RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN
ARREST
van 8 maart 2021 met nummer RvVb-UDN-2021-0726
in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0359-UDN

Verzoekende partijen

1.
NATUURPUNT
BEHEER,
VERENIGING
VOOR
NATUURBEHEER EN LANDSCHAPSZORG IN VLAANDEREN
vzw
2. NATUURPUNT AFFLIGEM-LIEDEKERKE
vertegenwoordigd door Mr. Sander KAÏRET, met woonplaatskeuze
te 9000 Gent, Koning Albertlaan 128

Verwerende partij

I.

de provincie VLAAMS-BRABANT, vertegenwoordigd door de
deputatie van de provincieraad

BESTREDEN BESLISSING

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 21 januari 2021 de vernietiging
van de beslissing van de verwerende partij van 12 november 2020. Met een aangetekende brief
van 9 maart 2021 vorderen zij eveneens de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van
de tenuitvoerlegging van de beslissing van 12 november 2020.
De verwerende partij heeft het administratief beroep van onder meer de tweede verzoekende partij
tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Liedekerke
van 18 juni 2020, waarmee een omgevingsvergunning wordt verleend voor de nieuwbouw van 32
woonunits en een supermarkt met aanleg van omgeving, wegenis en overdekte fietsenstalling te
1770 Liedekerke, Affligemsestraat zn, onontvankelijk verklaard.

II.

ONDERZOEK VAN HET VERZOEK TOT SCHORSING BIJ VOORRAAD BIJ UITERST DRINGENDE
NOODZAKELIJKHEID

Krachtens artikel 40, §2, tweede lid van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en
de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet) kan de Raad op
verzoek, in geval van uiterst dringende noodzakelijkheid, bij wijze van voorlopige maatregel de
schorsing van de bestreden beslissing bevelen, zonder dat de partijen of sommige van hen zijn
gehoord.
Standpunt van de verzoekende partijen
De verzoekende partijen omschrijven de uiterst dringende noodzakelijkheid en het verzoek om bij
wijze van voorlopige maatregel te schorsen als volgt:
“…
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Vereiste spoed en diligentie
Beroepers zullen ongetwijfeld ernstige nadelen, minstens schade van enig belang lijden nu
middels de uitvoering van de vergunde werken de natuurwaarden worden vernield waarvan
zij de bescherming nastreven.
Onder meer omwille van de impact op de aanwezige natuurwaarden werd door de POVC
een ongunstig advies uitgebracht. Ook de leidend ambtenaar achtte het project
onvergunbaar en stelde beroep in.
Het bestreden besluit verklaarde (ten onrechte) de ingestelde administratieve beroepen
onontvankelijk. Het onontvankelijk verklaren van het administratief beroep van de
verzoekende partijen heeft tot gevolg dat de beslissing van het college van burgemeester
en schepenen, verder kan worden uitgevoerd. (cfr. RvVb/UDN/1718/0462 van 18 januari
2018)
De werken werden aangevat op 9 maart 2021. Nog dezelfde dag wordt door verzoekende
partijen onderhavig verzoek tot schorsing bij UDN ingesteld. De onomkeerbare vernieling
van de natuurwaarden waarvan de bescherming wordt beoogd door verzoekende partijen,
is aan de gang middels de werken die op heden in uitvoering zijn.
Verzoekende partijen doen zonder meer blijken van de vereiste diligentie.
De “gewone” schorsingsprocedure zal te laat komen
Het rooien van bomen en vernielen van de aanwezige natuurwaarden kan plaatsvinden
binnen enkele dagen, zelfs enkele uren.
Er is derhalve sprake van uiterst dringende noodzakelijkheid.
Zelfs de ‘normale’ behandeling van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende
noodzakelijkheid, dit wil zeggen het tijdsverloop tussen de oproeping van de partijen, de
organisatie van de zitting en de uitspraak van de Raad, lijkt ontoereikend om de door de
verzoekende partij geschetste nadelige gevolgen, namelijk het verlies van de aanwezige
natuurwaarden door oa. het vellen van de bomen, te voorkomen. (cfr. RvVb
UDN/2015/0017 van 14 augustus 2015)
IV. VORDERING TOT HET OPLEGGEN VAN VOORLOPIGE MAATREGELEN
Overeenkomstig artikel 40,§4 van het DBRC-decreet kan Uw Raad op verzoek van een
partij een dwangsom opleggen aan de verwerende partij ten voordele van de partij die om
de oplegging van de dwangsom heeft verzocht.
Uit het voorgaande blijkt dat de vergunninghouder geen risico schuwt om hoe dan ook over
te gaan tot de uitvoering der werken, dit teneinde eenieder – zo ook Uw Raad – voor
voldongen feiten te plaatsen.
In geval van uiterst dringende noodzakelijkheid kunnen in toepassing van artikel 41, vijfde
lid, DBRC-Decreet voorlopige maatregelen worden bevolen, zonder dat de partijen of
sommige van hen gehoord worden. In dat geval worden in het arrest dat de voorlopige
maatregelen beveelt, de partijen binnen drie dagen opgeroepen om te verschijnen voor de
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kamer die uitspraak doet over de handhaving van de maatregelen die niet zouden zijn
uitgevoerd.
Gelet op de zeer snelle termijn (uren) waarbinnen de natuurwaarden kunnen (en zullen)
worden vernietigd, komt het verzoekende partijen voor dat dergelijke maatregel zich
opdringt.
Middels onderhavig verzoekschrift verzoeken verzoekende partijen om de
tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing te schorsen, bij wijze van voorlopige
maatregel aan de BVBA QBUUS, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 53, KBO
0839.553.509, of diens aangestelden, verbod op te leggen op enigerlei wijze uitvoering te
geven aan de vergunning van 18 juni 2020 van het college van burgemeester en
schepenen van de gemeente Liedekerke, en, een dwangsom op te leggen van € 100.000
per dag dat in weerwil van het tussen te komen arrest de bouwwerken worden aangevat
en/of verdergezet.
…”
Beoordeling door de Raad
Op grond van een summier onderzoek van het inleidend verzoekschrift en van de stukken waarop
de Raad in de huidige stand van de procedure beschikt en vermag acht te slaan, kan in redelijkheid
geen betwisting bestaan omtrent het gegeven dat in de voorliggende aangelegenheid sprake is
van de vereiste uiterst dringende noodzakelijkheid.
In zoverre de bestreden beslissing het administratief beroep van de tweede verzoekende partij en
van de leidend ambtenaar van het departement Omgeving onontvankelijk verklaart, herneemt de
omgevingsvergunning die in eerste aanleg door het college van burgemeester en schepenen van
de gemeente Liedekerke werd verleend op 18 juni 2020, haar rechtskracht.
Aangezien de bv QBUUS op 9 maart 2021 kennelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de
werken die met de beslissing van 18 juni 2020 vergund zijn, komt het de Raad in redelijkheid
passend voor om – mede gelet op de huidige stand van de werken en het gegeven dat de
aanwezige natuurwaarden op zeer korte termijn onherstelbaar kunnen worden aangetast – bij
voorraad en bij wijze van voorlopige maatregel de schorsing van de tenuitvoerlegging van de
bestreden beslissing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid te bevelen. De beslissing van het
college van burgemeester en schepenen van de gemeente Liedekerke van 18 juni 2020 verliest
daardoor minstens tijdelijk evenzeer haar rechtskracht.
2.
De Raad beveelt derhalve bij wijze van voorlopige maatregel de schorsing van de tenuitvoerlegging
van de bestreden beslissing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid. De Raad legt aan de bv
QBUUS met inbegrip van haar aangestelden, het verbod op om de werken die met de voormelde
vergunning van 18 juni 2020 zijn vergund en uitvoerbaar zijn door de in casu bestreden beslissing,
uit te voeren en dit in afwachting van het arrest dat uitspraak doet over de gebeurlijke bevestiging
van de thans bevolen schorsing en over de gebeurlijke handhaving van de thans bevolen
voorlopige maatregel, zijnde het verbod om op enigerlei wijze uitvoering te geven aan de bestreden
beslissing. De Raad acht het – gegeven de concrete omstandigheden van het dossier – tevens
aangewezen om een dwangsom van 100.000 euro op te leggen per dag dat de werken in weerwil
van dit arrest worden verdergezet.
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III.

OPROEPING CONFORM ARTIKEL 40, §2, TWEEDE LID DBRC-DECREET

1.
Krachtens artikel 40, §2, tweede lid DBRC-decreet worden in het arrest dat de voorlopige schorsing
beveelt de partijen opgeroepen om binnen drie dagen te verschijnen voor de kamer die uitspraak
doet over de bevestiging van de schorsing.
De voorzitter van de tiende kamer roept op grond van artikel 40, §2, tweede lid DBRC-decreet de
verzoekende partijen, de verwerende partij en de belanghebbenden op om te verschijnen op de
zitting waarop de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt behandeld.
De zitting van de Raad zal plaatsvinden op donderdag 11 maart 2021 om 11u in de zittingszaal
Mast, Ellipsgebouw, B-toren (gelijkvloers), Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel. (artikel 65/1, §1
Procedurebesluit).
Het administratief dossier en de eventuele overtuigingsstukken kunnen op 11 maart 2021 voor de
zitting en vanaf 9u30 op de griffie worden geraadpleegd.
De Kamervoorzitter beslist om naast de verzoekende partijen en de verwerende partij, ook
volgende belanghebbenden te horen (artikel 65/1, §1, eerste lid, 3° Procedurebesluit):
•
•
•

de aanvrager, zijnde bv QBUUS, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 53.
de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving, met kantoor te 1000 Brussel,
Koning Albert II-laan 20.
het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Liedekerke, met kantoor te
1770 Liedekerke, Opperstraat 31.

2.
Elke verzoekende partij is bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing wegens uiterst
dringende noodzakelijkheid een rolrecht verschuldigd van 100 euro. Elke tussenkomende partij is
bij het indienen van een verzoekschrift tot tussenkomst een rolrecht verschuldigd van 100 euro per
vordering waarin een verzoekschrift tot tussenkomst is ingediend (artikel 21, §1 DBRC-decreet).
Bij de betekening van dit arrest brengt de griffier u op de hoogte van de gegevens van het Fonds
Bestuursrechtscolleges, met inbegrip van het rekeningnummer, en van de toepasselijke sanctie(s)
bij niet-tijdige betaling.
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BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

1. De Raad beveelt bij wijze van voorlopige maatregel de schorsing van de tenuitvoerlegging van
de beslissing van de verwerende partij van 12 november 2020 waarbij het administratief beroep
van onder meer de tweede verzoekende partij tegen de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente Liedekerke van 18 juni 2020, waarmee een
omgevingsvergunning wordt verleend voor de nieuwbouw van 32 woonunits en een supermarkt
met aanleg van omgeving, wegenis en overdekte fietsenstalling te 1770 Liedekerke,
Affligemsestraat zn, onontvankelijk wordt verklaard
2. De Raad legt bij wijze van voorlopige maatregel aan de bv QBUUS en diens aangestelden het
verbod op om op enigerlei wijze uitvoering te geven aan de bestreden beslissing en dit onder
een dwangsom van 100.000 euro per dag dat de werken in weerwil van dit arrest worden
verdergezet.
3. De in sub 1 bevolen schorsing en in sub 2 opgelegde voorlopige maatregel gaan onmiddellijk
in en dit tot de betekening van het arrest waarin uitspraak wordt gedaan over de gebeurlijke
bevestiging van de bevolen schorsing en over de gebeurlijke handhaving van de opgelegde
voorlopige maatregel.
4. De Raad roept de partijen en belanghebbenden op te verschijnen conform titel III. van dit arrest.
5. De uitspraak over de kosten wordt uitgesteld tot de uitspraak over de bevestiging van de
schorsing.

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 8 maart 2021 door de tiende kamer.

De toegevoegd griffier,

De voorzitter van de tiende kamer,

Kengiro VERHEYDEN

Filip VAN ACKER

RvVb - 5

