwel niet uit dat een bebouwd onroerend goed meerdere hoofdfuncties kan 

hebben, hetgeen blijkt uit de bewoordingen van artikel 4.2.1, 6° VCRO en artikel 2, §1, eerste 

lid Besluit Vergunningsplichtige Functiewijzigingen, met name de mogelijkheid om een 

hoofdfunctie gedeeltelijk te wijzigen wat kan leiden tot meerdere hoofdfuncties. 

 

Binnen haar beoordelingsbevoegdheid komt het aan de vergunningverlenende overheid toe 

om geval per geval met de nodige kritische zin te onderzoeken welke functie(s) een bebouwd 

onroerend goed heeft, rekening houdend met de aanwezige indicatoren die onder meer 

betrekking kunnen hebben op de verdeling, de bestemming en de relatie van de ruimtes binnen 

de gebouwen, de omvang van de activiteiten, en de hoedanigheid en intenties van de 

gebruikers. Het staat aan de verzoekende partij om aannemelijk te maken dat de verwerende 

partij heeft nagelaten dit op een redelijke dan wel zorgvuldige manier te doen. 

 

4. Concrete beoordeling 

 

4.1. 

Uit de gegevens van het dossier blijkt dat de verwerende partij meent dat in het gebouw op 

het aanvraagperceel twee vergunde hoofdfuncties zijn ondergebracht: een kantoorfunctie en 

een woonfunctie. 

 

4.2. 

Tijdens de beroepsprocedure heeft het college van burgemeester en schepenen (laattijdig) 

een ongunstig advies uitgebracht. Hoewel het college van burgemeester en schepenen haar 
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eerder ingenomen standpunt in dit dossier handhaaft en daarbij verwijst naar de motivering bij 

haar eerder genomen weigeringsbeslissing, gaat het in het advies uitvoeriger in op de 

functiewijziging.  

 

Het college van burgemeester en schepenen meent dat er weldegelijk een 

(vergunningsplichtige) functiewijziging plaatsvindt en motiveert haar zienswijze als volgt:  

 

“… 

II. Wat betreft de functiewijziging 

Anders dan wat de beroepsindiener voorhoudt, werd het pand niet als met twee zelfstandige 

hoofdfuncties vergund. De aanvraag d.d. 25 augustus 1984 betrof weldegelijk het bouwen van 

een bankagentschap met woning voor de kantoordirecteur, waarbij kantoor en woning 

feitelijk, visueel, functioneel en bouwtechnisch één geheel vormden. Zo heeft de woning geen 

ramen aan de straatzijde en is de dakverdieping van het kantoor de zolder van de woning.  

 

Op 10 juli 2001 werd een uitbreiding van de kantoorruimte vergund, waarbij de doorgang tussen 

woning en bankkantoor werd teniet gedaan.  

 

Volgens zeggen van de beroepsindiener werd pas in 2011 de woning als afzonderlijke entiteit 

verkocht en sindsdien door derden bewoond. Het is onmiskenbaar dat minstens in 2011 de 

functiewijziging feitelijk maar wederrechtelijk gebeurd en er pas dan twee nevengeschikte 

hoofdfuncties ontstonden: een kantoor (functiegroep °6) en een woning (functiegroep °1).  

 

In 2011 gold het besluit in de versie van 1 december 2010. Er werden toen als categorieën 

beschouwd: 1° wonen en 6° handel, horeca, kantoorfunctie en diensten. Om als wonen 

beschouwd te zijn, moest de kantoorfunctie complementair zijn. Indien niet, dan had men een 

kantoorfunctie met inpandige woning. De klassieke handelswoning was dus in principe een 

dienstverlening of kantoorgebouw. Dit stemt ook overeen met de oorspronkelijke 

bouwaanvraag: bankagentschap met woning voor de kantoordirecteur en niet: bankagentschap 

én woning.  

 

De feitelijke afsplitsing in 2001 hoefde geen stedenbouwkundige functiewijziging te zijn, indien 

het eigenlijke gebruik hetzelfde bleef: bewoning door de bankdirecteur (of eventuele 

conciërge/toezichter, …).  

 

Pas op het ogenblik van vervreemding, gebeurde eveneens de functiewijziging, die 

vergunningsplichtig was en nog steeds is.  

 

Hoe beroepsindiener in één paragraaf gelijktijdig kan beweren dat het ab initio over twee 

verschillende, zelfstandige hoofdfuncties gaat, terwijl hij zelf de aanvraag citeert als bouwen 
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bankagentschap met woning voor de kantoordirecteur en dat beide functies functioneel niets 

met elkaar te maken hebben terwijl beide functies met elkaar bouwtechnisch verstrengeld waren 

….  

De beroepsindiener pleit in randnummer 15 manifest tegen het dossier, nu hij misleidend 

selectief citeert en de waarheid miskent.  

 

Wat eventuele notariële akten daarover stipuleren, mist iedere stedenbouwkundige relevantie, 

nu een notariële akte geen bouw- of omgevingsvergunning kan vervangen, noch het de notaris 

toekomt een stedenbouwkundige kwalificatie te verrichten. 

…” 

 

Ook de verzoekende partij had in haar replieknota na het verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar het standpunt ingenomen dat het onroerend goed op het 

aanvraagperceel slechts één hoofdfunctie had (bankkantoor) met een woning als 

ondergeschikte functie. 

 

4.3. 

Wanneer er doorheen de administratieve procedure bezwaren en opmerkingen zijn 

geformuleerd over een relevant en te beoordelen aspect, moet de vergunningverlenende 

overheid bijzondere aandacht hebben voor deze argumenten en haar beslissing op dat punt 

des te zorgvuldiger motiveren. Dit betekent niet dat zij ertoe gehouden is punt voor punt op elk 

bezwaar, elk beroepsargument of elk argument van een niet-bindend advies te antwoorden. 

Dit principe neemt evenwel niet weg dat de motiveringsplicht van de vergunningverlenende 

overheid zwaarder is indien ze andersluidend oordeelt dan in eerste administratieve aanleg en 

er concrete bezwaren worden ingeroepen met betrekking tot die andersluidende standpunten. 

 

Uit de bestreden beslissing moet duidelijk blijken op welke overwegingen de verwerende partij 

zich heeft gesteund, zodat de Raad, in de uitoefening van het hem opgedragen 

wettigheidstoezicht, kan nagaan of het vergunningverlenend bestuursorgaan de ter zake 

toegekende appreciatiebevoegdheid naar behoren heeft uitgeoefend en met name of zij is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of ze die correct heeft beoordeeld en op grond 

daarvan rechtmatig en dus niet kennelijk onredelijk tot de bestreden beslissing is kunnen 

komen. 

 

Hierbij merkt de Raad ook op dat de verwerende partij strikt gezien kan voorbijgaan aan een 

laattijdig ingediend advies, maar dit in de context van voorliggend dossier niet zou getuigen 

van behoorlijk bestuur aangezien het ongunstig advies betrekking heeft op een essentieel 

aspect van het dossier, met name de vraag of er al dan niet sprake is van een 
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vergunningsplichtige functiewijziging. De verwerende partij heeft in de bestreden beslissing 

terecht het (laattijdig) advies van het college van burgemeester en schepenen inhoudelijk 

behandeld, zodat zij niet zonder meer voorbij is gegaan aan het (laattijdig) advies.  

 

4.4.  

De verzoekende partij overtuigt in haar tweede middel dat de motieven uit de bestreden 

beslissing niet volstaan om te besluiten dat er geen sprake is van een vergunningsplichtige 

functiewijziging.  

 

De verwerende partij wijkt af van het advies van het college van burgemeester en schepenen 

en treedt de zienswijze van de tussenkomende partij bij. Volgens de verwerende partij is het 

standpunt van de tussenkomende partij juridisch beter onderbouwd doordat dat is gestoeld op 

“recente vakliteratuur”. De Raad stelt vast dat hiermee wordt verwezen naar een passage uit 

de rechtsleer volgens dewelke woningen boven gebouwen met een andere functie die 

functioneel niets te maken hebben met deze functie, de hoofdfunctie ‘wonen’ kunnen hebben. 

De verwerende partij wijdt in de bestreden beslissing veel aandacht aan de motivering dat een 

bebouwd onroerend goed twee hoofdfuncties kan hebben. Zo verwijst de verwerende partij 

onder meer naar een antwoord van de bevoegde minister op een parlementaire vraag over 

hoofdfuncties en naar rechtspraak van de Raad.  

 

Zoals de verzoekende partij in haar verzoekschrift evenwel terecht aanvoert, heeft zij nooit 

betwist dat een onroerend goed twee hoofdfuncties kan hebben. Ze betwist wel dat dit in casu 

het geval is en meent dat het onroerend goed waarop de aanvraag betrekking heeft slechts 

één (vergunde) hoofdfunctie heeft. Noch de verwijzing naar de rechtsleer, noch de verwijzing 

naar het voormeld antwoord van de bevoegde minister op een parlementaire vraag, zijn 

elementen die betrekking hebben op het aanvraagdossier en de andersluidende zienswijze 

van de verwerende partij kunnen verantwoorden. 

 

In zijn advies stelt het college van burgemeester en schepenen dat het onroerend goed niet 

met twee zelfstandige hoofdfuncties vergund werd. Volgens het college van burgemeester en 

schepenen werd het onroerend goed vergund als “bankkantoor met woning voor de 

kantoordirecteur” en vormden het kantoor en de woning feitelijk visueel, functioneel en 

bouwtechnisch één geheel. Het college van burgemeester en schepenen wijst erop dat de 

woning geen ramen heeft aan de straatzijde en de dakverdieping van het kantoor de zolder 

van de woning is. De verwerende partij weerlegt deze vaststellingen onvoldoende door enkel 

te wijzen op het feit dat zowel het bankagentschap alsmede de woongelegenheid vergund 

werden met twee inkommen en toegangen.  



 

RvVb - 33 

 

De verwerende partij treedt in de bestreden beslissing bovendien “een aantal interpretaties 

van de vergunningen in 1984 en 2011 waar geen sprake was van een bankagentschap, maar 

van een bankagentschap met woning” van de tussenkomende partij bij. De verwerende partij 

laat het evenwel na te concretiseren op welke wijze de tussenkomende partij deze 

vergunningen interpreteert, laat staan hoe hieruit kan worden afgeleid dat de woonfunctie 

volgens de oorspronkelijke vergunning van 1984 een hoofdfunctie betrof.  

 

4.5.  

Daarnaast leidt de verwerende partij uit de bewoordingen van artikel 2, §2 Besluit 

Vergunningsplichtige Functiewijzigingen af dat “een exploitatiewoning ‘wonen’ als hoofdfunctie 

heeft en er eigenlijk geen functiewijziging gebeurt als die woning gebruikt wordt voor 

residentieel wonen”. 

 

Artikel 2, §2 Besluit Vergunningsplichtige Functiewijzigingen luidt:  

 

“Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is steeds nodig als het 

onroerende bebouwde goed een exploitatiewoning bij een gebouw dat onder de 

functiecategorie "land- en tuinbouw in de ruime zin" of "industrie en bedrijvigheid" valt, betreft 

en de nieuwe hoofdfunctie na overdracht van enig zakelijk recht geen binding meer heeft met 

de al dan niet beëindigde exploitatie.” 

 

De opvatting dat uit de bewoordingen van artikel 2, §2 Besluit Vergunningsplichtige 

Functiewijzigingen afgeleid kan worden dat een “exploitatiewoning” steeds “wonen” als 

hoofdfunctie kent, kan niet worden gevolgd. 

 

De verwerende partij werkt immers onterecht een a contrario-redenering uit. Uit de geciteerde 

bepaling kan niet worden afgeleid dat een exploitatiewoning bij een gebouw dat niet onder de 

functiecategorie "land- en tuinbouw in de ruime zin" of "industrie en bedrijvigheid" valt, altijd 

“wonen” als hoofdfunctie kent en dat een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 

handelingen nooit nodig is als de nieuwe hoofdfunctie geen binding meer heeft met de al dan 

niet beëindigde exploitatie. 

 

4.6. 

De verwerende partij haalt in de bestreden beslissing aan dat de woongelegenheid in 2011 als 

afzonderlijke entiteit werd verkocht. Onder verwijzing naar het arrest van de Raad van 9 juni 
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2020 met nummer RvVb-A-1920-0906 werpt de verwerende partij op dat hieruit kan worden 

afgeleid dat de woonfunctie geen enkele band meer heeft met het bankkantoor.  

 

Wederom overtuigt de verwerende partij niet. De verwerende partij lijkt immers uit het oog te 

verliezen dat het weinig relevant is dat het bankkantoor en de woning momenteel twee 

afzonderlijke, zelfstandige entiteiten zijn. De aanvraag heeft immers betrekking op een 

regularisatie van de functiewijziging van kantoor met woning naar kantoor en een afzonderlijke 

woning.  

 

Zoals het college van burgemeester en schepenen in haar advies terecht aanvoert, moet de 

vraag of er in dit dossier een vergunningsplichtige functiewijziging voorligt worden beantwoord 

aan de hand van de oorspronkelijke vergunning van 11 oktober 1984. Indien uit de vergunning 

van 11 oktober 1984 blijkt dat er geen sprake is van twee afzonderlijke entiteiten (en het 

onroerend goed bijgevolg slechts één hoofdfunctie kent), moet de functiewijziging naar 

“wonen” worden geregulariseerd. Dat er sinds 1984 wijzigingen aan het onroerend goed 

hebben plaatsgevonden waardoor er thans sprake is van twee afzonderlijke entiteiten, zijnde 

een bankkantoor en een op zichzelf staande woongelegenheid, doet geen afbreuk aan de 

nood tot regularisatie van de (onvergunde) functiewijziging.  

 

4.7. 

Uit de bestreden beslissing kan de Raad niet afleiden dat de verwerende partij met de nodige 

kritische zin heeft onderzocht of het bebouwd onroerend goed één dan wel twee hoofdfuncties 

heeft. In het licht van het andersluidend advies van het college van burgemeester en 

schepenen en de replieknota van de verzoekende partij, diende de verwerende partij haar 

beslissing op dit punt des te zorgvuldiger te motiveren.  

 

Waar de tussenkomende partij de opsplitsing van het woongedeelte van het kantoorgedeelte 

sedert 1984 in haar schriftelijke uiteenzetting tracht te onderbouwen door te verwijzen naar 

verklaringen die de raadsman van KBC BANK nv heeft gedaan, gaat het om een ontoelaatbare 

post factum motivering die bovendien niet aan de verwerende partij, die als 

vergunningverlenende overheid hierover moet oordelen, kan worden toegeschreven. 

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 
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C. Derde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

- artikel 78 Omgevingsvergunningsdecreet;  

- artikel 2 en 3 Motiveringswet; 

- de  motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht als algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur; 

- het verbod op machtsoverschrijding;   

- artikel 3.124 Burgerlijk Wetboek.  

 

De verzoekende partij wijst op het bestaan van een erfdienstbaarheid van doorgang in het 

voordeel van het achterliggend perceel, dat haar eigendom is. Zij werpt op dat het gewijzigd 

plan de aanplant van een boom beoogt midden op de zate van de strook die dienst doet als 

erfdienstbaarheid van doorgang. De totale ontharding van die strook en het aanplanten van 

een boom pal op de doorgang maken het voor de verzoekende partij onmogelijk haar 

achterliggend perceel nog via die strook te bereiken. Het argument dat vergunningen worden 

verleend onder voorbehoud van burgerlijke rechten, is volgens de verzoekende partij geen 

afdoende argument.  

 

Volgens de verzoekende partij kan artikel 78 Omgevingsvergunningsdecreet niet worden 

gelezen in die zin dat een vergunningverlenende overheid geen rekening moet houden met 

burgerlijke rechten wanneer die de uitvoering van een aanvraag kunnen beletten. Ook wijst de 

verzoekende partij op een schending van artikel 3.124 Burgerlijk Wetboek.  

 

2.  

De verwerende partij wijst op artikel 78 Omgevingsvergunningsdecreet en merkt op dat de 

verzoekende partij niet aantoont dat de omgevingsvergunning in haar geheel onuitvoerbaar is.  

 

3.  

De tussenkomende partij benadrukt dat geschillen over burgerlijke rechten, zoals deze over 

erfdienstbaarheden, uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank. 

 

Daarnaast betwist de tussenkomende partij dat de erfdienstbaarheid van doorgang waar de 

verzoekende partij zich op beroept, nog bestaat. Volgens de tussenkomende partij is de 
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erfdienstbaarheid van doorgang uitgedoofd doordat de toegang tot het perceel van de 

verzoekende partij is verzekerd via een andere weg. De tussenkomende partij betwist dat de 

vergunning niet zal kunnen worden uitgevoerd.  

 

4.  

In haar wederantwoordnota herhaalt de verzoekende partij dat de erfdienstbaarheid van 

doorgang wordt vermeld in meerdere notariële aktes zodat de erfdienstbaarheid zich opdringt 

aan de verwerende partij en de Raad. De verzoekende partij herhaalt in de 

wederantwoordnota haar standpunt met betrekking tot de onuitvoerbaarheid van de 

vergunning.  

 

De verzoekende partij volhardt dat het argument dat vergunningen worden verleend onder 

voorbehoud van burgerlijke rechten geen motief is om het bestaan van de erfdienstbaarheid 

en de onmogelijkheid om deze erfdienstbaarheid te respecteren, te negeren.  

 

Beoordeling door de Raad 

Uit artikel 144 van de Grondwet volgt dat de berechting van geschillen over burgerlijke rechten 

tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken behoort. Daaruit volgt dat de Raad niet 

bevoegd is om zich over het bestaan en de omvang van subjectieve rechten, waaronder een 

recht van doorgang, uit te spreken. Een vergunningsbeslissing kan enkel wegens objectieve 

onwettigheid worden vernietigd, niet op grond van de schending van een subjectief recht. 

Zoals blijkt uit artikel 78, § 1 Omgevingsvergunningsdecreet, worden omgevingsvergunningen 

verleend onder voorbehoud van de geldende burgerlijke rechten. De afgifte van de bestreden 

vergunning houdt noch een inbreuk op, noch een erkenning van burgerlijke rechten in. Het 

komt de verwerende partij dus niet toe als rechter op te treden om te beoordelen of de 

aanvragers al dan niet een subjectief recht bezitten om de aangevraagde werken uit te voeren, 

wel om te beslissen of de gevraagde handelingen of werken verenigbaar zijn met de openbare 

belangen waarvan de zorg haar door de wet opgedragen is, in het bijzonder of de aanvraag 

verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. 

 

Het middel wordt verworpen. 
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D. Vierde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

- artikel 17 Omgevingsvergunningsdecreet;  

- artikel 13 en 84 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 Motiveringswet; 

- het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht als algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur. 

 

In een eerste onderdeel wijst de verzoekende partij op artikel 17 

Omgevingsvergunningsdecreet dat de vereenvoudigde vergunningsprocedure van toepassing 

maakt voor een beperkte verandering van een vergund project. De verzoekende partij merkt 

op dat de tussenkomende partij met haar vergunningsaanvraag de regularisatie van 

verschillende bouwmisdrijven beoogt zodat er geen sprake is van een vergund project.  

 

In een tweede onderdeel werpt de verzoekende partij op dat de vereenvoudigde procedure 

niet mocht worden toegepast aangezien een functiewijziging het voorwerp uitmaakt van de 

vergunningsaanvraag. Overeenkomstig artikel 13, eerste lid, 1°, b), 6) 

Omgevingsvergunningsbesluit mag voor het toepassen van de vereenvoudigde procedure de 

aanvraag geen betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke wijziging van de hoofdfunctie 

van het bebouwd onroerend goed. Tegelijk werpt de verzoekende partij een motiveringsgebrek 

op omdat ze in een bezwaarschrift en een replieknota heeft opgeworpen dat de gewone 

procedure moest worden gevolgd. De verwerende partij zou deze bezwaren niet afdoende 

hebben weerlegd.  

 

2. 

De verwerende partij stelt dat in de bestreden beslissing afdoende is gemotiveerd waarom de 

vereenvoudigde procedure van toepassing is. Ze wijst er wel op dat in de bestreden beslissing 

een materiële vergissing is geslopen: artikel 13, eerste lid, 1°, b) 

Omgevingsvergunningsbesluit is van toepassing, niet artikel 13, eerste lid, 1°, a) 

Omgevingsvergunningsbesluit. 
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3. 

De tussenkomende partij werpt in haar schriftelijke uiteenzetting allereerst de vraag op of de 

verzoekende partij belang heeft bij het vierde middel. Ze meent dat de verzoekende partij geen 

nadeel heeft geleden door de toepassing van de vereenvoudigde procedure. Ondanks het feit 

dat er geen openbaar onderzoek werd georganiseerd, heeft de verzoekende partij een 

bezwaarschrift ingediend dat werd onderzocht en behandeld.  

 

De tussenkomende partij werpt wat het eerste onderdeel betreft ten gronde op dat de 

verzoekende partij artikel 17 Omgevingsvergunningsdecreet foutief leest. De situaties 

opgesomd in artikel 17, §2 Omgevingsvergunningsdecreet zijn immers geen cumulatieve 

voorwaarden. De tussenkomende partij voert aan dat de aanvraag voldoet aan artikel 13 

Omgevingsvergunningsbesluit zodat correct toepassing werd gemaakt van de 

vereenvoudigde procedure. 

 

De tussenkomende partij benadrukt in antwoord op het tweede onderdeel dat er geen sprake 

is van een vergunningsplichtige functiewijziging zodat de verzoekende partij niet nuttig kan 

verwijzen naar artikel 13, eerste lid, 1°, b), 6) Omgevingsvergunningsbesluit. Daarenboven 

wijst de tussenkomende partij op het feit dat de oppervlakte van het appartement waarop de 

aanvraag betrekking heeft, slechts 301,75 m² betreft.  

 

4. 

De verzoekende partij stelt in haar wederantwoordnota geen volledige inzage te hebben gehad 

in het aanvraagdossier gedurende dertig dagen, wat wel het geval zou zijn als er een openbaar 

onderzoek werd georganiseerd. De verzoekende partij meent belang te hebben bij het vierde 

middel.  

 

De verzoekende partij werpt verder op dat artikel 13, eerste lid, 1°, b) 

Omgevingsvergunningsbesluit in de bestreden beslissing niet als rechtsgrond wordt vermeld. 

Motieven die in de antwoordnota of de schriftelijke uiteenzetting worden aangebracht, kunnen 

het motiveringsgebrek uit de bestreden beslissing niet verhelpen. 

 

Het loutere feit dat de aanvraag als voorwerp een functiewijziging had, brengt volgens de 

verzoekende partij met zich mee dat van de vereenvoudigde vergunningsprocedure geen 

gebruik kon worden gemaakt. Dat de functiewijziging achteraf zonder voorwerp wordt 

verklaard, is niet relevant. 
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Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partij voert in essentie aan dat de vergunningsaanvraag die heeft geleid tot 

de bestreden beslissing niet via de vereenvoudigde procedure had mogen worden behandeld, 

maar de gewone procedure had moeten doorlopen. 

 

2. 

De tussenkomende partij betwist in de eerste plaats het belang van de verzoekende partij bij 

het vierde middel. Zij stelt dat de verzoekende partij haar zienswijze tijdens de bestuurlijke 

procedure heeft ingediend en dat de bestreden beslissing haar bezwaren heeft onderzocht en 

behandeld. 

 

Zoals hierna zal blijken is het middel in zijn totaliteit ongegrond, waardoor op de exceptie van 

de tussenkomende partij niet moet worden ingegaan. 

 

3. 

Artikel 17, §1 Omgevingsvergunningsdecreet stelt twee onderscheiden procedures in voor de 

afgifte van een omgevingsvergunning, met name de gewone en de vereenvoudigde 

vergunningsprocedure. De vereenvoudigde procedure is van toepassing op de gevallen die in 

artikel 17, §2, eerste lid Omgevingsvergunningsdecreet worden opgesomd, met uitsluiting van 

de in paragraaf 3 bedoelde aanvragen. Artikel 17, §2, eerste lid, 4° van hetzelfde decreet 

bepaalt dat de vereenvoudigde vergunningsprocedure wordt gevolgd voor de types van 

projecten die de Vlaamse regering aanwijst. 

 

Afdeling 2 van het hoofdstuk 2 van het Omgevingsvergunningsdecreet omvat de gewone 

vergunningsprocedure, waarbij artikel 23 Omgevingsvergunningsdecreet het openbaar 

onderzoek verankert. De formaliteit van een openbaar onderzoek is een substantiële 

pleegvorm, die de mogelijkheid biedt aan belanghebbenden om bezwaren en opmerkingen 

mee te delen aan de bevoegde overheid. Daardoor kan deze vervolgens over de nodige 

inlichtingen en gegevens beschikken om met kennis van zaken te oordelen. 

 

Artikel 11 Omgevingsvergunningsbesluit bepaalt de situaties waarin de vereenvoudigde 

omgevingsvergunningsprocedure van toepassing is. Artikel 13, eerste lid, 1°, a) en b) 

Omgevingsvergunningsbesluit omschrijft onder meer de aanvragen voor stedenbouwkundige 

handelingen die onder het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure vallen. Artikel 

13, eerste lid, 1°, b) Omgevingsvergunningsbesluit somt de gevallen op waarop de 
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aangevraagde stedenbouwkundige handelingen geen betrekking mogen hebben als 

voorwaarde voor de toepasselijkheid van de vereenvoudigde procedure. 

 

Het bepalen van de toepasselijke vergunningsprocedure is van essentieel belang, gelet op de 

onderscheiden kenmerken en waarborgen voor derden tussen de gewone en de 

vereenvoudigde vergunningsprocedure. De voorbereidende werken bij het 

Omgevingsvergunningsdecreet stellen daarover het volgende (Parl.St. Vl. Parl., 2013-2014, 

nr. 2334/1, 16): 

 

“…  

De gewone vergunningsprocedure omvat een openbaar onderzoek, de vereenvoudigde 

vergunningsprocedure niet. Maatwerk vereist dat minder omvangrijke projecten met weinig 

impact op de naaste omgeving, projecten van zeer tijdelijke aard en ook beperkte uitbreidingen 

van reeds vergunde projecten met een eenvoudiger dossiersamenstelling en na een minder 

omvangrijke toetsing van de toelaatbaarheid (o.a. zonder openbaar onderzoek) kunnen worden 

vergund binnen een korter tijdsbestek. Dergelijke projecten zullen in de toekomst worden 

vergund via de ‘vereenvoudigde vergunningsprocedure’.  

…” 

 

De toepasselijke procedure wordt bovendien bepaald aan de hand van de aanvraag en niet 

aan de hand van de uiteindelijke beslissing. De toepassingsvereisten van de vereenvoudigde 

procedure moeten worden onderzocht op het ogenblik van de aanvraag.  

 

4. 

De voorliggende vergunningsaanvraag heeft de vereenvoudigde procedure doorlopen en werd 

dus niet onderworpen aan een openbaar onderzoek. 

 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Sint-Martens-Latem in 

eerste administratieve aanleg luidt, wat de toepasselijke procedure betreft: 

 

“… 

De bezwaarindiener beweert dat de vereenvoudigde procedure niet van toepassing is gezien 

de aanvraag niet voldoet aan het vereiste van artikel 13, eerste lid, 1°, a) OVB.  

Wat de bezwaarindiener evenwel over het hoofd ziet of negeert, is dat dit één van de mogelijke 

voorwaarden is waarbij de vereenvoudigde procedure van toepassing is (zie eigen onderlijning). 

De aanvraag voldoet vervolgens wel aan de vereisten van artikel 13, eerste lid, 1°, a) OVB, en 

valt aldus wel het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. 

…” 
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De bestreden beslissing zelf luidt in dat verband: 

 

“… 

De bezwaarindiener beweert dat de vereenvoudigde procedure niet van toepassing is gezien 

de aanvraag niet voldoet aan het vereiste van artikel 13, eerste lid, 1°, a) OVB. Wat de 

bezwaarindiener evenwel over het hoofd ziet of negeert, is dat dit één van de mogelijke 

voorwaarden is waarbij de vereenvoudigde procedure van toepassing is.  

De aanvraag voldoet vervolgens wel aan de vereisten van artikel 13, eerste lid, 1°, a) OVB, en 

valt aldus wel het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. 

…” 

 

In haar antwoordnota werpt de verwerende partij op dat in de bestreden beslissing een 

materiële vergissing is geslopen. Volgens haar is artikel 13, eerste lid, 1°, b) 

Omgevingsvergunningsbesluit van toepassing en niet artikel 13, eerste lid, 1°, a) 

Omgevingsvergunningsbesluit zoals de bestreden beslissing verkeerdelijk stelt. 

 

5. 

Artikel 13 Omgevingsvergunningsbesluit luidt als volgt wat betreft de stedenbouwkundige 

handelingen:  

 

“De vereenvoudigde vergunningsprocedure is van toepassing op :  

1° aanvragen voor projecten die stedenbouwkundige handelingen omvatten, de 

vergunningsaanvragen voor projecten of voor veranderingen daaraan, waarbij de 

aangevraagde stedenbouwkundige handelingen voldoen aan een van de volgende 

voorwaarden :  

a) de handelingen worden uitgevoerd in een gebied waarvoor een gemeentelijk of provinciaal 

ruimtelijk uitvoeringsplan, een bijzonder plan van aanleg of een niet-vervallen verkaveling 

bestaat, en het aangevraagde is in overeenstemming met de bepalingen van het gemeentelijk 

of provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, het bijzonder plan van aanleg of de niet-vervallen 

verkaveling;  

b) de handelingen hebben geen betrekking op :  

1) i) het oprichten van gebouwen of constructies met een hoogte van meer dan twintig meter;  

ii) het verbouwen van lagere gebouwen of constructies waardoor die een hoogte van meer dan 

twintig meter bereiken;  

iii) het verhogen van gebouwen of constructies die hoger zijn dan twintig meter met meer dan 

vijf meter;  

2) het oprichten of wijzigen van infrastructuurwerken met een lengte van meer dan 500 meter;  

3) uitgevoerd buiten industriegebied in de ruime zin : 
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i) het oprichten van gebouwen of constructies met een bruto grondoppervlakte van meer dan 

500 vierkante meter;  

ii) het verbouwen van kleinere gebouwen en constructies waardoor die dezelfde oppervlakte 

bereiken;  

iii) het uitbreiden van gebouwen of constructies met meer dan 500 vierkante meter;  

4) uitgevoerd buiten een industriegebied in de ruime zin :  

i) het oprichten van gebouwen of constructies met een brutovolume van meer dan 3000 kubieke 

meter;  

ii) het verbouwen van kleinere gebouwen of constructies waardoor die een brutovolume van 

meer dan 3000 kubieke meter bereiken;  

iii) het uitbreiden van gebouwen of constructies met meer dan 3000 kubieke meter;  

5) uitgevoerd buiten een industriegebied in de ruime zin en telkens met een grondoppervlakte 

van meer dan 1000 vierkante meter :  

i) het ontbossen;  

ii) het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem;  

iii) het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond;  

iv) het aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen;  

6) het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed 

met het oog op een nieuwe functie, met een bruto grondoppervlakte van meer dan 500 vierkante 

meter;  

7) aanvragen die afwijken van verkavelingsvoorschriften;  

8) ...;  

9) aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.9/1, 

4.4.16 tot en met 4.4.23 en 4.4.26, § 2, van de VCRO;  

…” 

 

De verwerende partij verwijst in de bestreden beslissing naar artikel 13, eerste lid, 1°, a) 

Omgevingsvergunningsbesluit om het gebruik van de vereenvoudigde procedure te 

verantwoorden. Volgens deze bepaling is de vereenvoudigde procedure van toepassing voor 

aanvragen voor projecten die stedenbouwkundige handelingen omvatten wanneer de 

handelingen worden uitgevoerd in een gebied waarvoor een gemeentelijk of provinciaal 

ruimtelijk uitvoeringsplan, een bijzonder plan van aanleg of een niet-vervallen verkaveling 

bestaat, en het aangevraagde in overeenstemming is met de bepalingen van het gemeentelijk 

of provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, het bijzonder plan van aanleg of de niet-vervallen 

verkaveling.  

 

Het aangevraagde ligt evenwel niet in een gebied dat geordend wordt door een gemeentelijk 

of provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, een bijzonder plan van aanleg of een niet-vervallen 

verkaveling zodat het standpunt van de verwerende partij, dat de vermelding van artikel 13, 
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eerste lid, 1°, a) van het Omgevingsvergunningsbesluit een materiële vergissing betreft, kan 

worden aanvaard.  

 

Ook uit de bewoordingen van de bestreden beslissing, kan worden afgeleid dat de vermelding 

van artikel 13, eerste lid, 1°, a) Omgevingsvergunningsbesluit berust op een materiële 

vergissing. De bestreden beslissing vermeldt immers uitdrukkelijk dat het aanvraagperceel niet 

is gelegen binnen de grenzen van een BPA, RUP of goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling. 

 

De in de beoordeling weergegeven decretale bepaling betreft duidelijk louter een materiële 

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

tegenstelling tot wat de verzoekende partij voorhoudt, is er geen sprake van een post factum 

motivering.  

 

6. 

Het betoog van de verzoekende partij dat de vereenvoudigde procedure niet kon worden 

toegepast, aangezien een functiewijziging het voorwerp uitmaakt van de 

vergunningsaanvraag, overtuigt evenmin. Overeenkomstig artikel 13, eerste lid, 1°, b), 6) 

Omgevingsvergunningsbesluit kan de vereenvoudigde procedure niet worden toegepast voor 

stedenbouwkundige handelingen die betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk wijzigen 

van de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed met het oog op een nieuwe functie, 

met een bruto grondoppervlakte van meer dan 500 m².  

 

In haar verzoekschrift maakt de verzoekende partij abstractie van de vereiste met betrekking 

tot de minimale bruto grondoppervlakte. Op geen enkele manier maakt de verzoekende partij 

aannemelijk dat de oppervlakte van het bebouwd onroerend goed waarvan de aanvraag de 

hoofdfunctie geheel of gedeeltelijk beoogt te wijzigen meer dan 500 m² betreft. De 

verzoekende partij voldoet op dit vlak niet aan haar stelplicht. 

 

Ten overvloede wijst de Raad erop dat zelfs nadat de tussenkomende partij in haar schriftelijke 

uiteenzetting heeft opgemerkt dat de oppervlakte van het appartement waarop de aanvraag 

betrekking heeft, zijnde de oppervlakte waarvan de aanvraag de hoofdfunctie geheel of 

gedeeltelijk beoogt te wijzigen, slechts 301,75 m² betreft, de verzoekende partij abstractie 

maakt van de vereiste betreffende de minimale bruto grondoppervlakte.  

 

In het midden gelaten of het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van het 

onroerend goed een onderdeel uitmaakt van de aanvraag, toont de verzoekende partij 

onvoldoende aan dat de vergunningsaanvraag valt onder de toepassing van artikel 13, eerste 
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lid, 1°, b) 6) Omgevingsvergunningsbesluit en om die reden via de gewone 

vergunningsprocedure had moeten worden behandeld.  

 

Het middel wordt verworpen. 

VII. Beslissing 

1. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

2. De Raad beveelt de verwerende partij een nieuwe beslissing te nemen over het bestuurlijk 

beroep van de tussenkomende partij en dit binnen een termijn van drie maanden te 

rekenen vanaf de dag na de dag van de betekening van dit arrest. 

 

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

op 200 euro, en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, verschuldigd aan de 

verzoekende partij, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 2 februari 2023 door de elfde kamer. 

 

 

De griffier, De voorzitter van de elfde kamer, 

Chana GIELEN Tom VANDROMME 
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