
 
Faculteit Rechtsgeleerdheid 

Universiteit Gent 
 

Academiejaar 2009-2010 
 
 
 
 

 

HET CRITERIUM VAN DE GOEDE  

RUIMTELIJKE ORDENING  

BIJ HET VERLENEN VAN EEN 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 

 
Een juridische benadering van opportuniteitsoordelen 

 

 
 
 

Masterproef van de opleiding  
‘Master in de Rechten’ 

 
 
 
 
 
 

Ingediend door 
 

BRAM DE SMET 
Studentennr.: 20055185 

Major: Nationaal en Internationaal Publiekrecht. 
 
 
 
 

Promotor: Prof. dr. Van Hoorick G. 
Commissaris: Mevr. Beké K. 



 
 

 2 

Dank u! 
 
 

Voor aanvang van deze masterproef zou ik graag mijn dank willen betuigen aan iedereen 

die mij geholpen heeft bij het opstellen van mijn masterproef.  

 

In het bijzonder wens ik te bedanken:  

 

Mark Cromheecke, Jan Allaert en de hele cel stedenbouw van de directie Ruimte van 

het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, om mij tijdens mijn stage kennis te laten 

maken met het criterium van de goede ruimtelijke ordening en mij de nodige 

inzichten te verschaffen waardoor ik een stevige basis kon leggen om deze 

masterproef te schrijven.  

 

Bert Genbrugge van de dienst Stedenbouw van de gemeente Beveren, om mij op een 

vlotte en duidelijke manier inzicht te geven in de praktijk van de dienst. 

 

Mijn vader en broer, voor de uren naleeswerk en de grondige verbetering van mijn 

masterproef. 

 

 



 
 

 3 

Inhoudsopgave 
 
 

Inhoudsopgave ..................................................................................................... 3 

Inleiding............................................................................................................... 7 

Hoofdstuk 1: Schets van het juridisch kader. ...........................................................10 

Afdeling 1: De stedenbouwkundige vergunning ............................................................................ 10 

§1. Inleiding............................................................................................................................................ 10 

§2. De stedenbouwkundige vergunning in het Coördinatiedecreet................................... 11 

§3. De stedenbouwkundige vergunning onder het DRO........................................................ 12 

A. Rechtsgrond: ................................................................................................................................ 12 

B. Beoordelingsgronden. ............................................................................................................... 12 

§4. De stedenbouwkundige vergunning in de VCRO. ............................................................. 13 

A. Algemeen ....................................................................................................................................... 13 

B. Beoordelingsgronden ................................................................................................................ 14 

Afdeling 2: Het criterium van de goede ruimtelijke ordening .................................................. 15 

§1. De grondslag in het Coördinatiedecreet............................................................................... 15 

§2. De grondslag in het Decreet ruimtelijke ordening. .......................................................... 16 

A. Algemeen ....................................................................................................................................... 16 

B. Kan art. 4 DRO als grondslag dienen? ............................................................................... 17 

§3. Grondslag in de VCRO ................................................................................................................. 19 

§4. Grondslag uit diverse juridische bepalingen....................................................................... 21 

A. Gewestplannen, BPA’s, RUP’s en verkavelingsvergunningen .................................... 21 

B. Uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. ................................................... 22 

C. Zonevreemdheid ......................................................................................................................... 23 

 

Hoofdstuk 2: Algemene beginselen van behoorlijk bestuur.........................................26 

Vooraf: Toetsingsmogelijkheid ............................................................................................................. 26 

Afdeling 1: Motivering van bestuurshandelingen.......................................................................... 27 

§1. Onderscheid materiële en formele motivering. ................................................................. 27 

§2. Toepassingsgebied Uitdrukkelijke motiveringswet. ......................................................... 28 

§3. De draagwijdte van de formele motivering. ....................................................................... 29 

A. Doelstelling van de motiveringsplicht. ............................................................................... 29 

B. De uitdrukkelijke motivering in de akte zelf.................................................................... 29 

B.1. Verbod rekening te houden met overwegingen die niet in de beslissing zelf 
voorkomen..................................................................................................................................... 30 

B.2. Verzachtingen...................................................................................................................... 31 



 
 

 4 

§4. De inhoud van de motivering................................................................................................... 33 

A. Juridische en feitelijke overwegingen................................................................................. 33 

A.1. Juridische overwegingen................................................................................................. 33 

A.2. Feitelijke overwegingen. ................................................................................................. 35 

B. Omvang van de motivering.................................................................................................... 36 

B.1. De motivering moet volledig zijn. ............................................................................... 37 

B.2. Motivering van ingediende bezwaren en verweermiddelen. ............................. 38 

B.3. Afwijken van stedenbouwkundige voorschriften. .................................................. 39 

B.4. Afwijking van adviezen .................................................................................................... 39 

B.5. Positieve motivering ......................................................................................................... 41 

B.6. Motivering bij een wijziging van het beleid. ............................................................ 42 

B.6.1. Ten aanzien van een bepaald voorwerp van een vergunningsaanvraag
....................................................................................................................................................... 42 

B.6.2. Ten aanzien van het algemene beleid/vaste beleidslijnen. ...................... 43 

B.7. Motivering na het niet verkrijgen van een andere vergunning........................ 45 

§5. Motivering en de beginselen in de VCRO. ........................................................................... 45 

Afdeling 2: Het gelijkheidsbeginsel. ................................................................................................... 46 

§1. Algemeen. ........................................................................................................................................ 46 

§2. Rol bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. .......................................... 46 

Afdeling 3: Het zorgvuldigheidsbeginsel. ......................................................................................... 48 

§1. Definitie. ........................................................................................................................................... 48 

§2. Rol bij beoordelen goede ruimtelijke ordening. ................................................................ 48 

Afdeling 4: Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel. .................................................... 49 

§1. Definitie. ........................................................................................................................................... 49 

§2. Toepassing goede ruimtelijke ordening. .............................................................................. 49 

Afdeling 5: Marginale toetsing en redelijkheidsbeginsel. ........................................................... 51 

§1. Inleiding. .......................................................................................................................................... 51 

§2. Link met andere rechtsbeginselen. ........................................................................................ 54 

§3. Marginale toetsing van de goede ruimtelijke ordening.................................................. 54 

A. Marginale toetsing goede ruimtelijke ordening door RvS........................................... 54 

B. Marginale toetsing goede ruimtelijke ordening door RvVb. ....................................... 55 

B.1. Expliciete vermelding van een aantal criteria door de VCRO............................ 55 

B.2. Striktere grenzen, striktere controle.......................................................................... 58 

B.3. Specialisatiegraad Raad voor Vergunningsbetwistingen. ................................... 58 

B.4. Ruimere bevoegdheid van RvVb door toetsing aan doelstellingenartikel.... 61 

C. Marginale toetsing gewone rechter. .................................................................................... 61 

 

 



 
 

 5 

Hoofdstuk 3: De goede ruimtelijke ordening ............................................................63 

Inleiding ........................................................................................................................................................ 63 

Afdeling 1: Overeenstemming ordeningsinstrumenten .............................................................. 64 

Afdeling 2: Stedenbouwkundige verordening................................................................................. 65 

Afdeling 3: De omgeving........................................................................................................................ 66 

§1. Onmiddellijke omgeving............................................................................................................. 67 

A. Algemeen ....................................................................................................................................... 67 

B. Perceelsniveau ............................................................................................................................. 68 

C. De onmiddellijke omgeving .................................................................................................... 69 

§2. Ruimere omgeving ....................................................................................................................... 72 

§3. Beoordeling in concreto .............................................................................................................. 74 

A. Algemeen ....................................................................................................................................... 74 

B. Hoogte/afmetingen/omvang .................................................................................................. 75 

C. Diepte.............................................................................................................................................. 76 

D. Schaal/volume............................................................................................................................. 77 

E. Tweede bouwlijn ......................................................................................................................... 77 

§4. Actuele toestand. .......................................................................................................................... 78 

A. Uitgaan van de bestaande omgeving ................................................................................. 78 

B. Van de feiten................................................................................................................................ 82 

Afdeling 4: Aantal specifieke gevallen beoordeling GRO. .......................................................... 83 

§1. Blinde gevels of wachtgevels. .................................................................................................. 83 

§2. Verwijzing naar een ruimtelijk structuurplan..................................................................... 83 

§3. Stedenbouwkundige hinder voor de aanpalende erven................................................. 85 

§4. Milieuhinder ..................................................................................................................................... 89 

A. Beoordeling milieuhinder bij verlenen stedenbouwkundige vergunning?............. 89 

B. Nieuwe toepassing doelstellingenartikel en milieuhinder............................................ 92 

C. Milieuhinder onder de VCRO. ................................................................................................. 95 

D. Hinder door het milieu. ............................................................................................................ 95 

§5. Woonverdichting. .......................................................................................................................... 96 

§6. Doelstellingenartikel. ................................................................................................................... 96 

Afdeling 5: Aard van de aanvraag .................................................................................................... 100 

§1. Regularisatievergunning........................................................................................................... 100 

§2. Functiewijziging ........................................................................................................................... 101 

§3. Vergunning tot slopen ............................................................................................................... 102 

§4. Zonevreemdheid ......................................................................................................................... 102 

§5. Verschillende aard onder de VCRO ...................................................................................... 104 

Afdeling 6: De beginselen opgenomen in de VCRO.................................................................... 105 

§1. Inleiding.......................................................................................................................................... 105 



 
 

 6 

§2. Uitbreidingsmogelijkheid Vlaamse Regering .................................................................... 105 

§3. Opsomming van aandachtspunten en criteria ................................................................. 108 

§4. Bestaande toestand en beleidsmatig gewenste ontwikkelingen ............................... 110 

§5. Voorschriften in RUP’s, BPA’s en verkavelingsvergunningen..................................... 114 

 

Hoofdstuk 4: Aspecten van het burgerlijk recht met invloed op de goede ruimtelijke 

ordening............................................................................................................115 

Afdeling 1: Eigendom............................................................................................................................. 115 

Afdeling 2: Burenhinder ........................................................................................................................ 115 

§1. Beter voorkomen dan genezen. ............................................................................................ 115 

§2. Niet te voorkomen, wel te genezen? ................................................................................... 116 

§3. Bovenmatige karakter............................................................................................................... 117 

§4. Gevolgen van burenhinder ...................................................................................................... 118 

§5. Burenhinder en vergunde activiteiten. ............................................................................... 119 

Afdeling 3: Privaatrechtelijke beperkingen.................................................................................... 120 

§1. Algemeen ....................................................................................................................................... 120 

§2. Afstanden van gebouwen en beplantingen, gebruiksrechten van derden. ........... 121 

A. Afstanden van beplantingen. ............................................................................................... 121 

B. Bouwen van daken................................................................................................................... 123 

C. Afstanden van gebouwen en muren. ................................................................................ 123 

 

Hoofdstuk 5: Het beoordelen van de goede ruimtelijk ordening, een visie op de praktijk.

........................................................................................................................126 

Afdeling 1: Vaststellen van relevante kenmerken uit de omgeving..................................... 126 

Afdeling 2: Vaste beleidslijnen ........................................................................................................... 129 

Afdeling 3: Verandering door de VCRO. ......................................................................................... 131 

 

Conclusie...........................................................................................................133 

Bibliografie ........................................................................................................137 

Bijlage I: Beschrijving plaatsbezoek Lochristi.............................................................................. 154 

Bijlage II: Verslag Lochristi ................................................................................................................. 156 

Bijlage III: Verslag Haaltert ................................................................................................................ 159 

Bijlage IV: Voorbeeld verslag gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar mbt de 
goede ruimtelijke ordening. ................................................................................................................ 162 

Bijlage V: Voorbeeld vaste beleidslijnen gemeente Beveren. ................................................ 165 



 
 

 7 

Inleiding 
 

“Good order is the foundation of all good things.” 

E. Burke (1790) 

 

1. Bovenvermeld citaat van de Ierse filosoof Edmund Burke, naar aanleiding van de 

Franse revolutie, kan 220 jaar na datum nog steeds worden toegepast in het domein van 

de ruimtelijke ordening. Een goede orde vormt immers de basis op het vlak van de 

ruimtelijke ordening. Onze samenleving bestaat uit een kluwen van activiteiten die 

allemaal een plaats moeten vinden zonder elkaar te storen. De activiteiten vinden echter 

plaats op een beperkte ruimte. Een goede orde(ning) zal bijgevolg een noodzakelijke 

basis vormen opdat iedere activiteit een plaats kan krijgen binnen het kluwen van andere 

activiteiten, zonder dat de ene activiteit de andere (ver)hindert. Om deze orde tot stand 

te brengen zal een overheidsregulering noodzakelijk zijn; de metafoor van de ‘tragedy of 

the commons’ leert dat het efficiënt gebruiken van beschikbare ruimte zonder 

overheidsregulering niet kan.1 Ieder gebied heeft immers een beperkte draagkracht. 

Zodra deze draagkracht wordt overschreden valt het hele systeem in elkaar. 

 

Door het invoeren van regelgeving inzake ruimtelijke ordening, beschikt de overheid over 

een heel arsenaal aan instrumenten die erop gericht zijn deze goede orde te realiseren. 

Zowel de planningsinstrumenten als het vergunningenbeleid staan in het teken van een 

goede ruimtelijke ordening. Dat laatste instrument speelt zich af het dichtste bij de 

burger. De eigenaar wenst zijn eigendom normaal gezien te gebruiken op een wijze 

waarop hij overeenkomstig zijn noden er het maximum kan uithalen. De overheid houdt 

hier controle op om te beletten dat de eigenaar bij het uitoefenen van zijn 

eigendomsrecht geen schade aan het algemeen belang zou toebrengen, in deze een 

goede ruimtelijke ordening. De overheid zal oordelen of hetgeen de eigenaar wenst te 

doen wel kan binnen die goede ruimtelijke ordening. Als het voorwerp van de aanvraag 

                                                 
1 G. HARDIN, “The tragedy of the Commons”, Science 1968, afl. 162, 1243-1248. In dit artikel komt een 
verhaal aan bod over een herdersgemeenschap die haar schapen op gemeenschappelijke weidegronden laat 
grazen. Eerst één en vervolgens meerdere herders laten er één en daarna meerdere schapen op grazen. Ze 
doen dit omdat de winst naar het individu vloeit terwijl de kosten, in de vorm van overbegrazing, worden 
geëxternaliseerd naar de gemeenschap. Dit zal een accumulerend effect hebben dat uiteindelijk uitmondt in een 
tragedie, omdat door overbegrazing de draagkracht van de weide wordt overschreden, waardoor er geen gras 
meer zal groeien en de hele schapenteelt van de gemeenschap verdwijnt. De vrije markteconomie weerhoudt 
concurrenten niet van de overexploitatie van natuurlijke rijkdommen. De oplossing wordt meestal gezien in de 
privatisering van de gronden omdat de kosten hierdoor naar de eigenaar worden geïnternaliseerd. Toch lost 
privatisering niet altijd alles op. Zo ook in het domein van de ruimtelijke ordening: de eigenaar kan immers 
activiteiten op zijn eigendom verrichten en de daarmee samenhangende lasten afwimpelen op de rest van de 
omgeving. Vele activiteiten kunnen naast elkaar worden uitgeoefend totdat de ene activiteit de andere hindert 
of de draagkracht van het gebied wordt overschreden en er bijgevolg geen activiteiten meer kunnen worden 
uitgeoefend. Om dat te voorkomen is het noodzakelijk dat de overheid een beleid voert om te beletten dat de 
externe effecten worden afgewimpeld en hinder wordt vermeden om zo te zorgen dat de draagkracht van de 
omgeving niet wordt overschreden.  
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die de eigenaar bij de overheid gedaan heeft, past binnen de goede ruimtelijke ordening, 

dan zal de eigenaar een toelating krijgen om te doen met zijn eigendom wat hij 

aangevraagd heeft. Hierbij zullen vaak tegengestelde visies bestaan tussen verschillende 

particulieren onderling of tussen dezen en de overheid. De ene zal iets prachtig vinden, 

terwijl de andere dit als storend ervaart. De overheid moet trachten een middenweg te 

vinden. Iedere vergunningverlenende overheid zal zelf moeten uitmaken wat een goede 

ruimtelijke ordening inhoudt en dit extrapoleren naar haar vergunningverlening. Deze 

beoordeling vormt als het ware een systeem van ruimtelijke ordening op microniveau. 

 

2. Het verkrijgen van een vergunning wordt decretaal geregeld. Voordat een vergunning 

kan worden bekomen, moet de vergunningverlenende overheid zowel een legaliteits – als 

een opportuniteitsbeoordeling houden. Indien de aanvraag overeenstemt met plannen en 

verordeningen en daarenboven past binnen de goede ruimtelijke ordening, dan kan de 

vergunningsaanvrager een vergunning bekomen. De laatste jaren was het juridische 

kader van de ruimtelijke ordening aan veelvuldige wijzigingen onderhevig. De recentste 

grondige wijziging dateert nog maar van september 2009 met het invoeren van een 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, waarbij er op het vlak van het criterium van de 

goede ruimtelijke ordening decretaal veel werd gewijzigd. Dat maakt het onderwerp van 

deze masterproef actueel, omdat de wijzigingen nog maar net in de praktijk worden 

toegepast en sommige bepalingen nog door rechtspraak en rechtsleer verder moeten 

worden ingevuld. 

 

Een grondige studie van de decretale bepalingen zal in het eerste hoofdstuk gehouden 

worden om wegwijs te geraken in de verschillende juridische gronden die betrekking 

hebben op het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning en het beoordelen van 

de goede ruimtelijke ordening. 

 

De beoordeling van de goede ruimtelijke ordening vormt een opportuniteitsoordeel 

waarbij de vergunningverlenende overheid over een appreciatievrijheid beschikt. Ze 

oefent haar discretionaire macht uit om te bepalen of het voorwerp van de aanvraag wel 

past binnen zijn omgeving. Ze kan hierbij niet volledig vrij en arbitrair te werk gaan, 

maar moet rekening houden met de beginselen van behoorlijk bestuur. Deze beginselen 

bieden een waarborg tegen de beleidsvrijheid die de vergunningverlenende overheid 

heeft. Daarom gaat een tweede deel dieper in op de rol die bepaalde beginselen van 

behoorlijk bestuur spelen bij het beoordelen van de goede ruimtelijke ordening. 

 

De Raad van State heeft op basis van die beginselen gedurende jaren een soort van 

case-law opgebouwd over hoe de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening dient te 
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gebeuren door de vergunningverlenende overheid. Een derde onderdeel zal dieper 

ingegaan op de inhoudelijke kant van het criterium van de goede ruimtelijke ordening en 

hoe de Raad van State hiermee omging. Door de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening werd er een Raad voor Vergunningsbetwistingen opgericht. Dat administratief 

rechtscollege heeft sinds 1 september 2009 de bevoegdheid gekregen om de 

jurisdictionele beroepen tegen vergunningsbeslissingen te behandelen. Veel rechtspraak 

heeft deze Raad nog niet, maar toch wordt een poging gedaan om een inhoudelijke 

analyse te geven van de nieuwe bepalingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

met betrekking tot het beoordelen van de goede ruimtelijke ordening. De decreetgever 

stelt immers dat de nieuwe regels in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in verband 

met het criterium van de goede ruimtelijke ordening een incorporatie vormen van het 

reeds bestaande contentieux. De vraag rijst echter of dat weldegelijk zo is. 

 

Ook op privaatrechtelijk vlak bestaan een aantal bepalingen die de facto een rol spelen 

bij de goede ruimtelijke ordening. Ondanks het feit dat ze niet mee in rekening worden 

gebracht bij het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning, dient hieraan toch 

enige aandacht te worden besteed. 

 

Als laatste hoofdstuk wordt ook een link naar de bestuurspraktijk gelegd. Doordat het 

beoordelen van de goede ruimtelijke ordening een opportuniteitsbeslissing uitmaakt van 

de vergunningverlenende overheid, kan een studie van dat criterium niet los worden 

gezien van zijn toepassing in de praktijk. Omdat theorie en praktijk vaak ver van elkaar 

verwijderd liggen, kan het interessant zijn om de praktijk even toe te lichten. 

 

3. Verwacht als lezer zeker geen opsomming van alle criteria waarmee rekening moet 

worden gehouden en de gevallen waarin een bepaald criterium zeker moet worden 

toegepast bij het beoordelen van de goede ruimtelijke ordening. Dit behoort tot de 

beoordelingsvrijheid van de vergunningverlenende overheid en hangt steeds af van de 

specifieke omstandigheden. Hierna zal juridisch worden onderzocht hoe met het criterium 

van de goede ruimtelijke wordt omgegaan, iets waarbij de overheid over 

appreciatievrijheid beschikt. De bedoeling bestaat erin om te tonen hoe juridisch wordt 

omgegaan met een opportuniteitsbeoordeling bij het verlenen van een 

stedenbouwkundige vergunning.  
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Hoofdstuk 1: Schets van het juridisch kader. 
 

4. In dit eerste hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het decretale kader van de 

stedenbouwkundige vergunning en het criterium van de goede ruimtelijke ordening. 

Hierbij zal worden stilgestaan bij verschillende decretale bepalingen, zowel recente als 

oudere. De wetgeving van de ruimtelijke ordening was de laatste jaren aan veelvuldige 

wijzigingen onderhevig. In de laatste 15 jaar waren er niet minder dan 3. De laatste 

dateert nog maar van september 2009 met het invoeren van een Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening.2 De rechtspraak en rechtsleer over het criterium van de goede 

ruimtelijke ordening steunen bijgevolg grotendeels op de oudere decretale bepalingen, 

waardoor het volledigheidshalve noodzakelijk is daar ook een zicht op te hebben.  

 

Afdeling 1: De stedenbouwkundige vergunning 

 

§1. Inleiding 

 

5. De stedenbouwkundige vergunning moet in de regel worden aangevraagd voorafgaand 

aan het uitvoeren van bepaalde werken, handelingen of functiewijzigingen. Deze 

vergunning verleent het recht deze werken te mogen uitvoeren.  

 

6. De datum van 1 september 2009 vormt een belangrijke cesuur wat de juridische 

grondslag betreft. Op die datum werd de VCRO van kracht en kwam er een grondige 

wijziging aan de bepalingen met betrekking tot stedenbouwkundige vergunningen. 

Vergunningsbeslissingen genomen voor die datum werden volledig behandeld volgens de 

vroegere bepalingen van het Coördinatiedecreet3 en het vroegere DRO.4 De behandeling 

van vergunningsaanvragen ingediend voor 1 september 2009 gebeurde volgens de 

vroegere decreten, maar als de beslissing werd genomen na die datum, verlopen 

betekening, aanplakking, uitvoering en bestrijding volgens de nieuwe bepalingen. Alle 

                                                 
2 Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, BS, 8 juni 1999; zoals 
gewijzigd bij Decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, 
vergunnings-, en handhavingsbeleid, BS 15 mei 2009 en gecoördineerd door Gecoördineerde decreten Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, BS 20 augustus 2009, laatst gewijzigd bij Decreet van 18 december 2009 
bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009, BS 29 januari 2010 (de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, hierna verkort als VCRO). 
3 Decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, BS 15 maart 1997, 
opgeheven bij Decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, 
vergunnings-, en handhavingsbeleid, BS 15 mei 2009 (hierna verkort Coördinatiedecreet). 
4 Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, BS 8 juni 1999, zoals 
gewijzigd bij Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies, BS 26 augustus 2008 (hierna verkort 
DRO). 



 
 

 11 

vergunningsaanvragen die werden ingediend na 1 september 2009 geschieden volledig 

volgens de bepalingen uit de VCRO.5 

 

Onder de vroegere decreten was het van belang te weten of de vergunningsaanvraag in 

eerste aanleg werd ingediend bij een al dan niet ontvoogde gemeente. Niet-ontvoogde 

gemeenten verleenden een stedenbouwkundige vergunning volgens de procedure van 

het Coördinatiedecreet. Bij ontvoogde gemeenten daarentegen gebeurde dit volgens de 

procedure van het DRO. Sinds het invoeren van de VCRO verloopt de 

vergunningsprocedure volledig volgens de procedureregels opgenomen in de VCRO. Het 

onderscheid tussen ontvoogde en niet-ontvoogde gemeenten speelt echter nog steeds 

een rol. Een gemeente wordt ontvoogd wanneer ze aan 5 voorwaarden voldoet.6 Zodra 

ze aan die criteria voldoet, wordt dit vastgesteld door de Vlaamse regering en bij 

uittreksel bekend gemaakt in het Staatsblad.7 

 

§2. De stedenbouwkundige vergunning in het Coördinatiedecreet 

 

7. Zolang een gemeente in het vroegere stelsel niet ontvoogd was, werd een 

stedenbouwkundige vergunning verleend volgens de procedure van het 

Coördinatiedecreet.8 Er diende in deze procedure een onderscheid gemaakt te worden al 

naargelang voor een aanvraag van een bouwvergunning al dan niet een advies van de 

gemachtigde ambtenaar moest worden verkregen. 

 

De bepalingen uit het decreet vereisten geen advies wanneer het voorwerp van de 

aanvraag voor een bouwvergunning in een gebied lag waarvoor er een goedgekeurd BPA 

of RUP bestond,9 of dat lag in een goedgekeurde niet vervallen verkaveling.10 Andere 

redenen om geen advies te moeten aanvragen bestonden uit het feit dat de aanvraag 

voorkwam op een lijst van de Vlaamse Regering11 of omwille van het feit dat de 

gemachtigde ambtenaar zijn advies niet tijdig afleverde.12 In dergelijke gevallen mocht 

                                                 
5 Art. 7.5.8, §1 VCRO. 
6 Art. 7.2.1, §1 VCRO: De gemeente moet beschikken over 1) een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan waarin zowel een bindend, richtinggevend als een informatief gedeelte zijn opgenomen; 2) een 
gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar; 3) een conform verklaard plannenregister; 4) een vastgesteld 
vergunningenregister; 5) een register van de onbebouwde percelen. 
7 Art. 7.2.1, §1 VCRO. 
8 Art. 193, §2, eerste lid DRO in samenhang met. art.43, § 1- §5; 44; 49; 51; 52 en 53 Coördinatiedecreet. 
9 Art. 44, eerste lid Coördinatiedecreet. 
10 Art. 44, tweede lid Coördinatiedecreet. 
11 Art. 43, §1, tweede lid Coördinatiedecreet; Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot bepaling van 
de werken en handelingen die vrijgesteld zijn van het eensluidend advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar, BS 19 mei 2000, laatst gewijzigd bij Besluit van 29 mei 2009, BS 25 augustus 
2009. 
12 Art. 43, §1, derde lid Coördinatiedecreet. 
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het college van burgemeester en schepenen autonoom een beslissing nemen, zonder 

rekening te moeten houden met het advies van de gemachtigde ambtenaar.  

 

In andere gevallen vereiste het decreet wel een advies van de gemachtigde ambtenaar. 

In dergelijke gevallen kon het college de vergunning alleen verlenen op eensluidend 

advies van de gemachtigde ambtenaar.13 Dit advies bond het college in zoverre het 

negatief was. De gemachtigde ambtenaar bezat ook de mogelijkheid om aan het 

verlenen van een vergunning voorwaarden te verbinden om de goede plaatselijke 

ordening veilig te stellen. Bij een positief advies beschikte de gemeente over een eigen 

appreciatiemarge.14 Ze kon de vergunning toekennen, maar genoot ook de vrijheid om 

zelf nog bijkomende voorwaarden vast te stellen of om de vergunningsaanvraag alsnog 

te weigeren. 

 

§3. De stedenbouwkundige vergunning onder het DRO 

 

A. Rechtsgrond: 

 

8. De stedenbouwkundige vergunning in de procedure van het DRO moet worden 

aangevraagd en verleend voorafgaand aan het uitvoeren van bepaalde werken, 

handelingen, functiewijzigingen en verleent het recht deze te mogen uitvoeren.15 Toch 

bestaan uitzonderingen op deze vergunningsplicht: een eerste reeks vormen de 

instandhoudings- en onderhoudswerken die geen betrekking hebben op de stabiliteit, een 

tweede reeks heeft betrekking op de ‘kleine werken’ die door de Vlaamse regering 

werden opgenomen in een lijst.16  

 

9. De provincies en gemeenten kunnen door middel van een stedenbouwkundige 

verordening de vergunningsplicht uitbreiden tot andere werken, handelingen en 

functiewijzigingen.17 

 

B. Beoordelingsgronden. 

10. De overheid mag echter niet vrij oordelen over vergunningsaanvragen, ze moet 

hierbij een specifiek beoordelingskader respecteren. Zo moet de vergunningverlenende 

                                                 
13 Art. 43, §1, eerste lid Coördinatiedecreet. 
14 X. BUIJS en A. GLABEKE, “ De opbouw van de stedenbouwkundige en verkavelingsvergunning verleend in 
eerste aanleg”, TROS 2007, 65-66. 
15 Art. 99 DRO. 
16 Art 3 Besluit Vlaamse Regering 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en 
van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, BS 18 mei 
2000. 
17 Art 99, §3 DRO. 
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overheid een legaliteits- en opportuniteitstoetsing houden bij het verlenen van een 

stedenbouwkundige vergunning.18 Tevens bestaan er ook nog een aantal specifieke 

beoordelingscriteria.19 

 

Bij de legaliteitstoetsing gaat de vergunningverlenende overheid na of het aangevraagde 

project niet strijdig is met de geldende decretale en reglementaire bepalingen. Hierbij 

kijkt ze of de vergunningsaanvraag wel overeenstemt met gewestplannen, plannen van 

aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen en overige 

wetgeving (bv. de watertoets). 

 

Bij de opportuniteitstoetsing onderzoekt de overheid of het voorwerp van de 

vergunningsaanvraag wel verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. Op de 

decretale grondslag van dit criterium zal hierna verder worden ingegaan. 

 

Het DRO bevat tevens een aantal specifieke decretale beoordelingscriteria20 waaraan in 

bepaalde gevallen moet worden voldaan om een stedenbouwkundige vergunning te 

krijgen. Een voorbeeld hiervan vormt het feit dat er een voldoende uitgeruste weg moet 

liggen alvorens men een stedenbouwkundige vergunning kan krijgen.21 

 

§4. De stedenbouwkundige vergunning in de VCRO. 

 

A. Algemeen 

 

11. In de regel moet onder de VCRO voorafgaand aan het uitvoeren van bouwwerken, 

ontbossen, stellen van bepaalde handelingen, wijzigen van de hoofdfunctie, opsplitsen 

van een woning of aanleggen van recreatieve terreinen, eveneens een 

stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd.22 Ook hier bestaan er een aantal 

afwijkingen op de vergunningsplicht. De vrijgestelde handelingen werden opgenomen in 

een besluit van de Vlaamse Regering.23 Er werd een nieuwe categorie van 

meldingsplichtige werken gecreëerd. Die bestaan uit gevallen waarbij de 

vergunningverlenende overheid slechts over een minimale beoordelingsruimte beschikt 

omwille van het eenvoudige en gangbare karakter van de betrokken handelingen, of de 

                                                 
18 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 93. 
19 Art. 100 DRO. 
20 Art 100 DRO. 
21 Art 100, §1 DRO. 
22 Art. 4.2.1 VCRO. 
23 Art. 4.2.3 VCRO io. art. 3 Besluit Vlaamse Regering 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige 
functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige 
vergunning nodig is, BS 18 mei 2000, laatst gewijzigd besluit Vlaams Regering 5 september 2008, BS 28 
november 2008. 
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onderworpenheid van de handelingen aan nauwkeurige stedenbouwkundige 

voorschriften, verkavelingsvoorschriften of integrale ruimtelijke voorwaarden én die 

worden vastgesteld op een lijst van de Vlaamse Regering.24 Een melding zal in deze 

gevallen als een stedenbouwkundige vergunning worden beschouwd.25 Ook wanneer de 

verwezenlijking van een ondergeschikte wooneenheid met de bedoeling een vorm van 

zorgwonen te creëren normaal vergunningsplichtig zou zijn, wordt deze, indien dit binnen 

het bestaande bouwvolume van de woning gebeurt, van rechtswege in een 

meldingsplicht omgezet.26 Nog een nieuw instrument, meer bepaald het as-builtattest, 

kan in bepaalde gevallen marginale afwijkingen regulariseren, iets waarvoor vroeger ook 

een stedenbouwkundige vergunning moest worden aangevraagd. Indien het effectief om 

een marginale afwijking gaat, kan in het attest worden verklaard dat deze afwijkingen 

niet of slechts beperkt afwijken van de plannen die het voorwerp uitmaken van een 

stedenbouwkundige vergunning.27 

 

Er bestaan niet alleen vrijstellingen, maar omgekeerd kan een provinciale of 

gemeentelijke verordening een bijkomende meldings- of vergunningsplicht invoeren.28 

 

12. Ontvoogde en niet-ontvoogde gemeenten volgen dezelfde procedure na 1 september 

2009.29 Het verschil bestaat er echter in dat niet-ontvoogde gemeenten de aanvraag ter 

advies moeten voorleggen aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.30 

 

B. Beoordelingsgronden 

 

13. In de VCRO worden beoordelingsgronden opgenomen waaraan een aanvraag moet 

worden getoetst. Een vergunning wordt geweigerd indien het aangevraagde 

onverenigbaar is met stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften, 

indien daar niet geldig van wordt afgeweken of indien het aangevraagde niet kan worden 

verenigd met de goede ruimtelijke ordening.31 De legaliteits- en opportuniteitstoetsing 

worden in de VCRO uitdrukkelijk opgenomen. Tevens bevat de VCRO decretale 

beoordelingselementen waarmee het aangevraagde moet overeenstemmen om voor een 

                                                 
24 Art. 4.2.2, §1 VCRO. Tot op heden werd er nog geen dergelijke lijst gepubliceerd, waardoor deze categorie 
van de van vergunningsplicht vrijgestelde werken nog niet in werking getreden is. 
25 Art. 4.2.2, §6 VCRO. 
26 Art. 4.2.4, §1 VCRO. 
27 Art. 4.2.7 VCRO. 
28 Art. 4.2.5 VCRO. 
29 Art. 7.5.8, §1, 3e lid VCRO. 
30 Art. 4.7.16, §2 VCRO. 
31 Art. 4.3.1, §1, 1° VCRO. 
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vergunning in aanmerking te komen.32 Het aangevraagde kan ook worden geweigerd 

indien het niet overeenstemt met een aantal bepalingen uit andere wetgevingen.33 

 

Afdeling 2: Het criterium van de goede ruimtelijke ordening 

 

14. Bij het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning dient de 

vergunningverlenende overheid de aanvraag niet alleen te toetsen aan de geldende en 

wettelijke voorschriften, maar ook aan de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke 

ordening. Ook hier speelt de datum van 1 september 2009 en het al dan niet ontvoogde 

karakter van de gemeente een rol. Voor die datum lag de grondslag voor de verplichting 

van het beoordelen van de goede ruimtelijke ordening in het Coördinatiedecreet of in het 

DRO, al naar gelang de gemeente al dan niet ontvoogd was. Na die datum ligt de 

grondslag in de VCRO. Deze verplichting werd in de vroegere wetgeving niet expliciet 

vermeld, maar kon worden afgeleid uit verschillende bepalingen.34 De VCRO bevat nu wel 

uitdrukkelijk de verplichting te toetsen aan de goede ruimtelijke ordening en bepaalt 

eveneens een aantal beginselen waarmee rekening gehouden moet worden. Tevens kan 

uit een aantal andere juridische bepalingen die van eveneens van toepassing zijn op 

stedenbouwkundige vergunningen, ook de verplichting tot het toetsen aan de goede 

ruimtelijke ordening worden afgeleid. 

 

§1. De grondslag in het Coördinatiedecreet 

 

15. In het Coördinatiedecreet kon de gemachtigde ambtenaar tot weigering van de 

vergunning besluiten mits dit behoorlijk met redenen te omkleden. Daarnaast kon hij aan 

de afgifte van de vergunning ook een aantal voorwaarden verbinden om een goede 

plaatselijke ordening veilig te stellen en kon hij zelfs afwijken van alle bestaande 

verordenende voorschriften, in het bijzonder van die welke uit rooiplannen 

voortvloeien.35 De gemachtigde ambtenaar moest dus bij het opstellen van zijn advies 

rekening houden met de goede plaatselijke ordening. 

 

16. In gevallen waarbij het college van burgemeester en schepenen autonoom oordeelt 

omdat de aanvraag behoort tot werken en handelingen die de Vlaamse regering 

vrijgesteld heeft van de adviesverplichting36 en voorzover voor het gebied waarin het 

                                                 
32 Art. 4.3.1, 61, 2° VCRO io. Titel 4, hoofdstuk 3, afdeling 2 VCRO. 
33 Art. 4.3.1, §1, 3°en 4° VCRO met verwijzing naar decreet integraal waterbeleid en het decreet grond- en 
pandenbeleid. 
34 B. HUBEAU, Het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening, Brugge, Die Keure, 1999, 365. 
35 Art. 43, §2, 1e lid Coördinatiedecreet. 
36 Art. 43, §1, 2e lid Coördinatiedecreet. 
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goed ligt er geen BPA of verkavelingsvergunning bestaat, kan de gemachtigde ambtenaar 

toch nog de vergunning schorsen als die strijdig is met de goede plaatselijke ordening.37 

Hieruit kan men afleiden dat de overheid bij het verlenen van de vergunning rekening 

dient te houden met de goede plaatselijke ordening. Doet de overheid dat niet, dan kan 

de gemachtigde ambtenaar de vergunning schorsen.38 

 

Samenvattend kan men stellen dat in de gevallen waarin advies wordt vereist, er 

rekening moet worden gehouden met de verenigbaarheid met de goede plaatselijk 

ordening. Toch zal de vergunningverlenende overheid nog zelf een oordeel over die 

goede ruimtelijke ordening moeten vormen of minstens melden dat ze het besluit uit het 

advies tot de hare maakt.39 Wanneer de overheid zelf oordeelt, moet ze eveneens 

rekening houden met de goede plaatselijke ordening, zoniet, dreigt een schorsing van 

het vergunningsbesluit. 

 

§2. De grondslag in het Decreet ruimtelijke ordening. 

 

A. Algemeen 

 

17. In het DRO ligt geen uitdrukkelijke verplichting tot het nagaan van de 

verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening vervat. Ook dat moet uit diverse 

bepalingen worden afgeleid. 

 

Zowel de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar in eerste aanleg als de 

provinciale in de beroepsprocedure, moet een verslag opstellen. Het bestaat uit twee 

delen: in een eerste deel moeten de wettelijke en reglementaire voorschriften worden 

opgenomen die van toepassing zijn op de plaats waarop de stedenbouwkundige aanvraag 

betrekking heeft; een tweede deel brengt verslag uit over de verenigbaarheid met de 

goede ruimtelijke ordening.40 Hieruit kan de verplichting tot het toetsen van de 

verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening worden afgeleid. Het opstellen van 

het verslag zou immers geen zin hebben indien de vergunningverlenende overheid de 

vergunningsaanvraag niet aan de goede ruimtelijke ordening zou moeten toetsen.41 Het 

besluit van de vergunningverlenende overheid, respectievelijk het college van 

burgemeester en schepen of de deputatie, moet concreet vermelden waarom de 

                                                 
37 Art. 44, 6e lid Coördinatiedecreet. 
38 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 95. 
39 Zie infra hoofdstuk Uitdrukkelijke motivering nr. 44. 
40 Art. 110, §2 en Art 121, §2 DRO. 
41 B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE (eds.) Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, Brugge, Die Keure, 
2004, 579. 
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vergunningsaanvraag beantwoordt aan de goede ruimtelijke ordening. Hiervoor kan ze 

de visie van de stedenbouwkundige ambtenaar al dan niet bijtreden. Als ze het verslag 

volgt, moet ze dat uitdrukkelijk vermelden. Indien ze er een andere mening op nahoudt, 

moet ze zelf motiveren en daarbij de zienswijze van de stedenbouwkundige ambtenaar 

weerleggen.42 

 

Ook in de gevallen waarin de vergunningverlenende overheid afwijkt van een bestaand 

BPA, RUP of verkavelingsvergunning, kan dat slechts op voorwaarde dat ze niet ingaat 

tegen de goede ruimtelijke ordening.43 Hierin ligt eveneens een grondslag voor het 

beoordelen van de goede ruimtelijke ordening. 

 

18. Er kan in dit kader ook nog worden opgemerkt dat men ervoor koos om in het DRO 

het begrip ‘goede ruimtelijke ordening’ te gebruiken, hoewel men in de parlementaire 

voorbereiding sprak van het begrip ‘de goede plaatselijke ordening’ zoals dit in het 

Coördinatiedecreet en in het KB Gewestplannen44 staat vermeld. Deze wijziging zou op 

zich geen grote rol mogen spelen, maar heeft wel zijn belang bij de vraag of art. 4 DRO 

als rechtsgrond kan dienen.45 

 

B. Kan art. 4 DRO als grondslag dienen? 

 

19. Er heerste in de rechtsleer lange tijd een discussie of art. 4 DRO als rechtsgrond kon 

dienen bij het beoordelen van de stedenbouwkundige vergunning. Artikel 4 DRO, het 

zgn. doelstellingenartikel,46 bepaalt dat de ruimtelijke ordening gericht is op een 

duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Om dit te verwezenlijken dient men de ruimtelijke 

behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar af 

te wegen. Hierbij wordt er rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de 

gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale 

gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit. 

 

Een arrest van het Grondwettelijke Hof47 vormde de aanleiding voor deze discussie. In 

een zaak werd opgeworpen dat er een discriminatie zou bestaan tussen 

                                                 
42 B. ROELANDTS, “Overzicht van de nieuwe vergunningverlening”,in schriftelijke neerslag van de studiedag 
“Recente ontwikkelingen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw” 16 en 23 januari 2001 (onuitgeg.). 
43 Art. 111 bis DRO. 
44 Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en de gewestplannen, BS, 10 februari 1973, laatst gewijzigd bij Besluit van 16 juli 1998 van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de algemene voorstelling van het ontwerpplan en van het 
gewestelijk bestemmingsplan, BS, 19 augustus 1998 (hierna verkort als KB Gewestplannen). 
45 Zie infra; P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 
2008, 95. 
46 Art. 4 DRO, huidig art. 1.1.4 VCRO (hierna aangehaald als doelstellingenartikel). 
47 GwH 14 mei 2003, nr. 57/2003. 
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vergunningsplichtige structurele instandhoudings- en onderhoudswerken aan bestaande 

vergunde zonevreemde woningen en gebouwen die slechts kunnen worden toegestaan op 

voorwaarde dat de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad, terwijl de 

vergunningsplichtige structurele instandhoudings- en onderhoudswerken aan zone-eigen 

constructies niet aan die voorwaarde dienden te voldoen.48 Het Grondwettelijk Hof stelt 

vast dat er van discriminatie geen sprake is, aangezien “in beide gevallen het verkrijgen 

van een stedenbouwkundige vergunning niet zeker is. Artikel 4 van het decreet van 18 

mei 1999 bepaalt immers dat bij de afweging van de ruimtelijke behoeften van 

verschillende maatschappelijke activiteiten, de vergunningverlenende overheid rekening 

dient te houden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de 

culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen.”49 Volgens het Hof moet 

bijgevolg de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening gebeuren op grond van het 

doelstellingenartikel, zowel bij zonevreemde als niet-zonevreemde structurele 

instandhoudings- en onderhoudswerken. Hiermee gaat het Hof lijnrecht in tegen de visie 

van de Raad van State. De Raad verdedigde immers de stelling dat het 

doelstellingenartikel alleen betrekking had op de voorschriften die in acht moeten worden 

genomen bij het opmaken van plannen en dat het bijgevolg niet kon worden toegepast 

op de vergunningverlening.50 Het Grondwettelijk Hof voegt er echter in zijn arrest nog 

aan toe dat “in geval van een uitzonderingsaanvraag dient de goede ruimtelijke ordening 

vanuit een ruimer perspectief dan de zorg voor de goede plaatselijke aanleg te worden 

beoordeeld.”51 Het grondwettelijk Hof lijkt hiermee een onderscheid te willen maken 

tussen een ruime beoordeling voor uitzonderingsaanvragen, vermoedelijk zonevreemde 

constructies, en de beoordeling van de goede plaatselijke ordening wat zou gelden voor 

zone-eigen aanvragen. Hierdoor blijft de precieze draagwijdte van het arrest echter 

onduidelijk.52 

 

20. Bepaalde rechtsleer53 meende wel dat het doelstellingenartikel als grondslag kan 

dienen voor het toetsen aan het criterium van de goede ruimtelijke ordening bij het 

verlenen van de stedenbouwkundige vergunning. Het oude doelstellingenartikel, namelijk 

art.1 in het Coördinatiedecreet, bevatte immers rechtstreeks een verwijzing naar de 

doelstellingen en de opmaak van de plannen van aanleg. Art. 4 DRO werd hiervan echter 

                                                 
48 GwH 14 mei 2003, nr. 57/2003, overweg. B 18. 
49 GwH 14 mei 2003, nr. 57/2003, overweg B 19.2. 
50 RvS 2 februari 2007, nr.197.385, Wouters en nr.167.384, Bynens, overweg. 2.4.2.2. ; zie ook RvS 9 
augustus 1999, nr. 119.892, Verwimp en Peeters; RvS 10 mei 2000, nr. 87.166, vzw Boterstraatactiecomité; 
RvS 29 oktober 2008, nr. 187.446, Trappeniers; RvS 29 oktober 2008, nr. 187.445, Obrist. 
51 GwH 14 mei 2003, nr. 57/2003, overweg B 19.2. 
52 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 98; 
ook T. DEWAELE stelt dat het best nog even afwachten is alvorens vergunningen getoetst kunnen worden aan 
art. 4 DRO. Zie T. DEWAELE, “Zonevreemdheid en het Arbitragehof: enkele bedenkingen”, (noot onder GwH 14 
mei 2003, nr. 57/2003), TROS 2003, 347. 
53 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 97 -
100. 
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losgekoppeld, aangezien er geen link meer bestaat tussen de doelstellingen en de 

instrumenten voor ruimtelijke ordening. Deze instrumenten staan opgesomd in art. 3 

DRO.54 Daarenboven gebruikt art.4 DRO de term ‘de ruimtelijke ordening’. Deze wordt 

vastgelegd door de instrumenten van art. 3 DRO. Er is echter in art. 110, §2 en art. 121, 

§2 DRO sprake van ‘de goede ruimtelijke ordening’, daar waar dit in het vroegere 

Coördinatiedecreet en in de voorbereidende werken55 nog ‘de goede plaatselijke 

ordening’ heette. Gelet op het feit dat het doelstellingenartikel een volwaardig op zichzelf 

staande bepaling werd en omdat men dezelfde terminologie hanteert, zou men kunnen 

stellen dat art. 4 DRO als een volwaardige rechtsgrond kan worden beschouwd. 56 

 

LINDEMANS en VEKEMAN stellen het echter anders. Het doelstellingenartikel vormt voor 

hen ‘op zich’ geen rechtstreekse toetsingsgrond voor de beoordeling voor het verlenen 

van een stedenbouwkundige vergunning. Immers, die beoordeling moet zich binnen de 

doelstellingen van het ruimtelijk ordeningsrecht bewegen. Bij het verlenen van een 

stedenbouwkundige vergunning dient steeds een beoordeling van de verenigbaarheid 

met de goede ruimtelijke ordening te worden gegeven, ook indien er gedetailleerde 

stedenbouwkundige voorschriften bestaan. Indien die beoordeling niet moet gebeuren, 

zou er geen vergunning meer nodig zijn. In zoverre die stedenbouwkundige voorschriften 

ontbreken, moet een dergelijke beoordeling noodgedwongen steunen op de algemene 

stedenbouwkundige normen, waarnaar art. 4 DRO impliciet verwijst.57 

 

21. De discussie werd echter beslecht en algemeen wordt het doelstellingenartikel 

aanvaard als een grondslag waarmee bij het verlenen van een stedenbouwkundige 

vergunning rekening moet worden gehouden. De Raad van State paste zijn rechtspraak 

in die zin aan.58 Daarenboven bepaalt de VCRO nu expliciet dat het doelstellingenartikel 

in acht moet worden genomen bij het beoordelen van de goede ruimtelijke ordening.59 

 

§3. Grondslag in de VCRO 

 

22. In tegenstelling tot de vroegere hiervoor geschetste regelgeving bevat de VCRO wel 

expliciet een aantal beginselen die moeten worden gerespecteerd bij het beoordelen van 

de goede ruimtelijke ordening. De decreetgever achtte het aangewezen dat hij enkele 

indiciën aan de uitvoerende macht zou geven met betrekking tot de toetsing aan de 

                                                 
54 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 98. 
55 Memorie van toelichting, Parl. St., VL. Parl. 1998-1999, nr. 1332/1, 59. 
56 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 99. 
57 D. LINDEMANS en R. VEKEMAN, “Doelstellingen” in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE (eds.), Handboek 
ruimtelijke ordening en stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2004, 60. 
58 Zie infra nr. 144. 
59 Art. 4.3.1, §2, 1°, in fine VCRO. 
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goede ruimtelijke ordening.60 Deze beginselen werden opgenomen onder algemene 

bepalingen die voor alle vergunningen gelden. Iedere vergunningsaanvraag moet 

bijgevolg aan de goede ruimtelijke ordening worden getoetst.  

 

23. De beginselen worden ondergebracht in drie categorieën. De eerste categorie61 bevat 

een aantal aandachtspunten en criteria die de vergunningverlenende overheid bij haar 

beoordeling moet betrekken voor zover noodzakelijk of relevant. Een indeling kan 

worden gemaakt62 tussen enerzijds criteria die betrekking hebben op de inpasbaarheid in 

de onmiddellijke en ruimere omgeving: de functionele inpasbaarheid, de 

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

elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf en anderzijds, criteria die 

verder gaan dan het stedenbouwkundige en betrekking hebben op hinderaspecten, 

gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen. Verder bepaalt deze categorie 

ook dat rekening moet worden gehouden met de beginselen opgenomen in het 

doelstellingenartikel, waardoor dit uitdrukkelijk als criterium ter beoordeling van de 

goede ruimtelijke ordening wordt erkend.  

 

Als tweede beginsel moet de vergunningverlenende overheid rekening houden met de in 

de omgeving bestaande toestand. Toch kan zij ook de beleidsmatig gewenste 

ontwikkelingen van de eerste categorie beginselen in rekening brengen.63 

 

Een derde beginsel moet in acht worden genomen indien het aangevraagde ligt in een 

gebied dat geordend wordt door een RUP, gemeentelijk plan van aanleg of een 

verkavelingsvergunning waarvan niet op geldige wijze wordt afgeweken. In zoverre het 

plan aandachtspunten uit de eerste categorie beginselen behandelt, worden de 

voorschriften geacht de criteria van de goede ruimtelijke ordening weer te geven.64 

 

Ten slotte kan de Vlaamse Regering thematisch of gebiedsspecifiek, integrale ruimtelijke 

voorwaarden bepalen ter beoordeling van de inpassing van welbepaalde handelingstypes, 

of van handelingen in specifieke gebieden, onverminderd strengere planologische of 

verkavelingsvoorschriften.65 

 

24. Door het opnemen van deze criteria ontstaat er in ieder geval duidelijkheid over met 

welke aspecten er rekening dient gehouden te worden bij de beoordeling van de goede 

                                                 
60 Memorie van toelichting, Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 124, nr. 399. 
61 Art. 4.3.1., §2, 1° VCRO. 
62 B. ROELANDTS en P.-J. DEFOORT, “Ruimtelijke ordening anno 2009: nieuwe regels, nieuwe vragen” TROS 
2009, 113. 
63 Art. 4.3.1, §2, 2° VCRO. 
64 Art. 4.3.1, §2, 3° VCRO. 
65 Art. 4.3.1, §2, tweede lid VCRO. 
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ruimtelijke ordening. Tevens moet de plicht om deze beoordeling te houden niet meer uit 

andere bepalingen worden afgeleid, wat toch ook een verbetering is. 

 

§4. Grondslag uit diverse juridische bepalingen 

 

A. Gewestplannen, BPA’s, RUP’s en verkavelingsvergunningen 

 

25. In het KB Gewestplannen kan eveneens een juridische grondslag worden gevonden 

voor het toetsen aan de goede ruimtelijke ordening. Zo bevat het KB een bepaling 

waaruit blijkt dat een vergunning slechts kan worden verleend zo de uitvoering van de 

handelingen en werken overeenstemt met de goede plaatselijke ordening, zelfs indien de 

aanvraag niet strijdig is met het gewestplan of ontwerpgewestplan.66 De overheid zal dus 

steeds moeten nagaan of het voorwerp van een aanvraag wel past binnen de goede 

plaatselijke ordening. 

 

Deze algemene verplichting wordt ook nog eens uitdrukkelijk herhaald voor het 

bestemmingsvoorschrift van woongebied, dat bijgevolg eveneens een juridische 

grondslag voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening bevat. De 

hoofdbestemming van woongebied ligt uiteraard in de woonfunctie. Toch kan in dat 

gebied ook handel dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf worden toegelaten voor zover 

deze taken van bedrijf niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden 

afgezonderd. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar in 

woongebied worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke 

omgeving.67  

 

26. Het KB Gewestplannen bevat geen procedurevoorschriften, maar enkel inhoudelijke 

bepalingen, waardoor de bepalingen van het KB zowel in de nieuwe als in de oude 

procedures gelden in het geval dat er gewestplannen zijn.68 De bepalingen van het KB 

Gewestplannen kunnen enkel worden toegepast op de bestemmingsvoorschriften uit 

gewestplannen en niet op bestemmingsvoorschriften in BPA’s, RUP’s en 

verkavelingsvergunningen. Binnen die zones moet gebruik worden gemaakt van de 

hierboven geschetste regels om te voldoen aan de verplichting het voorwerp van een 

aanvraag te toetsen aan de goede ruimtelijke ordening.69 

 

                                                 
66 Art. 19, 3e lid KB Gewestplannen. 
67 art. 5, 1.0 KB Gewestplannen. 
68 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 96. 
69 Voor oude procedure: Art. 110, §2 en 121, §2 DRO of art. 43, §2, 2e lid en art. 44, 6e lid Coördinatiedecreet; 
voor nieuwe: Art. 4.3.1, §1, 1°, b VCRO. 
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27. Indien het voorwerp van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ligt in een 

gebied waarvoor er een BPA bestaat, neemt de Raad van State genoegen met de 

verwijzing naar dit BPA als feitelijke overweging bij een vergunningsaanvraag. De 

rechtspraak van de Raad verwoordt het als volgt: “Een bijzonder plan van aanleg 

bepaalt, met het oog op een behoorlijke ruimtelijke ordening, de bestemming en de 

ordening van het gebied, alsook de wijze waarop de plaats moet worden aangelegd en de 

gebouwen moeten worden geplaatst. Door de conformiteit van de bouwaanvraag met het 

bijzonder plan van aanleg na te gaan, verricht de [vergunningverlenende overheid] ipso 

facto een onderzoek naar de overeenkomst van de bouwaanvraag met de eisen van een 

goede plaatselijke ordening.”70 Een verwijzing naar het BPA ter beoordeling van de goede 

ruimtelijke ordening kan volstaan, omdat zo’n plan krachtens artikel 14 

Coördinatiedecreet de gedetailleerde bestemming en ordening bepaalt. Een verwijzing 

kan slechts volstaan indien deze voorschriften voldoende gedetailleerd zijn en aan de 

vergunningverlenende overheid geen beoordelingsruimte laten.71  

 

Bovenstaande geldt ook in het geval het voorwerp van de aanvraag ligt binnen een RUP72 

of een verkaveling. In het geval van een RUP zijn er echter geen decretale bepalingen die 

een zekere graad van detaillering voorschrijven.73 Ook wanneer het aanvraagde binnen 

een verkaveling valt, kan bovenstaande hierop worden toegepast. “Een verwijzing naar 

de verkavelingsvergunning volstaat [immers] als motivering van de overeenstemming 

met de goede plaatselijke ordening, indien de stedenbouwkundige vergunning in 

overeenstemming is met de stedenbouwkundige voorschriften van deze 

verkavelingsvergunning.”74  

 

B. Uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

 

28. Wanneer de overheid een vergunning verleent, stelt ze een bestuurshandeling. Het 

betreft een eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die rechtsgevolgen heeft 

voor een of meer bestuurden of een ander bestuur,75 waardoor het verlenen van een 

stedenbouwkundige vergunning onderworpen is aan de Uitdrukkelijke motiveringswet. 

Deze wet vormt tevens een grondslag voor het toetsen aan de goede ruimtelijke 

ordening, aangezien bestuurshandelingen uitdrukkelijk gemotiveerd dienen te worden76 

                                                 
70 RvS 16 maart 2007, nr. 169.046, Lippens e.a., overweg. 4; zie eveneens RvS 12 juni 2006, nr. 159.982, 
Buys; RvS 30 juni 1994, nr. 48382, Piot. 
71 RvS 7 februari 2001, nr. 93.109, Desmedt. 
72 RvS 15 juni 2004, nr.132.436, Callens. 
73 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 100. 
74 RvS 25 januari 2006, nr. 154.144, Pazmany, overweg. 14.1. 
75 Art.1 Wet van 29 juli betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, BS, 12 september 
1991 (hierna verkort Uitdrukkelijke motiveringswet). 
76 Art. 2 Uitdrukkelijke motiveringswet. 
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en de motivering in de akte zowel de juridische als de feitelijke overwegingen moet 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen.77 Over de rol van deze wet bij het 

beoordelen van de goede ruimtelijke ordening zal verder in extenso worden ingegaan.78 

 

29. Er kan echter wel nog worden opgemerkt dat de Uitdrukkelijke motiveringswet 

slechts gehanteerd moet worden bij bijzondere gevallen waarin reeds een uitdrukkelijke 

motiveringsverplichting bestaat en voor zover de daar voorgeschreven regeling minder 

strenge verplichtingen oplegt. Beroepsbeslissingen onder het Coördinatiedecreet hebben 

in het decreet een eigen bepaling die stelt dat de beslissingen van de [bestendige] 

deputatie en de Vlaamse regering met redenen worden omkleed.79 Deze bepaling omvat 

geen minder strenge verplichting, waardoor de Uitdrukkelijke motiveringswet in deze 

gevallen geen toepassing vindt. Bij het betwisten van de motivering in deze gevallen kan 

men zich rechtstreeks op die bepaling beroepen. 

 

C. Zonevreemdheid 

 

30. Ook in de bepalingen van het DRO over zonevreemde aanvragen kan een grondslag 

voor het toetsen aan de goede ruimtelijke ordening worden gevonden. Een aantal 

bepalingen vereisen immers expliciet dat een afwijking van de bestemmingsvoorschriften 

van een gewestplan of van algemene plannen van aanleg slechts kan, indien voldaan 

wordt aan de in het DRO bepaalde voorwaarden en wanneer het aangevraagde 

daarenboven ook nog kan worden verenigd met de goede ruimtelijke ordening.80 Toch 

bestaat er discussie of iedere zonevreemde aanvraag wel aan de goede ruimtelijke 

ordening moet worden getoetst, omdat deze verplichting niet in alle gevallen expliciet 

werd opgenomen.81 

 

31. Volgens artikel 145bis DRO kunnen zonevreemde vergunningen slechts worden 

toegestaan op voorwaarde dat de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad. Deze 

bepaling mag echter niet beperkt worden tot artikel 145bis, §2, maar moet voor het 

gehele artikel 145 worden gezien.82 De Vlaamse Regering kan hierover nadere regels 

vastleggen, zoals onder meer met betrekking tot de ruimtelijke draagkracht van het 

gebied en de verweving van de functies.83 Ze heeft dit voor de zonevreemde 

                                                 
77 Art. 3, eerste lid Uitdrukkelijke motiveringswet. 
78 Zie hoofdstuk ABBB motiveringsplicht. 
79 Art. 53, §3 Coördinatiedecreet. 
80 Art. 145bis, §2, 4e lid DRO; art. 145ter, 2e lid DRO; 195bis, 2e lid DRO. 
81 Art. 145bis, §1 DRO en art. 145sexies DRO; Zie infra, Zonevreemdheid nr. 154. 
82 B. BOUCKAERT en T. DE WAELE, Ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Vlaamse Gewest, Brugge Vanden 
Broele, 2004, 95. 
83 Art. 145 bis, §2, 4e lid DRO. 



 
 

 24 

functiewijzigingen ook effectief gedaan met het besluit zonevreemde functiewijzigingen.84 

Tot voor de laatste wijziging van dit besluit85, bevatte het een aantal punten waaraan 

aandacht moest worden besteed bij de toetsing van de goede ruimtelijke ordening, 

alvorens een stedenbouwkundige vergunning voor een zonevreemde functiewijziging kon 

worden verleend. Bijgevolg kan hieruit ook een grondslag voor het criterium van de 

goede ruimtelijke ordening worden gehaald, meer bepaald:86 

- de invloed van het nieuwe gebruik voor wat betreft het aantal te verwachten 

gebruikers, bewoners of bezoekers van het gebouw 

- de invloed van het nieuwe gebruik op het mobiliteitsaspect 

- de relatie van het nieuwe gebruik op de in de omgeving aanwezige functies en 

bestemmingen  

- het al dan niet bouwfysisch geschikt zijn van het gebouw voor het nieuwe gebruik. 

Ook de mogelijke relaties en de onderlinge invloeden tussen deze aandachtspunten 

dienden nagegaan en afgewogen te worden.87 Uit dat besluit konden bijgevolg een aantal 

specifieke criteria gehaald worden die de toetsing van de ruimtelijke ordening nader 

invulden, althans in het geval van een aanvraag tot zonevreemde functiewijziging, wat 

nergens anders in het decreet het geval was. 

 

32. Met het inwerkingtreden van de VCRO werd ook dat besluit aangepast.88 De bepaling 

in verband met de aandachtspunten bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening 

verdween. Zonevreemde functiewijzigingen kunnen nu plaatsvinden indien aan een 

aantal vereisten wordt voldaan89 en de functiewijziging voorkomt op een lijst van de 

Vlaamse Regering.90 In het decreet wordt niet meer expliciet verwezen naar het 

overeenstemmen met de goede ruimtelijke ordening. Toch moet bij het verlenen van een 

stedenbouwkundige vergunning voor een zonevreemde functiewijziging ook de 

overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening worden nagegaan, aangezien 

                                                 
84 Besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare 
zonevreemde functiewijzigingen, BS 10 februari 2004, laatst gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot bepaling van de toelaatbare 
functiewijzigingen voor gebouwen, gelegen buiten de geëigende bestemmingszone, BS 24 augustus 2009 
(hierna verkort besluit zonevreemde functiewijzigingen). 
84 Art. 145 bis, §2, 1-3e lid DRO o.a. enkel in de gevallen die werden bepaald door een lijst van de Vlaamse 
Regering. 
85 Dus het besluit in de versie zoals gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2007, BS 23 juni 
2007. 
86 Art. 11 besluit zonevreemde functiewijzigingen en B. ROELANDTS, ‘Zonevreemd bouwen en exploiteren’ in B. 
HUBEAU en W. VANDEVYVERE(eds.) Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2004, 761 
87 M. DE NOLF, Bestemmingswijzigingen bij zonevreemde gebouwen, vastgoed info 2004, nr. 2, 6 
88 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 
2003 tot bepaling van de toelaatbare functiewijzigingen voor gebouwen, gelegen buiten de geëigende 
bestemmingszone, BS 24 augustus 2009. 
89 A) het gebouw of het gebouwen complex bestaat B)het gebouw of gebouwencomplex is niet verkrot C) het 
gebouw of het gebouwencomplex is hoofdzakelijk vergund D) het gebouw of het gebouwencomplex is niet 
gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied of recreatiegebied. 
90 Art. 4.4.23 VCRO. 
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artikel 4.3.1. VCRO onverkort blijft gelden.91 De beoordelingsgronden zijn immers van 

toepassing voor het verlenen van iedere stedenbouwkundige vergunning, ongeacht welk 

voorwerp de aanvraag heeft.92 

                                                 
91 Zie eveneens art 4.4.11 VCRO waar dit expliciet wordt herhaald voor zonevreemde constructies. 
92 Zie infra nr. 157.  



 
 

 26 

Hoofdstuk 2: Algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur 
 

 

33. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur spelen een belangrijke rol bij het 

beoordelen van de goede ruimtelijke ordening in het kader van een stedenbouwkundige 

vergunning. Bij het uitvoeren van deze toetsing beschikt de vergunningverlenende 

overheid over een grote discretionaire bevoegdheid. Iedere vergunningverlenende 

overheid kan binnen de grenzen van verordenende plannen en stedenbouwkundige 

verordeningen een eigen invulling geven aan de vereisten van een goede ruimtelijke 

ordening. Het verlies aan dwingend rechtskader door de beleidsvrijheid van de 

vergunningverlenende overheid wordt gecompenseerd door de beginselen van behoorlijk 

bestuur die de vrijheid terug beperken en de burger beschermen tegen willekeur van de 

overheid. 

 

In het navolgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op beginselen van behoorlijk bestuur 

die een rol spelen bij het toetsen aan de goede ruimtelijke ordening. Hierbij wordt 

stilgestaan bij het gelijkheidsbeginsel het zorgvuldigheidsbeginsel, het rechtszekerheids- 

en vertrouwensbeginsel, het motiveringsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. Vooral 

deze twee laatste verdienen de meeste aandacht omdat deze de hoofdrol spelen bij de 

jurisdictionele controle van de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening door de 

Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

 

Vooraf: Toetsingsmogelijkheid 

 

34. Zowel de Raad van State als de Raad voor Vergunningsbetwistingen beschikken over 

de bevoegdheid om de beginselen van behoorlijk bestuur te betrekken bij hun 

legaliteitstoetsing. De Raad van State kan een vergunningsbeslissing immers vernietigen 

wegens schending van de wet.93 Dat begrip moet in materiële betekenis worden 

gehanteerd zodat ook de beginselen van behoorlijk bestuur hier onder vallen. De 

bevoegdheid om een stedenbouwkundige vergunning te toetsen aan de beginselen van 

behoorlijk bestuur wordt door de VCRO expliciet aan de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen gegeven.94  

 

                                                 
93 Art. 14, §1 Gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973, BS 21 maart 
1973,herhaaldelijk gewijzigd. 
94 Art. 4.8.3, §1 VCRO. 
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35. De Raad van State blijft bevoegd voor jurisdictionele beroepen tegen 

stedenbouwkundige vergunningen, aangevraagd voor 1 september 2009.95 

 

Afdeling 1: Motivering van bestuurshandelingen. 

 

36. De motivering van bestuurshandelingen speelt een belangrijke rol voor het criterium 

van de goede ruimtelijke ordening bij het verlenen van een stedenbouwkundige 

vergunning. Dat komt er voor de vergunningverlenende overheid op neer dat ze om te 

voldoen aan de haar opgelegde motiveringsplicht, moet aantonen waarom het voorwerp 

van de vergunningsaanvraag past binnen zijn specifieke omgeving. Iedere aanvraag en 

iedere omgeving is uniek. Daarom dient de vergunningverlenende overheid altijd toe te 

lichten waarom net die aanvraag kan in die omgeving. Voor de vergunningverlenende 

overheid vormt het motiveringsbeginsel dan ook het belangrijkste beginsel om mee 

rekening te houden.  

 

Een omgeving heeft specifieke kenmerken, bijvoorbeeld wat betreft bouwtypologie, 

bouwhoogte, kleur van de huizen enz. De overheid zal in een beslissing omtrent een 

stedenbouwkundige vergunning de omgeving beschrijven en motiveren waarom het 

voorwerp van de aanvraag al dan niet past binnen die omgeving met die bepaalde 

kenmerken. Ze dient dit aan te tonen met concrete elementen die ze effectief aan de 

omgeving ontleent en die overeenstemmen met de realiteit. Derhalve moet de 

vergunningverlenende overheid de aanvraag in concreto beoordelen en afdoende 

motiveren. 

 

§1. Onderscheid materiële en formele motivering. 

 

37. Een overheid die bestuurshandelingen stelt, dient deze handelingen te motiveren. De 

motiveringsplicht heeft twee aspecten: de materiële motiveringsplicht en de formele. 

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet 

steunen op aanvaardbare motieven waarvan het feitelijke bestaan naar behoren kan 

worden aangetoond, wat betekent dat de motieven steunen op werkelijke, bestaande, 

concrete en relevante feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld.96 De 

motieven moeten in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking kunnen 

                                                 
95 Art. 7.5.8, §4 in fine VCRO. 
96 RvS 24 juni 2008, nr. 184.606, Van Looy. 
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worden genomen.97 De materiële motiveringsvereiste bestaat dus uit 3 onderdelen: de 

motieven moeten kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig zijn. Wat de kenbaarheid 

betreft, moeten de motieven kunnen worden teruggevonden in het administratief dossier. 

Ze mogen, maar moeten niet uit de beslissing zelf blijken.98  

 

De formele motiveringsplicht verplicht het bestuur om de motieven waarop de beslissing 

steunt in de beslissing zelf op te nemen. Ze heeft tot doel de bestuurde in kennis te 

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan oordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt.99  

 

De beide motiveringsplichten verhouden zich tot elkaar, aangezien de naleving van de 

formele motivering de controle op de naleving van de materiële motivering voor de 

bestuurde vergemakkelijkt.100 Hieruit volgt dat de schending van de formele én de 

materiële motiveringsplicht niet tegelijker tijd kunnen worden aangevoerd. “Een gebrek 

aan een deugdelijke formele motivering maakt het de betrokkene onmogelijk om uit te 

maken of de materiële motiveringsplicht geschonden is. Dat omgekeerd dan ook, 

wanneer uit de bewoordingen van het verzoekschrift kan worden afgeleid dat in wezen 

een schending van de materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd, dit [dan ook] 

betekent dat de verzoekende partij van een schending van de formele motiveringsplicht 

geen schade heeft ondervonden.”101 Het doel van de formele motiveringsplicht wordt 

immers bereikt wanneer de bestuurde kennis heeft van de materiële overwegingen van 

een beslissing. Zodra een partij zich beroept op een schending van de materiële 

motiveringsplicht, geeft hij hiermee aan dat hij de materiële overwegingen kent en 

voldeed de overheid bijgevolg aan zijn formele motiveringsplicht. 

 

§2. Toepassingsgebied Uitdrukkelijke motiveringswet. 

 

38. Voor de toepassing van de Uitdrukkelijke motiveringswet moet er sprake zijn van een 

bestuurshandeling. Deze bestaat in de zin van de wet uit een eenzijdige rechtshandeling 

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

hebben voor een of meer bestuurden of voor een ander bestuur.102 Onder bestuur 

                                                 
97 RvS 14 juli 2008, nr. 185.388, Foquet. 
98 I. OPDEBEEK, A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 1999, 103; P. 
VAN ORSHOVEN: “De uitdrukkelijke motivering van administratieve rechtshandelingen”, RW 1991-1992, 488. 
99 RvS 29 december 2008, nr. 189.229, Maes; RvS 24 november 2008, nr. 188.152, Soens; RvS 18 september 
2008, nr. 186.352, Claes e.a; RvS 15 juli 2008, nr. 185.409, NV Bouw & renovatie; RvS 12 juni 2008, nr. 
184.114, Viane; RvS 16 februari 2005, nr. 140730, Comans e.a. 
100 D. MAREEN, “Hoe verhoudt de materiële motivering zich tot de formele motivering?”, TBP 1997, 726. 
101 RvS 19 september 2001, nr. 98.937, XXX, overweg 3.1. 
102 Art. 1, eerste streepje Uitdrukkelijke motiveringswet. 
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moeten administratieve overheden worden begrepen zoals bedoeld in artikel 14 

Gecoördineerde wetten op de Raad van State.103 Hieronder vallen alle organen van het 

federaal, communautair, gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk bestuursniveau die met 

een openbare dienst zijn belast en die niet behoren tot de wetgevende of de rechterlijke 

macht.104 Onder bestuurde verstaat men in de zin van deze wet elke natuurlijke of 

rechtspersoon in zijn betrekkingen met de overheid. De toekenning of weigering van een 

stedenbouwkundige vergunning valt onder het begrip bestuurshandeling, aangezien het 

een handeling vormt die eenzijdig uitgaat van de vergunningverlenende overheid, het 

bestuur, die rechtsgevolgen ressorteert voor de vergunningsaanvrager, de bestuurde.  

 

§3. De draagwijdte van de formele motivering. 

 

A. Doelstelling van de motiveringsplicht. 

 

39. De wetgever heeft met het invoeren van de formele motiveringsplicht de bedoeling 

gehad de burger in de mogelijkheid te stellen om terzelfdertijd kennis te nemen van de 

beslissing en van de motieven waarop zij zich steunt. Volgens rechtspraak van de Raad 

van State heeft de Uitdrukkelijke motiveringswet tot doel “de bestuurde een zodanig 

inzicht verschaffen in de motieven van de beslissing dat hij met kennis van zaken kan 

oordelen of het zinvol is de beslissing aan te vechten”.105 

 

Het doel van de formele motiveringsverplichting bij stedenbouwkundige 

vergunningsbeslissingen ligt in het ter kennis brengen van de juridische en feitelijke 

motieven met betrekking tot de goede ruimtelijke ordening waarop de 

vergunningverlenende overheid haar beslissing steunt. De aanvrager van de vergunning 

moet van deze motieven kennis kunnen nemen in de beslissing zelf. Zodra hij kennis 

heeft van deze overwegingen, kan hij eventueel overwegen om een beroep bij de 

deputatie of de Raad voor Vergunningsbetwistingen in te stellen. 

 

B. De uitdrukkelijke motivering in de akte zelf. 

 

40. Het bestuur moet een bestuurshandeling uitdrukkelijk motiveren.106 Dit betekent dat 

de juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen, in de 

                                                 
103 Art. 1, tweede streepje Uitdrukkelijke motiveringswet. 
104 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 
Mechelen, Kluwer, 2006, 679. 
105RvS 18 september 2008, nr. 186.352, Claes e.a.; RvS 15 december 2008, nr. 188.770, Hoogstraten. 
106 Art. 2 Uitdrukkelijke motiveringswet. 
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beslissing zelf moeten worden teruggevonden en samen met de beslissing aan de 

betrokkene worden meegedeeld.107 Bij een stedenbouwkundige vergunning dienen zowel 

de wettelijke en reglementaire overwegingen als de feitelijke grondslagen weergegeven 

te worden. Deze laatste moet de bestuurde terugvinden in de beoordeling van de goede 

ruimtelijke ordening. De plaats waar deze overwegingen staan, heeft geen belang.108 

Toch gaat meestal de motivering de beslissing vooraf. Ook eventuele titels of afdelingen 

waaronder de gegevens in het besluit staan vermeld, spelen voor de Raad van State 

geen rol: “De eigenlijke motieven waarop wordt gesteund om te besluiten dat de te 

vergunnen bouwwerken aanvaardbaar zijn, zijn terug te vinden in het bestreden besluit, 

weze het onder de hoofding ‘beschrijving van de bouwplaats, de omgeving en het 

project’.(…) Hoewel die elementen ietwat ongelukkig zijn opgenomen onder de 

voormelde hoofding, maakt het bestreden besluit voldoende duidelijk waarom de 

vergunningverlenende overheid van oordeel is dat de voorziene bouwwerken 

beantwoorden aan de goede ruimtelijke ordening.”109 

 

41. De verplichting om de overwegingen uitdrukkelijk op te nemen in de beslissing 

impliceert het verbod om rekening te houden met overwegingen die niet in de beslissing 

zelf staan vermeld.(B.1) Toch bestaan er verzachtingen op dit verbod.(B.2) 

 

B.1. Verbod rekening te houden met overwegingen die niet in de beslissing zelf 

voorkomen. 

 

42. Bij de beoordeling van de vraag naar de afdoende motivering van een beslissing, kan 

in beginsel geen rekening worden gehouden met motieven die niet in de beslissing staan, 

maar in andere stukken, ongeacht of deze dateren van voor of na de bestreden 

beslissing. De Raad van State ziet hier streng op toe en aanvaardt niet dat argumenten 

betrekking hebben op niet in het besluit opgenomen overwegingen.110 Zo is een nota met 

de motivering van de beslissing die het bestuur opmaakt na het nemen van de beslissing 

of na het instellen van een annulatieberoep tegen de beslissing, in strijd met het doel van 

de wet.111 Het voornaamste doel van de Uitdrukkelijke motiveringswet bestaat er immers 

in dat de bestuurde in de akte zelf de motieven waarop de beslissing steunt, kan 

terugvinden. 

 

                                                 
107 P. VAN ORSHOVEN: “De uitdrukkelijke motivering van administratieve rechtshandelingen”, RW 1991-1992, 
490. 
108 I. OPDEBEEK, A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 1999, 128. 
109 RvS 24 februari 2009, nr. 190.763, Frans ea., overw. 3.2.2. 
110 RvS 17 december 1997, nr. 70.399, Cochez. 
111 RvS 19 november 1991, nr. 38.118, De Smedt; RvS 20 september 1993, nr. 44.141, Jassogne, TBP 1994, 
278; RvS 12 december 1993,nr. 45.417, Chaou. 
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Zo moet volgens de Raad van State de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening 

ook in het vergunningsbesluit zelf gebeuren. Indien bijvoorbeeld het onderzoek over de 

verenigbaarheid van een frituur met de beschermde stadskern in de vergunning niet aan 

bod komt, noch in het bestreden besluit noch in de eraan voorafgaande gunstige 

adviezen waarnaar het verwijst, dan voldoet de vergunningverlenende overheid niet aan 

de formele motiveringsplicht.112 Ze moet bijgevolg de overwegingen omtrent de goede 

ruimtelijke ordening opnemen in de beslissing zelf en kan niet vroeger over de 

verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening beslissen of het eventueel ontbreken 

hiervan later met een andere beslissing of redengeving in een memorie van antwoord 

corrigeren.113 

 

B.2. Verzachtingen 

 

43. In de algemene leer over de formele motivering heeft de Raad van State echter het 

verbod omtrent het enkel rekening houden met wat in de akte staat, genuanceerd en 

verzachtingen toegestaan. Zo mag een indirecte vorm van motivering worden toegepast 

door naar andere stukken te verwijzen. Een aantal cumulatieve voorwaarden dienen 

hiervoor te worden vervuld.114 De bestuurde moet kennis krijgen van het stuk waarnaar 

wordt verwezen, vóór115 of uiterlijk samen met de beslissing.116 Daarenboven moet het 

stuk waar men naar verwijst zelf een afdoende motivering bevatten117, moet de 

beslissende overheid expliciet de voorstellen of adviezen bijtreden in de uiteindelijke 

beslissing en mogen de adviezen zelf niet tegenstrijdig zijn.118 

 

44. Beslissingen inzake stedenbouwkundige vergunningen vormen een uitzondering op 

de uitzondering. Een loutere verwijzing door het college van burgemeester en schepenen 

in niet-ontvoogde gemeenten naar het advies van de gewestelijk stedenbouwkundig 

ambtenaar volstaat immers niet als afdoende motivering. Onder de procedure van het 

Coördinatiedecreet voldoet het college hiermee enkel aan een wettelijke verplichting die 

bestaat in het aanvragen van het advies.119 Een gunstig advies laat immers de 

                                                 
112 RvS 1 december 1999, nr. 83.769, Hofman ea., JRS 2000, 228. 
113 RvS 10 maart 2010, nr. 201.802, Claeys e.a. 
114 F. SCHRANS, “Het motiveringsbeginsel” in B. HUBEAU en P. POPELIER (eds.), Behoorlijk ruimtelijk ordenen: 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, Brugge, Die Keure, 
2002, 72. 
115 RvS 29 april 2002, nr. 106.126, Daels; RvS 20 maart 1996, nr. 58.728, Amory; RvS 25 april 1995, nr. 
47.012, Aquesbi; RvS 27 februari 1995, nr. 51.775, Bosman. 
116 RvS 2 februari 1994, nr. 45.966, N.V. Sabig. 
117 RvS 18 maart 2002, nr. 104.803, Van Gils. 
118 B. HUBEAU en P. POPELIER (eds.), Behoorlijk ruimtelijk ordenen: algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2002, 72. 
119 RvS 11 juli 2003, nr. 121.582, Steyaert e.a; RvS 13 maart 2003, nr. 117.018, Jacobs; RvS 10 februari 
2003, nr. 115.613, Coussement; RvS 26 april 2000, nr. 86.920, Fauconnier; RvS 22 november 2000, nr. 
90.978, Alliet; RvS 14 oktober 1999, nr. 82.905, Godderie e.a.; RvS 24 juni 1998, nr. 74.518, Boschmans; RvS 
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beoordelingsbevoegdheid van het college intact en ontslaat het college niet van de 

verplichting om de zaak zelf te onderzoeken.120 Het college moet enkel het negatieve 

advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar volgen of de voorwaarden die 

hij oplegt. Voor het overige blijft de appreciatiebevoegdheid van het college onaangetast 

en kan het op grond van eigen motieven van de goede plaatselijke ordening een gebouw 

vergunnen en voorwaarden opleggen. Het college zal zijn instemming met het advies 

uitdrukkelijk moeten veruitwendigen, zelfs indien het oordeelt dat de in het advies 

opgenomen motieven het verlenen van een vergunning voldoende verantwoorden. 121 Als 

motivering kan volstaan dat het college van burgemeester en schepenen in de motivering 

van zijn standpunt uitdrukkelijk heeft gesteld "akkoord met het gunstig advies van de 

gemachtigde ambtenaar" waardoor het aldus de motivering van dit advies tot de zijne 

heeft gemaakt.122 

 

45. De Raad van State zal ook het gebrek aan motivering in de beslissing zelf niet 

bestraffen indien blijkt dat de bestuurde kennis had van de motieven. De Raad gaat 

immers na of de miskenning van de formele motiveringsverplichting schade toebrengt 

aan de betrokkene. De Raad hanteert een teleologische interpretatiemethode en 

onderzoekt of het doel van de formele motiveringsverplichting wordt bereikt.123 Zodra de 

bestuurde de motieven van de beslissing op een andere manier kent dan via de 

beslissing zelf, wordt het doel van de motiveringsplicht bereikt en kan hij zich niet op de 

schending van de formele motiveringsplicht beroepen. De overheid moet niet verwijzen 

naar gegevens die de betrokkene reeds kent.124 De Raad van State zal in een dergelijk 

geval overgaan tot een onderzoek van de interne legaliteit en de vernietiging op grond 

hiervan eventueel uitspreken. De Raad beoogt hiermee een overdreven formalisme te 

vermijden en de rechtsbescherming te verhogen, aangezien een slecht formeel 

gemotiveerde beslissing kan worden overgedaan met een voldoende motivering. De facto 

                                                                                                                                                         
9 juni 1997, nr. 66.637,Hanot; RvS 25 juli 1996, nr. 61.082, Van Steenberghe; RvS 6 januari 1996, nr. 57.412, 
Martens; RvS. 1 juli 1994, nr. 48.438, Hardy. 
120 I. OPDEBEEK, A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 1999, 196. 
121 G. DEBERSAQUES, “De formele motivering van door het college van burgemeester en schepenen 
afgeleverde bouwvergunningen” (noot onder RvS 28 juni 1996, nr. 60.612) TROS, 1996, 242-243, RvS 
8december 2008, nr188578, De Rijck ea.; zie voor veelvuldige verwijzingen naar oudere rechtspraak F. 
SCHRANS, “Het motiveringsbeginsel” in B. HUBEAU en P. POPELIER (eds.), Behoorlijk ruimtelijk ordenen: 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, Brugge, Die Keure, 
2002,73. 
122 RvS 3 juli 2003, nr. 121.242, Glorieux; gelijkluidend: RvS 14 april 2009, nr. 192.373, de b.v.b.a. De 
Decker-Van Riet; RvS 9 januari 2007, nr. 166.437, Willaert ea ; RvS 31 maart 2004, nr. 130.017, Creve. 
123  F. SCHRANS, “Het motiveringsbeginsel” in B. HUBEAU en P. POPELIER (eds.), Behoorlijk ruimtelijk ordenen: 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, Brugge, Die Keure, 
2002, 73. 
124 RvS 12 februari 2001, nr. 93.211, Dierick, 4-5; zie eveneens RvS 5 januari 2009, nr. 189.262, Smeulders; 
RvS 23 juni 2008, nr. 184.407, Huylebroeck. 
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wijzigt er niet veel en brengt een vernietiging niet veel soelaas voor de betrokkenen. Dit 

geldt echter niet bij een inhoudelijk onwettig bevonden beslissing.125 

 

§4. De inhoud van de motivering. 

 

46. De overheid moet de feitelijke en juridische overwegingen vermelden die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en zij moet afdoende motiveren.126 

 

A. Juridische en feitelijke overwegingen. 

 

A.1. Juridische overwegingen. 

 

47. Bij het nemen van een bestuurshandeling moet verwezen worden naar de 

toepasselijke regelgeving of het toepasselijke beginsel van behoorlijk bestuur. De 

verwijzing naar de juridische grondslag moet in beginsel correct zijn.127 Toch heeft een 

foutieve verwijzing niet tot gevolg dat de motivering niet voldoet, als inhoudelijk gezien 

de motivering toch volstaat.128 Eveneens moet voldoende duidelijk en precies verwezen 

worden naar de juridische grondslag. Een verwijzing naar een wettekst die verschillende 

hypothesen dekt, zonder te preciseren welke hypothese concreet door het bestuur van 

toepassing wordt geacht, volstaat niet als motivering.129  

 

48. Bij het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning zal de overheid naar de 

toepasselijke regelgeving verwijzen. Zo zal ze kijken naar de bestemming waar het 

voorwerp van de aanvraag volgens het gewestplan ligt of zal ze aangeven of 

stedenbouwkundige voorschriften uit een APA, BPA, RUP of een verkavelingsvergunning 

geen toepassing vinden. Het louter in overeenstemming zijn met de normerende 

bepalingen, ontslaat de vergunningverlenende overheid niet van de verplichting om haar 

beslissing te rechtvaardigen vanuit het oogpunt van de goede plaatselijke ordening.130 De 

overheid dient elke bouwaanvraag te beoordelen op haar verenigbaarheid met de goede 

ruimtelijke ordening.  

 

                                                 
125 Art M2, 2.2 Omzendbrief van 17 november 2000 betreffende de toepassing van de wet van 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen op besluiten van provinciale en 
gemeentelijke overheden en O.C.M.W.'s. - Gecoördineerde onderrichtingen, BS 12 januari 2001. 
126 Art. 3 Uitdrukkelijke motiveringswet. 
127 F. SCHRANS, “Het motiveringsbeginsel” in B. HUBEAU en P. POPELIER (eds.), Behoorlijk ruimtelijk ordenen: 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, Brugge, Die Keure, 
2002,73. 
128 RvS 1 december 1992, nr. 41.245, N.V. Egemin. 
129 RvS 3 juni 1993, nr. 43.154, N.V. Syndicaat Machiensteen. 
130 RvS 15 april 2002, nr. 105.504, Dupuis, 7. 
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Toch wordt “deze beoordelingsbevoegdheid begrensd door de stedenbouwkundige 

voorschriften van de geldende plannen van aanleg. Een verwijzing naar de 

verenigbaarheid met de voorschriften van een plan van aanleg kan (…) volstaan ter 

motivering van de verenigbaarheid van de bouwaanvraag met de goede ruimtelijke 

ordening en plaatselijke aanleg in de mate dat deze voorschriften dermate gedetailleerd 

zijn dat zij aan de vergunningverlenende overheid geen eigen beoordelingsruimte meer 

laten.”131 Bij voldoende gedetailleerde stedenbouwkundige voorschriften volstaat een 

enkele verwijzing dus wel. Dit principe kan worden toegepast op ieder 

ordeningsinstrument waarin stedenbouwkundige voorschriften vervat liggen.132 Het kan 

ook in de VCRO teruggevonden worden als beginsel voor de beoordeling van de goede 

ruimtelijke ordening.133 

 

Een dergelijke motivering zal echter wel manifest ontoereikend zijn, wanneer uit 

gegevens van de aanvrager twijfel rijst of zijn bedoeling weldegelijk erin bestaat het 

aangevraagde te realiseren en niet een dekmantel voor iets anders vormt. Wanneer 

bijvoorbeeld getwijfeld kan worden aan de oprechtheid van de aanvrager om het gebouw 

als woning te gebruiken, dan zal de vergunningverlenende overheid, zelfs indien er een 

verkavelingsvergunning bestaat, een eigen opvatting over de goede plaatselijke aanleg 

moeten geven. De overheid blijft evenwel gebonden door de interpretatie die aan dit 

begrip werd gegeven bij het verlenen van de verkavelingsvergunning.134 

 

49. Voor de motivering van een weigeringsbeslissing kan een enkele verwijzing naar een 

strijdigheid met de reglementaire bepalingen wel volstaan. Zo vormt het verwijzen naar 

een gewestplan een voldoende weigeringsmotief voor het niet verlenen van een 

vergunning, indien het voorwerp van de aanvraag niet overeenstemt met de 

gewestplanbestemming.135 De overheid moet de aanvraag dan ook niet verder 

onderzoeken.136 De overwegingen met betrekking tot de goede ruimtelijke ordening 

vormen dan overtollige motieven en kunnen dan ook niet worden aangewend om de 

wettigheid van het besluit te betwisten.137 Het bestuur dient eveneens niet te motiveren 

waarom een bepaling die van rechtswege niet kan worden toegepast, niet wordt 

toegepast. Dat komt voor wanneer de overheid een vergunning weigert omdat het 

voorwerp van de aanvraag in een gebied ligt met bestemming natuurreservaat of 

natuurgebied met wetenschappelijke waarde. In dat gebied kan van rechtswege niet 

                                                 
131RvS 5 mei 2008, nr. 182.670, Proot ea; RvS 7 februari 2001, nr. 93.109, Desmedt. 
132 Zie bijv. RvS 31 juli 2001, nr. 98.092, Gybels voor een verkavelingsvergunning. 
133 Art. 4.3.1, §2, 3° VCRO. 
134 RvS 10 november 2000, nr.90.738, Constant; gelijkluidend RvS 17 oktober 2002, nr. 111.665, Sibille. 
135 RvS 26 november 1997, nr.69.827, Baines. 
136 RvS 15 juni 1995, nr. 53.742, BVBA INALCO. 
137 RvS 23 februari 2009, nr.190732, Schaepmeester, overw. 2.2.4-2.2.5. 
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gebouwd worden, de overheid dient dan ook niet te motiveren waarom het aangevraagde 

in die omgeving niet kan.138 

 

A.2. Feitelijke overwegingen. 

 

50. Het bestuur dat de bestuurshandeling stelt, moet eveneens aangeven op welke 

feitelijke overwegingen ze steunt. Dit houdt in dat moet worden verwezen naar de feiten 

die de toepassing van de regel uitlokken en de feiten die de beoordelingsbevoegdheid 

van het bestuur beïnvloeden. Bij het oordeel over het al dan niet verlenen van een 

stedenbouwkundige vergunning, bevinden de feitelijke overwegingen zich in de 

beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. De overheid moet voor de motivering van 

ieder vergunningbesluit onderzoeken of de aanvraag de goede ruimtelijke ordening van 

de plaats niet in het gedrang brengt139, of men tegemoet komt aan de eisen die de 

ruimtelijke ordening waarborgen140 en of de bouwwerken wel verenigbaar zijn met de 

bestemming van het gebied, de schoonheidswaarde, de goede ruimtelijke ordening in het 

algemeen, het nabuurschap en andere relevante gegevens.141 Samengevat: of het 

project past in de omgeving en het de draagkracht van de omgeving niet overschrijdt. 

 

51. Zoals reeds eerder vermeld, tellen voor de Raad van State enkel de in het 

vergunningsbesluit vermelde gegevens. Dit heeft ook betrekking op het vermelden van 

de feitelijke gegevens die afdoende moeten verantwoorden waarom het aangevraagde 

overeenstemt met de goede ruimtelijke ordening.142 De overheid moet dat met 

voldoende concrete en controleerbare argumenten in het vergunningsbesluit aantonen. 

Deze argumenten moeten met de precieze omgeving van de bouwplaats zelf te maken 

hebben en bovendien voldoende gedetailleerd zijn. Een aantal vage bepalingen volstaan 

niet als afdoende motivering.143 Wanneer bijvoorbeeld “de redengeving van de bestreden 

beslissing geen enkel concreet feitelijk gegeven bevat met betrekking tot de specifieke 

kenmerken, van de onmiddellijke omgeving, met name de aard, de omvang en het 

gebruik van de in deze omgeving bestaande gebouwen en open ruimte” dan kan de Raad 

niet uitmaken of de vergunningverlenende overheid op grond van in rechte en in feite 

aanvaardbare motieven heeft kunnen oordelen of het aangevraagde past binnen de 

goede ruimtelijke ordening.144 Welke concrete argumenten overwogen moeten worden, 

hangt af van het aangevraagde ontwerp zelf. De overheid dient de zaak te bestuderen en 

                                                 
138 RvS 4 april 2003, nr. 118.027, Muylle. 
139 RvS 13 mei 2004, nr. 131.379, Ghysels e.a. 
140 RvS 2 juli 1993, nr. 43.602, Pijls. 
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te bekijken welke elementen in de omgeving een rol spelen. Slechts achteraf kan worden 

gecontroleerd of het bestuur met voldoende concrete gegevens rekening heeft gehouden. 

Zo kan bijvoorbeeld de motivering niet beperkt blijven tot problemen van inkijk en 

privacy wanneer duidelijk blijkt uit de functie, de afmetingen en de vormgeving van het 

geplande bouwwerk dat ook andere elementen een rol kunnen spelen.145 De 

vergunningverlenende overheid moet ook letten op de materiële motiveringsplicht en zich 

bij de overweging in verband met de goede ruimtelijke ordening baseren op juiste 

gegevens. Indien er met te weinig concrete gegevens rekening werd gehouden, kan een 

vergunning worden vernietigd en moet de overheid een nieuwe beslissing nemen, 

ditmaal met voldoende concrete gegevens. 

 

52. Het bestuur mag bij zijn motivering niet in loutere affirmaties en stijlformules 

vervallen.146 Zo volstaat het niet enkel te vermelden ‘dat de bouwwerken de goede 

ruimtelijke ordening niet in het gedrang brengen’147 of dat ‘de aanvraag in 

overeenstemming is met de bovenvermelde bepalingen’, waarmee enkel verwezen wordt 

naar de toepasselijke bepalingen van het gewestplan. Zulke formuleringen vormen geen 

afdoende motivering en worden als stijlformules afgewezen. Ze kunnen immers in 

meerdere gevallen toegepast worden en bevatten geen concrete gegevens met 

betrekking tot de bouwplaats.148 Overwegingen met betrekking tot de goede ruimtelijke 

ordening moeten met concrete gegevens worden gestaafd. Affirmaties en stijlformules 

volstaan niet om het verlenen van een vergunning te verantwoorden. 

 

53. Ook mogen de overwegingen van het bestuur met betrekking tot de goede 

ruimtelijke ordening in het besluit niet tegenstrijdig zijn. Dat doet zich voor wanneer 

overwegingen de indruk wekken dat de aanvraag als vergunbaar wordt beoordeeld en de 

uiteindelijke beslissing toch de vergunning weigert. In dat geval kan de motivering van 

het bestreden besluit onbegrijpelijk, inconsistent en innerlijk tegenstrijdig worden geacht, 

wat het verlenen van een vergunning niet kan verantwoorden.149 

 

B. Omvang van de motivering. 

 

54. De motivering moet afdoende zijn.150 Dit houdt in dat ze de aanvrager in staat moet 

stellen te begrijpen op grond van welke feitelijke en juridische gegevens het bestuur de 

                                                 
145 RvS 5 mei 2008, nr. 182.670, Proot e.a. 
146 RvS 2 februari 2009, nr. 190.084, Baert; RvS 8 december 2008, nr. 188.578, Derijck e.a.; RvS 15 december 
2008, nr. 188.776, de Strycker Vrancken e.a.; RvS 8 mei 2007, nr. 170.933, Heyndrickx. 
147 RvS 12 juni 1996, nr. 61.082, Van Steenberghe. 
148 RvS 8 december 2008, nr. 188.578, De Rijck e.a. 
149 RvS 8 december 2009, nr. 198.662, Van Hove, i.c. werd het beroep van de gemachtigde ambtenaar 
gevolgd, ondanks dat de overwegingen van de minister lieten uitschijnen dat de aanvraag vergunbaar zou zijn. 
150 Art. 3 Uitdrukkelijke motiveringswet. 
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beslissing heeft genomen. Voor de Raad van State is een beslissing inzake 

stedenbouwkundige vergunningen afdoende gemotiveerd indien “de stedenbouwkundige 

vergunning duidelijk de met de goede plaatselijke aanleg of ruimtelijke ordening verband 

houdende redenen vermeldt waarop de vergunningverlenende overheid haar beslissing 

steunt en waaruit blijkt dat zij is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist 

zijn, dat zij die correct heeft beoordeeld en dat zij op grond daarvan in redelijkheid tot 

haar besluit is kunnen komen.”151 In elk geval moet uit de motieven van de 

vergunningsbeslissing blijken dat de auteur van de beslissing de goede ruimtelijke 

ordening in overweging heeft genomen en zich een mening heeft gevormd.152 Afdoende 

betekent ook dat de motivering evenredig moet zijn met het belang van de genomen 

beslissing en dat zij moet volstaan om de beslissing te dragen.153 In de afdoende 

motivering, ligt dus zowel het evenredigheidsbeginsel als de draagkrachtvereiste 

vervat.154 Het eerste houdt in dat de omvang van de vereiste motivering in relatie staat 

met het belang, de aard en het voorwerp van de beslissing. Het tweede element betekent 

dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen.155 

 

B.1. De motivering moet volledig zijn. 

 

55. Alle feitelijke omstandigheden moeten steeds en afdoende aan bod komen in de 

motivering.156 Wanneer bijvoorbeeld de stedenbouwkundige vergunning geen enkel 

concreet feitelijk gegeven bevat met betrekking tot de aard en het gebruik van de 

onmiddellijk aanpalende gebouwen, is de motivering onvoldoende om de verenigbaarheid 

met de goede ruimtelijke ordening aan te tonen.157 De motivering volstaat eveneens niet 

indien er geen melding wordt gemaakt van kenmerken die eigen zijn aan de omgeving – 

bijvoorbeeld residentiële eengezinswoningen - en aan de stedenbouwkundige 

voorschriften van de bestaande verkavelingsvergunningen voor de in de nabijheid 

gelegen gronden.158 

 

56. De motivering moet het geheel van de te vergunnen werken omvatten. Wanneer de 

weigering van een bouwvergunning voor een magazijn naar recht kan worden 

                                                 
151 RvS 6 december 2006, nr.165.608, De Vos ea.; gelijkluidend RvS 25 juni 2008, nr. 184.746, Barzeele. 
152 RvS 15 maart 2010, nr. 201.856, Hof van Villers. 
153 RvS 30 september 2008, nr.186.681, NV White Horse, overw. 2.1.2.2. 
154 Art. M2, 2.3 Omzendbrief van 17 november 2000 betreffende de toepassing van de wet van 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen op besluiten van provinciale en 
gemeentelijke overheden en O.C.M.W.'s. - Gecoördineerde onderrichtingen, BS 12 januari 2001. 
155 I. OPDEBEECK en A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge Die Keure, 1999, 
144. 
156 I. OPDEBEECK en A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge Die Keure, 1999, 
194. 
157 RvS 2 mei 1996, nr. 59.470, Vandenbempt . In casu ging het om een voor een drive-in te gebruiken loods in 
een achtertuin, met een onmiddellijke omgeving bestaande uit alleenstaande villa’s, waarvan de achtertuinen 
zijn aangelegd als siertuinen. 
158 RvS 12 november 1996, nr. 63.022, Van Steenberghe. 
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verantwoord, maar de beslissing geen motieven bevat waarom het college de vergunning 

ook voor autobergplaatsen weigert, dan schendt die ook de formele motiveringsplicht.159 

Eveneens volstaat de motivering van een bouwvergunning niet indien deze naast de 

werken ook een reliëfwijziging impliceert en er niet wordt gemotiveerd waarom dit 

overeenstemt met de goede ruimtelijke ordening.160 

 

Het afdoende motiveringscriterium vereist dus bij de beoordeling van de goede 

ruimtelijke ordening dat alle essentiële onderdelen van de aanvraag en de relevante 

kenmerken van de omgeving van het aangevraagde worden beoordeeld. 

 

B.2. Motivering van ingediende bezwaren en verweermiddelen. 

 

57. In bepaalde gevallen moet in de loop van de procedure voor het verlenen van een 

stedenbouwkundige vergunning een openbaar onderzoek worden gehouden.161 Wanneer 

bij een aanvraag een dergelijk onderzoek werd gehouden, dan dient het college van 

burgemeester en schepenen zich over de ingediende bezwaren uit te spreken. Ze zal de 

bezwaren ernstig moeten onderzoeken en motiveren waarom ze er rekening mee houdt 

in haar beoordeling van de aanvraag. Toch rust op het college van burgemeester en 

schepenen niet de verplichting om elk bezwaar of onderdeel van een bezwaar 

uitdrukkelijk en afzonderlijk te beoordelen. Het volstaat dat het college in de beslissing 

aangeeft op grond van welke elementen en argumenten de bezwaren niet kunnen 

worden bijgetreden.162 Uit de resultaten van het openbaar onderzoek kan blijken dat er 

tegen het voorwerp van de aanvraag vanuit de buurt protest komt. Dat kan voor het 

college een indicatie vormen dat het aangevraagde niet past binnen zijn omgeving en 

bijgevolg niet overeenstemt met de goede ruimtelijke ordening. Openbare onderzoeken 

hebben dus zeker belang voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. 

 

Dat geldt ook voor de beroepsprocedure. Om te voldoen aan de haar opgelegde 

motiveringsverplichting moet de deputatie, als orgaan van actief bestuur, niet alle 

bezwaren en opmerkingen beantwoorden die tijdens de voorafgaande administratieve 

procedure werden geformuleerd. Wanneer zij over een beroep uitspraak doet, kan het 

                                                 
159 RvS 11 januari 1996, nr. 57.481, Dirick. 
160 RvS 11 april 2000, nr.86.761, Bogaerts. 
161 Art. 4.7.15, §1 VCRO en Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare 
onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, BS 20 mei 2005, 
laatst gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 
5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en 
verkavelingsaanvragen, BS 10 augustus 2009. 
162 RvS 5 juni 2008, nr. 183.869, Reynaert e.a. 
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volstaan aan te geven welke, met een goede ruimtelijke ordening verband houdende 

redenen, haar beslissing verantwoorden.163 

 

58. Een appellant tegen een stedenbouwkundige vergunning zal vaak een verweernota 

indienen waarin hij verweermiddelen formuleert om de in eerste aanleg genomen 

beslissing aan te vechten. De aan de deputatie opgelegde motiveringsplicht houdt in dat 

in het besluit over de vergunningsaanvraag de met de stedenbouw en de ruimtelijke 

ordening verband houdende redenen worden aangegeven waarop de beslissing steunt. 

Dit houdt niet de verplichting in alle ter staving van het administratief beroep 

aangevoerde middelen of argumenten rechtstreeks en punt na punt te beantwoorden.164 

De deputatie zal dus de verweermiddelen moeten onderzoeken en beoordelen, maar 

dient ze niet één voor één te bespreken. 

 

B.3. Afwijken van stedenbouwkundige voorschriften. 

 

59. In de gevallen bepaald in het decreet en mits het naleven van de procedures, kan 

van een aantal stedenbouwkundige voorschriften worden afgeweken.165 Indien de 

overheid een vergunning verleent die afwijkt van normale stedenbouwkundige 

voorschriften, dan moet ze noodzakelijkerwijs haar besluit uitgebreider motiveren om 

een afdoende motivering te hebben.166 Wanneer bij het verlenen van een 

bouwvergunning wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften, dan dringt een 

uitgebreidere motivering zich op. Indien de door de verkavelingsvergunning opgelegde 

voorwaarde een negatief karakter heeft, meer bepaald het verbod om de 

bebouwingsdichtheid te verhogen, dan moet de afwijking, hoe beknopt ook, expliciet 

worden gemotiveerd.167  

 

B.4. Afwijking van adviezen 

 

60. In bepaalde gevallen rust er op de vergunningverlenende overheid de verplichting 

een aantal adviezen in te winnen.168 Ze binden de overheid niet indien ze niet strijdig zijn 

                                                 
163 RvS 8 november 2002, nr. 112.408, Blancke. 
164 RvS 27 juni 1989, nr. 32.843, BVBA Grondbewerking Van Den Bosch en cie; gelijkluidend: RvS 12 november 
1992, nr. 41053, Bollen; RvS 12 november 1992, nr. 41054, de n.v. Van Ishoven; RvS 9 juni 1994, nr. 47.819, 
Peeters; RvS 22 juni 1995, nr. 53.996, Van Der Auwera; RvS 2 maart 1999, nr. 79.058, NV. Immo Stockel ea.; 
RvS 10 februari 2003, nr. 115.611, Degeling; RvS 3 juli 2003, nr. 121.241, Lapeirre ea.; RvS 28 oktober 2004, 
nr. 136.883, Vanham; RvS 1 december 2006, nr.165.474, Janssens. 
165 Art.4.4.1-4.4.11 VCRO; Art 103, 111bis en 145bis DRO; art. 43, §3 en 49 Coördinatiedecreet; Art. 20 KB 28 
december 1972. 
166 RvS 12 april 1995, nr. 52.780, Nihart. 
167 RvS 02 mei 2002, nr. 106.296, De Bruyne e.a. 
168Art 4.7.16, §1 VCRO; Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die 
over een vergunningsaanvraag advies verlenen, BS 24 augustus 2009. 



 
 

 40 

met bindende normen uit andere beleidsdomeinen dan de ruimtelijke ordening of indien 

ze niet onwenselijk zijn in het licht van doelstellingen of zorgplichten van die andere 

domeinen.169 Toch kan de overheid niet zomaar voorbijgaan aan die adviezen. Ze worden 

immers opgesteld door experts of personen met kennis van zake met de bedoeling de 

overheid bij te staan in het nemen van beslissingen en advies te verlenen over bepaalde 

specifieke. Indien de overheid hier totaal geen aandacht zou aan besteden, dan heeft het 

niet veel nut deze adviezen te verstrekken.  

 

Toch kan de overheid wanneer ze het nodig acht, op grond van eigen overwegingen met 

betrekking tot de goede ruimtelijke ordening, afwijken van deze adviezen. Ze zal dat 

echter in het bijzonder moeten motiveren. Dat is niet het geval indien “uit het bestreden 

besluit [niet blijkt] door welke maatregelen tegemoet gekomen wordt aan de twee 

andere bezwaren die zijn vermeld in het advies van de afdeling Water. Door de 

gevraagde vergunning te verlenen, zonder aan te geven hoe de twee voornoemde 

schadelijke effecten zoveel mogelijk worden beperkt of hersteld, lijkt het bestreden 

besluit niet regelmatig gemotiveerd te zijn.”170 Dit geldt ook wanneer in een negatief 

advies wordt opgenomen dat “de aangebrachte oeverversterking de afwatering van het 

achterliggende gebied hindert”. Als de vergunningverlenende overheid in haar beslissing 

het advies niet volgt, maar vervolgens het stilzwijgen bewaart over de gevolgen van de 

vergunde werken op de afwatering, dan zal ze de verenigbaarheid met de goede 

plaatselijke aanleg niet afdoende gemotiveerd hebben. Het staat immers buiten kijf dat 

voor een bouwwerk in de bedding van een gracht de afwatering een aspect vormt van de 

goede plaatselijke aanleg. 171  

 

61. Een vergunning moet eveneens uitgebreider gemotiveerd worden indien de 

vergunningverlenende overheid afwijkt van het advies gegeven door haar 

stedenbouwkundig ambtenaar. Zo kan de deputatie, om te voldoen aan de haar 

opgelegde motiveringsverplichting, zich ertoe beperken door in de beslissing duidelijk 

aan te geven door welke, met de goede plaatselijke aanleg verband houdende redenen, 

zij het verlenen van de vergunning verantwoordt. Deze redengeving dient des te meer 

concreet en precies te zijn wanneer het voorstel van beslissing van de provinciale 

stedenbouwkundige172 andersluidend is en in een concrete motivering de redenen heeft 

                                                 
169 Art. 4.7.16 iuncto art. 4.3.3 en art. 4.3.4 VCRO met uitzondering van bindende adviezen van het 
departement onroerend erfgoed en het bindend negatief of voorwaardelijk advies van de gewestelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar in niet-ontvoogde gemeenten. 
170 RvS 11 april 2006, nr. 157.464, Ooghe e.a. 
171 RvS 18 februari 2010, nr. 201.034, het openbaar bestuur Zwarte-Sluispolder. 
172 Art. 121 DRO, de provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar maakt een verslag op en koppelt daar een 
voorstel van besluit aan dat in overeenstemming is met zijn advies. De deputatie beslist dan of ze het advies 
volgen en het voorstel van besluit wordt overgenomen als definitief besluit of dat de beslissing andersluidend is. 
Is dit laatste het geval, dan stelt men een nieuw besluit op met de motivering die gegeven is door de deputatie. 
(observatie stage bij de Provincie Oost-Vlaanderen). 
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aangegeven waarom de vergunning moet worden geweigerd.173 Dit gaat echter in tegen 

vroegere opvattingen waarbij de Raad van State stelde dat: “Geen decreetsbepaling 

verplicht de in hoger beroep bevoegde overheid om uitdrukkelijk (…) in te gaan op een 

advies dat vervat is in een voorbereidend technisch verslag uitgaande van een dienst van 

de in hoger beroep bevoegde overheid. Vanuit het oogpunt van de motiveringsplicht is 

het voldoende dat (…) uit de redenen van het bestreden besluit blijkt om welke redenen 

de bestendige deputatie tot een conclusie is gekomen die anders is (…) en van de dienst 

ruimtelijke ordening en stedenbouw.”174 Er was toen geen sprake van het feit dat de 

motivering bij een afwijking concreet en precies moest zijn. De Raad van State vereist 

wel een uitgebreidere motivering, wat niet impliceert dat de deputatie moet 

verantwoorden waarom ze afwijkt van het advies van de stedenbouwkundig ambtenaar. 

 

62. Indien de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar bij niet ontvoogde gemeenten 

een negatief advies heeft verleend, dient de deputatie hier geen rekening mee te houden 

en te motiveren waarom ze het advies niet volgt. De deputatie wordt immers niet 

gebonden door het advies van de gemachtigde ambtenaar. Ze doet, ingevolge de 

devolutieve werking van het georganiseerde administratief beroep, uitspraak op grond 

van een eigen beoordeling van de aanvraag. De formele motiveringsplicht lijkt niet in te 

houden dat de deputatie, als orgaan van het actief bestuur, het in eerste aanleg gegeven 

ongunstig advies van de gemachtigde ambtenaar dient te weerleggen in haar beslissing 

over het administratief beroep.175 

 

B.5. Positieve motivering 

 

63. De formele motivering moet positief worden geformuleerd. Zo neemt de Raad van 

State geen genoegen met het motief dat de bestemming van een gebied zich niet verzet 

tegen het verlenen van een vergunning. “Overwegende dat het motief dat het terrein 

gelegen is aan een voldoende uitgeruste weg en in een agrarisch gebied dat is bestemd 

voor de landbouw in de ruime zin, de vergunning niet verantwoordt; dat het eerste 

motief enkel doet blijken dat het perceel toegankelijk is; dat het tweede motief doet 

blijken dat de bestemming van het gebied zich niet verzet tegen de vergunning, niet dat 

de constructie verenigbaar is met de ordening van het gebied en met de goede aanleg 

van de plaats.”176 De motivering moet aangeven waarom een constructie verenigbaar is 

met de ordening van het gebied en met de goede aanleg van de plaats. Het enkel 

aangeven dat het gebied er zich niet tegen verzet, geeft niet weer waarom het 

                                                 
173 RvS 27 mei 2008, nr. 183.474, Beukers ea., overw. 4.4. 
174 RvS 29 november 2006, nr.165.266, Seynnaeve, 6. 
175 RvS 26 juni 2006, nr. 160.589, Vancoillie. 
176 RvS 29 juni 1995, nr. 54.108, gemeente Retie. 
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aangevraagde project wel zou beantwoorden aan de goede ruimtelijke ordening en dit 

het verlenen van een vergunning zou verantwoorden. De vergunningverlenende overheid 

dient dit met voldoende concrete argumenten aan te tonen om een afdoende motivering 

te hebben. 

 

B.6. Motivering bij een wijziging van het beleid. 

 

64. De vergunningverlenende overheid dient eveneens uitgebreider te motiveren indien 

er een wijziging in het beleid plaatsvindt. Dat kan gebeuren ten aanzien van een bepaald 

voorwerp van een aanvraag of ten aanzien van zijn normale beleid. Ze zal dan 

uitgebreider moeten aantonen waarom deze wijziging in haar beleid er kwam en er nu 

wel een vergunning kan worden uitgereikt, hoewel dit onder het vroegere of normale 

beleid niet mogelijk was, of omgekeerd. 

 

B.6.1. Ten aanzien van een bepaald voorwerp van een vergunningsaanvraag 

 

65. De motivering moet des te meer concreet en precies zijn wanneer het college van 

burgemeester en schepenen in de loop van de procedure in een uitgebreide en concrete 

motivering de redenen heeft aangegeven waarom de vergunning moest worden 

geweigerd, om nadien toch de vergunning te verlenen.177 Dit kan voorkomen wanneer 

het college in de procedure onder het Coördinatiedecreet eerst een negatief vooradvies 

uitbrengt, waarna er toch een positief advies van de gemachtigd ambtenaar volgt en het 

college zich bij dat advies aansluit. Het college mag zijn standpunt wijzigen nadat het 

advies heeft gekregen, maar het zal dan extra zorgvuldig moeten motiveren waarom ze 

haar standpunt wijzigt. Indien het dit niet toelicht, houdt dit eveneens een schending in 

van het zorgvuldigheidsbeginsel.178 

 

66. De vergunningverlenende overheid dient ook uitgebreider te motiveren om te 

verantwoorden waarom er vroeger geen vergunning mogelijk was en ze later toch een 

vergunning toekent. Dit kan zich voordoen indien er voor hetzelfde project of een 

onderdeel een nieuwe aanvraag wordt ingediend en de aanvrager een aantal wijzigingen 

aan de oorspronkelijke aanvraag heeft gedaan, of wanneer de aanvrager gewoon 

onderdelen loskoppelt van de oorspronkelijke vergunningsaanvraag en hiervoor een 

aparte vergunning aanvraagt. Zo deed zich een geval voor waarin er een 

stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het bouwen van 8 appartementen 

met terras, onder voorwaarde dat er 2 terrassen niet zouden worden gebouwd omdat 

                                                 
177 RvS 2 maart 2004, nr. 128.647, Huygens. 
178 RvS 23 juni 1999, nr. 81.210, Vandevelde. 
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deze te dicht bij de aanpalende eigendom zouden komen en tevens een inkijk in de 

woning van de buur zouden veroorzaken. Er werd later een aparte aanvraag ingediend 

om de 2 terrassen toch te mogen bouwen. Ditmaal stond het college van burgemeester 

en schepenen de bouw ervan wel toe zonder te vermelden waarom vroeger de terrassen 

niet mochten worden gebouwd en nu wel. De Raad van State schorst de vergunning 

omdat: “de nieuw vergunde werken verregaand overeenstemmen met "deze die vroeger 

(...) werden geweigerd" en dat "wat vroeger nadrukkelijk verboden was, nu in exact 

dezelfde omstandigheden toch wordt toegestaan"; (…) dat de bouwvergunning "geen 

enkel ernstige draagkrachtige motivering opgeeft die de ommezwaai rechtvaardigt”179 

Om een afdoende motivering te hebben zal de vergunningverlenende overheid tevens 

moeten verklaren waarom ze het project nu aanvaardbaar acht en vroeger niet. De 

enkele vaststelling dat een aanvraag een klaarblijkelijke verbetering inhoudt ten opzichte 

van een vorige aanvraag, volstaat eveneens niet als afdoende motivering. Een 

vergelijking met vroegere aanvragen kan weliswaar haar nut hebben, maar toont uit 

zichzelf niet aan dat het nieuwe ontwerp beantwoordt aan de eisen van de goede 

plaatselijke ordening.180 De vergunningverlenende overheid moet dus motiveren welke 

ingrepen of wijzigingen er werden aangebracht en waarom deze het verantwoorden om 

de aanvraag goed te keuren. 

 

B.6.2. Ten aanzien van het algemene beleid/vaste beleidslijnen. 

 

67. Ook wanneer de overheid haar beleid in een bepaalde materie wijzigt en niet alleen 

ten aanzien van een specifieke vergunning, zal ze extra aandacht moeten besteden aan 

de motivering. Zo kan een gewijzigde visie tot gevolg hebben dat ze met voordien 

vergunde toestanden geen rekening meer wenst te houden. Dat is bijvoorbeeld het geval 

indien er in de afweging van de goede ruimtelijke ordening gemotiveerd wordt dat een 

bestaande villa niet relevant is voor het straatbeeld en daardoor een anomalie in de 

omgeving vormt, waardoor de aanvraag voor het bouwen van een appartementsgebouw 

de goede ruimtelijke ordening niet in het gedrang brengt. In dat geval heeft de 

vergunningverlenende overheid abstractie gemaakt van de vroeger reeds vergunde villa 

en zich enkel op de andere bebouwing in de straat gesteund, om te oordelen dat het 

aangevraagde appartementsgebouw de goede ruimtelijke ordening niet in het gedrang 

brengt. “Dat een gewijzigde visie op het stedenbouwkundig beleid niet tot gevolg kan 

hebben dat met voordien vergunde situaties geen rekening meer moet worden 

gehouden; dat uit de motivering van het bestreden besluit op het eerste gezicht niet 

blijkt dat dit wel het geval is geweest”181 De overheid dient dus te motiveren waarom er 

                                                 
179 RvS 14 maart 2000, nr. 85.915, Nijs, 4. 
180 RvS 11 februari 1998, nr. 71.745, Menten. 
181 RvS 17 februari 2000, nr. 85.382, Blomme, 10. 
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vroeger wel een villa op die plaats mogelijk was en er nu alleen ruimte zou zijn voor 

appartementsgebouwen, aangezien een villa niet meer relevant is voor het straatbeeld. 

De overheid moet deze ommekeer in haar beleidslijn motiveren. Dit maakt het voor haar 

soms moeilijk om een innoverend vergunningenbeleid te voeren, aangezien ze bij het 

toekennen van een vergunning waarbij het voorwerp iets te veel afwijkt van de 

bestaande omgeving, dit telkens uitgebreid zal moeten motiveren. Wanneer bijvoorbeeld 

de vergunningverlenende overheid in een kleine dorpskern meer meergezinswoningen 

wenst toe te laten, zal ze bijvoorbeeld door een woonbehoeftenstudie moeten aantonen 

dat er in de dorpskern meer woningen moeten komen en zou ze dit zo kunnen 

verantwoorden. Toch zijn dergelijke gegevens niet altijd voorhanden, wat het moeilijk 

maakt om het vergunningenbeleid in een bepaald gebied aan te passen. Dit kan leiden 

tot stagnatie. 

 

Een ommekeer in een vaste beleidslijn met betrekking tot een bouwvrije strook van 

minstens 6 meter tot de rooilijn moet voldoende verantwoord worden door met de goede 

ruimtelijke ordening verband houdende redenen.182 In casu verleende de overheid sinds 

bijna 20 jaar bouw- en verkavelingsvergunningen waarin bouwvrije zones van 6 en later 

7 meter tot de rooilijn werden opgenomen. De bestreden bouwvergunning week echter 

van deze constante beleidslijn af en liet toe een gebouw op te richten dat zich over 40 

meter praktisch tot tegen de rooilijn uitstrekte. Indien een overheid het wenselijk acht 

om af te wijken van haar bestaande beleidslijn, mag ze dit doen, maar dan moet ze dat 

voldoende toelichten. 

 

68. Het gebruik van dergelijke beleidslijnen moet in het licht van andere beginselen van 

behoorlijk bestuur worden gezien. Ze laten de overheid immers toe een coherent beleid 

te voeren. Daarenboven kunnen ze soepeler gehanteerd worden dan gemeentelijke 

verordeningen, want in gevallen waarin de overheid de toepassing van de beleidslijn niet 

wenst, laten ze toe er makkelijk van af te wijken, wat bij verordeningen niet kon.183 Toch 

mag een dergelijke beleidslijn niet blind worden toegepast zonder in concreto na te gaan 

waarom het voorwerp van een vergunningsaanvraag past binnen de goede ruimtelijke 

ordening.184 Anders maakt de vergunningverlenende overheid gebruik van stijlformules 

en affirmaties die op alles van toepassing kunnen zijn, zonder voldoende gegevens uit de 

omgeving aan te reiken. 

 

 

                                                 
182 RvS 23 november 1995, nr. 56.418, Peckel e.a. 
183 In de VCRO bestaan er nu wel beperkte mogelijkheden om af te wijken van stedenbouwkundige 
verordeningen. Titel IV Hoofdstuk IV io. art. 1.1.2, 13° VCRO. 
184 RvS 23 september 1999, nr.82.383, Desmet e.a., RvS 31 juni 2002, nr. 112.139, Depotter e.a. 
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B.7. Motivering na het niet verkrijgen van een andere vergunning. 

 

69. Het weigeren van een andere vergunning die verplicht is voor het uitvoeren van het 

gevraagde project, volstaat niet als een afdoend motief om een vergunning te 

weigeren.185 Indien de overheid de vergunning wenst te weigeren, zal ze 

stedenbouwkundige motieven moeten aanhalen om een weigeringsvergunning te 

motiveren. Zo zal ze een vergunning kunnen weigeren indien het aangevraagde project 

de goede ruimtelijke ordening in het gedrang brengt. Maar de stedenbouwkundige 

vergunning weigeren enkel omdat een andere vergunning niet werd verkregen, volstaat 

niet als afdoende motivering. 

 

§5. Motivering en de beginselen in de VCRO. 

 

70. Het motiveringsbeginsel zal ten aanzien van de beginselen waarmee rekening moet 

worden gehouden bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening een belangrijke 

rol spelen. Zo staan er in de VCRO een aantal aandachtspunten.186 De overheid zal het 

verlenen van een vergunning grondig moeten motiveren met inachtneming van deze 

aandachtspunten. Ze zal er de nodige aandacht moeten aan besteden wanneer ze 

noodzakelijk of relevant blijken en ze zal per punt moeten aangeven waarom het 

aangevraagde voldoet of geen afbreuk doet aan het aandachtspunt. De betrokken 

aandachtspunten zullen afdoende moeten worden gemotiveerd.  

 

De VCRO voorziet ook de mogelijkheid om rekening te houden met beleidsmatig 

gewenste ontwikkelingen.187 De motivering bij het gebruik van deze bepaling zal een 

cruciale rol spelen. Gelet op de hierboven vermelde rechtspraak in verband met het 

afwijken van vaste beleidslijnen, zal de overheid toch enigszins moeten aantonen 

waarom er redenen bestaan in de toekomst een ander beleid te voeren. Daarenboven zal 

ze moeten motiveren waarom ze een beleidsmatig gewenste ontwikkeling in rekening 

brengt. Tevens zal de vergunningverlenende overheid moeten kunnen aantonen dat er 

weldegelijk sprake is van een beleid. Ook dit punt zal ze uitgebreid in de motivering 

moeten toelichten. 

 

 

 

                                                 
185 RvS 5 januari 2009, nr. 189.275, NV Isobar, overw. 3.8. 
186 Art. 4.3.1, §2, 1° VCRO. 
187 Art. 4.3.1., §2, 2° VCRO. 
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Afdeling 2: Het gelijkheidsbeginsel. 

 

§1. Algemeen. 

 

71. Een schending van het gelijkheidsbeginsel wordt vaak aangevoerd bij procedures 

voor de Raad van State, vooral wanneer een vergunning wordt geweigerd. De 

vergunningverlenende overheid moet er op letten gelijkaardige situaties, gelijk te 

behandelen, maar mag ook in ongelijke situaties verschillend beslissen. Degene die zich 

op het gelijkheidsbeginsel beroept, moet aantonen dat in rechte én in feite gelijke 

toestanden ongelijk werden behandeld, zonder dat er voor deze ongelijke behandeling 

een objectieve en redelijke verantwoording bestaat.188 

 

§2. Rol bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. 

 

72. Het gelijkheidsbeginsel als juridisch instrument blijkt soms weinig effectief om 

onrechtvaardig aangevoelde toestanden inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw te 

bestrijden.189 Vergunningsaanvragen hebben immers een zeer individueel karakter. 

Daarenboven moet de overheid bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening 

steeds in concreto rekening houden met de plaatselijke gegevens die eigen zijn aan elk 

individueel geval. Zo zal er vaak een probleem bestaan met de vergelijkbaarheid van de 

situaties.190 De verzoeker zal voldoende bewijsmiddelen moeten aanbrengen waaruit kan 

blijken dat er vergelijkbare situaties bestaan. Dat zal niet eenvoudig gaan.191 Zodra de 

vergunningverlenende overheid feitelijke omstandigheden mee in rekening brengt die 

verband houden met de vereisten van een goede ruimtelijke ordening en die het 

aangevraagde doen verschillen van de andere vergelijkbare constructies, komen de 

vergelijkbaarheid en dus de toepasselijkheid van het gelijkheidsbeginsel in het 

gedrang.192  

 

                                                 
188 RvS 14 december 2009, nr.198.974, Neekens;RvS 9 september 2009, nr. 195.847, Bostyn e.a; RvS 30 juni 
2009, nr. 194.978, De Buyker; RvS 24 juni 2009, nr. 194.614; RvS 18 juni 2004, nr. 132.597, de BVBA 
Gebroeders Keppens thans de NV Woonbureau. 
189 P.POPELIER, “Het gelijkheidsbeginsel in de ruimtelijke ordening en stedenbouw” TROS 1996, 221, nr.;7. 
190 P.-J., DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 116; 
P.POPELIER, “Het gelijkheidsbeginsel in de ruimtelijke ordening en stedenbouw” TROS 1996, 221, nr.;7; D. 
VANHEULE, “Het gelijkheidsbeginsel”, in B. HUBEAU en P.POPELIER, Behoorlijk ruimtelijk ordenen. Algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2002, 188-
192, nr.15. 
191 RvS 23 juni 2009, nr. 194.598, Hermans(foto’s konden eerder worden ingediend) ; RvS 13 februari 2009, 
nr. 190.410, Immo Bolckmans (inplantingsplan ontbreekt). 
192 D. VANHEULE, “Het gelijkheidsbeginsel”, in B. HUBEAU en P.POPELIER, Behoorlijk ruimtelijk ordenen. 
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, Brugge, Die Keure, 
2002, 190, nr.16. 
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De verzoekende partijen moeten zelf de gegevens aanbrengen wanneer ze zich beroepen 

op een schending van het gelijkheidsbeginsel. Het komt de Raad van State immers niet 

toe om zelf de nodige onderzoeksdaden te stellen.193 Een loutere verwijzing naar het 

bestaan van twee vergunde inrichtingen in het betrokken woonpark en van twee 

vergunde gelijkaardige inrichtingen in de omgeving kan niet volstaan om een schending 

van het gelijkheidsbeginsel aan te tonen. De verzoekende partij zal nadere gegevens 

moeten aanreiken in verband met de vergelijkbaarheid van die inrichtingen, met de door 

de verzoekster geplande inrichting, met de concrete ligging ervan ten opzichte van het 

perceel van de verzoekster of in verband met de planologische context.194  

 

73. De aanspraak op gelijke behandeling mag niet neerkomen op gelijkheid in een 

onwettige toepassing of overtreding van de regelgeving.195 Men kan zich met andere 

woorden niet met goed gevolg beroepen op een bouwovertreding begaan door iemand 

anders uit de omgeving of op vergunningen die, in strijd met de regelgeving, door andere 

administratieve overheden aan anderen werden verleend.196 Dus: “Geen gelijkheid in de 

onwettigheid.”197 

 

74. Het kader waarbinnen de toetsing aan het gelijkheidsbeginsel gebeurt, kan echter 

wel verschillen. De verplichting tot gelijke behandeling kan door het bestuur zelf worden 

vastgelegd bij het aannemen van een beleidsregel, waarin de overheid zelf bepaalt welk 

beleid zij in concreto zal voeren.198 Van een dergelijke beleidsregel mag worden verwacht 

dat de overheid hem ook gaat toepassen, al heeft hij niet dezelfde kracht als een 

gemeentelijke verordening.199 Hij mag dan ook niet blind worden toegepast: afwijking 

met het oog op de goede ruimtelijke ordening en mits een goede motivering is steeds 

mogelijk.200 De beleidslijn kan ook de facto uit een of meerdere beslissingen worden 

afgeleid die in gelijkaardige situaties werden genomen, waaruit bij de bestuurde een 

zekere verwachting kan ontstaan dat de lijn zal worden behouden en verder toegepast, 

ook in zijn geval. Het gelijkheidsbeginsel vereist dat de overheid de lijn doortrekt, tenzij 

er vanuit het oogmerk van een goede ruimtelijke ordening motieven voor een afwijking 

bestaan.201 

                                                 
193 RvS 20 mei 2009, nr. 193.451, de BVBA Hoche. 
194 RvS 26 maart 2007, nr. 169. 369, BVBA De Zeeuwse Bron. 
195 RvS 15 oktober 2002, nr. 111.492, de NV Imco; RvS 23 september 2008, nr. 186.447, de n.v. Brutel. 
196 RvS 12 juli 2006, nr. 161.270, Watteeuw. 
197 P.-J., DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 116 
198 Zie bijv. bijlage V voor een voorbeeld van een vaste beleidslijn van de gemeente Beveren. 
199 D. VANHEULE, “Het gelijkheidsbeginsel”, in B. HUBEAU en P.POPELIER, Behoorlijk ruimtelijk ordenen. 
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, Brugge, Die Keure, 
2002, 189, nr.14. 
200 Zie hoofdstuk motivering bij wijziging van het beleid nrs 67-68. 
201 D. VANHEULE, “Het gelijkheidsbeginsel”, in B. HUBEAU en P.POPELIER, Behoorlijk ruimtelijk ordenen. 
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, Brugge, Die Keure, 
2002, 189, nr.14 en 19. 
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Afdeling 3: Het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

§1. Definitie. 

 

75. Het zorgvuldigheidsbeginsel zou kunnen omschreven worden als een algemeen 

beginsel van behoorlijk bestuur dat de overheid verplicht zorgvuldig te werk te gaan bij 

de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische 

aspecten van het dossier deugdelijk geïnventariseerd worden. Het moet de 

vergunningverlenende overheid mogelijk maken met kennis van zaken te beslissen en de 

betrokken belangen zorgvuldig in te schatten en af te wegen, zodat de particuliere 

belangen niet nodeloos worden geschaad.202 

 

§2. Rol bij beoordelen goede ruimtelijke ordening. 

 

76. Het zorgvuldigheidsbeginsel speelt niet zo een grote rol bij de beoordeling zelf van de 

goede ruimtelijke ordening. Wel moet de vergunningverlenende overheid zich baseren op 

juiste, meest recente en relevante gegevens om een correcte en zorgvuldige beoordeling 

van de goede ruimtelijke ordening te kunnen doen.203 Het zorgvuldigheidsbeginsel vereist 

immers dat het bestuur bij de feitenvinding slechts na een behoorlijk onderzoek van de 

zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen.204 Een goede 

voorbereiding door de stedenbouwkundige diensten zal bijgevolg noodzakelijk zijn. De 

overheid moet eveneens rekening houden met alle belangen en deze zorgvuldig 

inschatten en afwegen. Doordat het doelstellingenartikel in de VCRO een grond vormt 

voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening,205 zal zij met meer belangen 

zorgvuldig moeten rekening houden. 

 

77. Tevens wordt de beoordelingsvrijheid van de vergunningverlenende overheden 

beperkt door het zorgvuldigheidsbeginsel in de mate dat het hen oplegt om een 

vastgelegde gedragslijn over de goede ruimtelijke ordening coherent aan te houden. Een 

afwijking van deze gedragslijn door de vergunningverlenende overheid wordt daarom 

niet uitgesloten, maar moet het resultaat zijn van een nieuw onderzoek, waaruit 

                                                 
202 P. LEFRANC, “Het zorgvuldigheidsbeginsel”, in B. HUBEAU en P.POPELIER, Behoorlijk ruimtelijk ordenen. 
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, Brugge, Die Keure, 
2002, 40. 
203 Zie bijv. RvS 23 maart 2009, nr. 191.738, Mavili e.a.; RvS 31 mei 2006, nr. 159.398, de gemeente Bertem. 
204 RvS 30 juni 2009, nr. 194.978, De Bruyker. 
205 Art. 4.3.1, §2, 1°, in fine VCRO. 
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veranderde feitelijke elementen naar voor komen. 206 Dit hangt ook samen met het 

rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel.207 

 

Afdeling 4: Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel. 

 

§1. Definitie. 

 

78. Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat het recht voorzienbaar en toegankelijk 

moet zijn. De rechtszoekende moet kunnen uitmaken welke gevolgen een bepaalde 

handeling naar redelijkheid zal hebben. De overheid mag zonder objectieve en redelijke 

verantwoording niet afwijken van de beleidslijnen die zij bij de toepassing van de 

reglementering aanhoudt.208 Het vertrouwensbeginsel moet vermijden dat de 

rechtmatige verwachtingen welke de burger uit het bestuursoptreden put, te kort worden 

gedaan. Dit houdt in dat de bestuurde moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn 

van de overheid of op toezeggingen of rechtmatige beloften die zij in een concreet geval 

heeft gedaan.209 Het vertrouwensbeginsel vormt bijgevolg een aspect van het ruimere 

beginsel van de rechtszekerheid. 

 

§2. Toepassing goede ruimtelijke ordening. 

 

79. Indien de overheid de indruk heeft gewekt dat een aanvraag voor vergunning in 

aanmerking zou kunnen komen, dan kan zij een bepaalde verwachting wekken bij de 

aanvrager. Een eventuele gewekte verwachting mag echter niet primeren op het 

algemeen belang, namelijk de goede ruimtelijke ordening. De vergunningverlenende 

overheid moet steeds een aanvraag toetsen aan de goede ruimtelijke ordening, ongeacht 

welke verwachting ze gewekt heeft. Zo kan iemand zich niet beroepen op informele 

mededelingen door het bestuur, waarvan hij geen enkel materieel bewijs aanbrengt.210 

Ook mag uit de aanleg van nutsvoorzieningen (asfaltering, verlichting en rioolaansluiting) 

geen voldoende verwachtingen worden afgeleid voor van het verlenen van een 

                                                 
206 P. LEFRANC, “Het zorgvuldigheidsbeginsel”, in B. HUBEAU en P.POPELIER, Behoorlijk ruimtelijk ordenen. 
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, Brugge, Die Keure, 
2002, 54 met verwijzing naar rechtspraak. 
207 Zie infra nr. 80. 
208 RvS 11 januari 2007, nr. 166.546, BVBA Duin; zie ook RvS 22 maart 2004, nr. 129.541, VZW Vlaams 
centrum voor levensvorming; RvS 14 december 2009, nr. 198.874, NV Neekens en M. VAN DAMME en A. 
WIRTGEN “Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel” in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), 
Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, Die Keure, 2006, 315. 
209 RvS 22 maart 2004, nr. 129.541, VZW Vlaams centrum voor levensvorming; RvS 14 december 2009, nr. 
198.874, NV Neekens; RvS 12 februari 2009, nr. 190.377, Aanfi. 
210 RvS 5 februari 2009, nr. 190.216, Buelens e.a. 
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stedenbouwkundige vergunning.211 De eerdere afgifte van een stedenbouwkundige 

vergunning voor een gebouw betekent niet dat nadien noodzakelijkerwijze ook een 

vergunning voor de regularisatie van een aanvankelijk niet vermeld deel van dat gebouw, 

bijvoorbeeld een dakconstructie, zou moeten worden gegeven.212 

 

Het eventuele gewekte vertrouwen kan nooit verantwoorden dat een dwingende 

wettelijke bepaling, zoals een gewestplan, ter zijde zou worden geschoven.213 Het 

vetrouwensbeginsel primeert immers niet op het legaliteitsbeginsel.214 

 

80. Eenmaal een praktijk vast is geworden, mag de burger er in beginsel op vertrouwen 

dat die ook in zijn geval zal worden toegepast.215 Sommige overheden hebben vaste 

beleidslijnen wat betreft de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening.216 Op grond 

van het rechtszekerheidsbeginsel kan een vergunningsaanvrager verwachten dat een 

beleidslijn ook in zijn geval zal worden toegepast. Toch mag een beleidslijn niet blind 

worden toegepast en moet het aangevraagde steeds in concreto worden beoordeeld.217 

De vergunningverlenende overheid kan immers, steunend op in redelijkheid 

aanvaardbare en op concrete gegevens die te maken hebben met de goede ruimtelijke 

ordening en mits een grondige motivering, afwijken van een bepaalde beleidslijn. De 

Raad van State vereist immers dat de opvattingen van de overheid over de goede 

plaatselijke aanleg een zekere continuïteit vertonen. De continuïteit in het beleid kan 

echter worden doorbroken op voorwaarde dat uit de motivering van de bestreden 

beslissing of uit het dossier blijkt dat de nieuwe opvatting over de eisen van de 

plaatselijke aanleg resulteert uit een nieuw onderzoek van de feitelijke gegevens van de 

zaak en dat ze niet op onjuiste gronden berust. De overheid mag de voordien verleende 

vergunningen niet voor onbestaande houden, doch moet ze integendeel bij haar 

beoordeling van een bouwaanvraag betrekken.218 

 

De verplichting tot het voeren van een consistent ordeningsbeleid, waarvan men enkel 

kan afwijken door een specifieke motivering gebaseerd op een nieuw onderzoek, hangt 

samen met het gelijkheidsbeginsel.219 De vaste beleidslijn waarop de burger mag 

vertrouwen moet ook bij verschillende gelijkaardige vergunningsaanvragen gelijk worden 

                                                 
211 RvS 16 juni 2006, nr. 160.225, de Limburg Stirum. 
212 RvS 10 oktober 2007, nr. 175.600, Wijns. 
213 RvS 12 januari 2006, nr. 153.633, NV Gijsbrechts. 
214 RvS 27 april 2004, nr. 130.722, NV Benoot Hedwig. 
215 S. DE TAEYE, “ Het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel” in B. HUBEAU en P.POPELIER, 
Behoorlijk ruimtelijk ordenen. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke ordening en de 
stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2002, 144-145. 
216 Zie bijlage V voor een voorbeeld van vaste beleidslijnen van de gemeente Beveren. 
217 RvS 23 september 1999, nr.82.383, Desmet e.a., RvS 31 juni 2002, nr. 112.139, Depotter e.a. 
218 RvS 30 januari 1973, nr. 15.688, Collard. 
219 S. DE TAEYE, “ Het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel” in B. HUBEAU en P.POPELIER, 
Behoorlijk ruimtelijk ordenen. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke ordening en de 
stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2002, 160-161. 
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toegepast, tenzij motieven van goede ruimtelijke ordening zich hiertegen zouden 

verzetten. Ook eerdere verleende vergunningen moeten bij de beoordeling van de 

aanvraag worden betrokken. 220 

 

Om zich op een schending van het rechtszekerheidsbeginsel door het niet naleven van 

een beleidslijn te kunnen beroepen, moet de bestaande beleidslijn inzake vergunningen 

in het betrokken gebied voldoende concreet worden aangetoond en in welke mate 

daarvan wordt afgeweken in het bestreden besluit. Dit achterhalen zal echter niet 

eenvoudig zijn. Bij afwezigheid van een formele richtlijn, kan de bestuurde de 

administratieve praktijk proberen te vinden door een onderzoek van de verschillende 

vergunningen in de omgeving.221 Algemene verwijzingen naar eerder vergunde 

constructies, zonder exact aan te geven om welke het gaat, volstaan echter niet.222 Soms 

kan de gemeentelijke overheid zelf aangeven dat ze vaste beleidslijnen hanteert. De 

aanvrager kan dit eventueel te weten komen door een gesprek met gemeentelijke 

stedenbouwkundige diensten. Toch kan uit een faxbericht van een ambtenaar van een 

stedenbouwkundige dienst, waarin wordt meegedeeld dat: "bij de beoordeling van een 

mogelijke uitbreiding (...) niet enkel rekening [wordt] gehouden met de algemene 

principes (bouwdiepte 15 m gelijkvloers en 12m verdieping) maar (...) tevens (wordt) 

nagegaan of de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en of zij 

verenigbaar is met zijn onmiddellijke omgeving en de goede plaatselijke ordening", niet 

worden afgeleid dat de vergunningverlenende overheid met betrekking tot de percelen in 

de onmiddellijke omgeving van het bouwperceel een beleid zou voeren van weigering van 

aanvragen voor een bouwdiepte van meer dan 15 m op het gelijkvloers.223 

 

Afdeling 5: Marginale toetsing en redelijkheidsbeginsel. 
 

§1. Inleiding. 
 

81. Indien de overheid over een beleidsvrijheid beschikt, zoals bij het beoordelen van de 

goede ruimtelijke ordening, dient ze de verschillende bij de beoordeling betrokken 

belangen af te wegen. De vergunningverlenende overheid kan niet zomaar eender welke 

beslissing nemen; ze kan alleen degene nemen die als redelijk voorkomt. De rechter kan 

dan ook nagaan of de keuze die de overheid heeft gemaakt niet kennelijk onredelijk is en 

of ze bijgevolg niet optreedt buiten de grenzen van haar bevoegdheid om het algemeen 

                                                 
220 Zie supra nr. 74.  
221 S. DE TAEYE, “ Het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel” in B. HUBEAU en P.POPELIER, 
Behoorlijk ruimtelijk ordenen. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke ordening en de 
stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2002, 151. 
222 RvS 14 december 2009, nr. 198.874, NV Neekens. 
223 RvS 17 februari 2009, nr. 190.582, Cannaert. 
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belang te dienen.224 Hierbij mag de rechter de opportuniteit van de beslissing niet 

nagaan. Dat behoort toe aan het bestuur. Hij kan enkel de belangenafweging controleren 

door een marginale toetsing waarbij nagegaan wordt of de overheid de grenzen (marges) 

van een normale beoordeling niet te buiten gaat.225 Dit houdt in dat de rechter de 

redelijkheid en de behoorlijkheid van een beslissing gaat onderzoeken en oordelen of een 

belangenafweging niet kennelijk onredelijk is.226  

 

Bij het uitvoeren van een marginale toetsing onderzoekt de rechter zowel de externe als 

de interne behoorlijkheid van de beslissing. De externe behoorlijkheid betreft de wijze en 

de procedure waarop bepaalde belangen worden beschermd of bepaalde waarden worden 

gerealiseerd. Deze worden veruitwendigd in de beginselen van behoorlijk bestuur en 

vormen de begrenzing van de aan de overheid toegekende beoordelingsvrijheid.227 

Bijgevolg zal dit onderdeel van de marginale toetsing, een toetsing van de beslissing aan 

de beginselen van behoorlijk bestuur inhouden.228 Bij het onderzoek naar de interne 

behoorlijkheid daarentegen, onderzoekt de rechter de inhoudelijke aanvaardbaarheid van 

een gedraging in het licht van de erdoor gediende belangen. Hij onderzoekt of de 

overheid een inhoudelijk aanvaardbaar beleid voert. De rechter mag zich hierbij niet in 

de plaats stellen van de overheid. Hij mag enkel mag kijken of er geen sprake is van 

willekeur.229 

 

82. De marginale toetsing vormt een toepassing van het redelijkheidsbeginsel. Dit 

inhoudelijk beginsel van behoorlijk bestuur, betekent dat de overheid bij het nemen van 

een beslissing alle betrokken belangen vooraf op redelijke wijze moet afwegen.230 Uit 

deze belangenafweging moet een juist evenwicht ontstaan tussen de draagwijdte van de 

administratieve handeling en het feit dat geleid heeft tot het stellen van de 

administratieve handeling. Uit de toetsing moet blijken dat bij de belangenafweging geen 

van de betrokken belangen wordt veronachtzaamd. Ook indien een belang niet voldoende 

werd afgewogen of niet voldoende aandacht heeft gekregen, kan dit strijdig worden 

bevonden met de redelijkheid. Binnen de grenzen van de redelijkheid behoudt de 

                                                 
224 J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Overzicht publiekrecht 2, Brugge, Die Keure, 2003, 855. 
225 J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Overzicht publiekrecht 2, Brugge, Die Keure, 2003, 855. 
226 A. ALEN, Handboek van het Belgisch staatsrecht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1995, 697. 
227 P.POPELIER, “De wankele grens tussen wettigheid en opportuniteit: een kwestie van juridisch discour.” (noot 
onder Pol. Gent 14 juni 1999), RW 1999-2000, 828. 
228 D. RYCKBOST, “Legaliteitscontrole en marginale toetsing bij vergunningen”, TMR 1993, 55. 
229 D. RYCKBOST, “Legaliteitscontrole en marginale toetsing bij vergunningen”, TMR 1993, 55. 
230 I. MARTENS, “Het redelijkheidsbeginsel” in B. HUBEAU en P. POPELIER (eds.), Behoorlijk ruimtelijk ordenen: 
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, Brugge, Die Keure, 
2002, 199. 
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vergunningverlenende overheid haar beleidsvrijheid en kan ze dus meerdere beslissingen 

nemen. 231 

 

De rechter zal een bestuurshandeling buiten toepassing laten wanneer de onredelijkheid 

en onbillijkheid zo duidelijk blijken dat zijn oordeel met een algemeen gedeelde 

rechtsovertuiging overeenstemt.232 Een beslissing wordt onredelijk geacht wanneer er 

geen enkel redelijk denkend bestuur, zich baserend op dezelfde gegevens tot die 

beslissing kon komen.233 Het redelijkheidsbeginsel vereist niet dat elke andere overheid 

tot dezelfde beslissing zou moeten komen, maar wel dat de genomen beslissing voor 

iedereen als aanvaardbaar overkomt. Dit houdt in dat door argumentatie de instemming 

van alle redelijk denkende mensen met de beslissing zou kunnen worden bekomen, 

ongeacht of zij ook effectief dezelfde beslissing zouden nemen en dus effectief met de 

beslissing instemmen.234 Het redelijkheidsbeginsel wordt steeds negatief omschreven, in 

die zin dat niet de redelijkheid van een bestuurshandeling moet worden aangetoond, 

maar wel de kennelijke onredelijkheid ervan.235 

 

83. Het beginsel zorgt ervoor dat de rechter over een middel beschikt om, in de gevallen 

waar de overheid een beleidsvrijheid heeft, een controle mogelijk te maken zonder dat 

hem kan worden verweten dat hij in de plaats van het orgaan van actief bestuur is 

getreden.236 De toetsing aan de redelijkheid houdt onvermijdelijk ook een toetsing in van 

de opportuniteit, zij het dan, maar ook juist daarom, zeer terughoudend.237 

 

84. Een schending van het redelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur veronderstelt dus dat de overheid bij het nemen van haar beslissing kennelijk 

onredelijk heeft gehandeld, met andere woorden dat zij op evidente wijze een onjuist 

gebruik van haar beleidsvrijheid heeft gemaakt.238 Bij het verlenen van een 

stedenbouwkundige vergunning gaat het dan vooral om de afweging van de belangen 

van de aanvrager, de belangen van de omliggende eigenaars en het algemeen belang 

van een goede ruimtelijke ordening. Een omliggende eigenaar kan bij het aanvechten 

                                                 
231 I. MARTENS, “Het redelijkheidsbeginsel” in B. HUBEAU en P. POPELIER (eds.), Behoorlijk ruimtelijk ordenen: 
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, Brugge, Die Keure, 
2002, 200. 
232 D. RYCKBOST, “Legaliteitscontrole en marginale toetsing bij vergunningen”, TMR 1993, 55. 
233 Cass 15 juni 2004, TMR 2004, 443, met concl. M. DE SWAEF ; I. MARTENS, “Het redelijkheidsbeginsel” in B. 
HUBEAU en P. POPELIER (eds.), Behoorlijk ruimtelijk ordenen: Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in 
de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2002, 200. 
234 C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Antwerpen, Intersentia, 2000, 363. 
235 M. BOES, “Rechter en bestuur. Redelijkheid, zorgvuldigheid en marginale toetsing” in Liber amicorum J. 
Ronse, Gent, Story-Scientia, 1986, 8. 
236 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 
Mechelen, Kluwer, 2006, 823-824. 
237 M. BOES, “Het redelijkheidsbeginsel” in I. OPDEBEEK en M. VANDAMME (eds.), beginselen van behoorlijk 
bestuur, Brugge, Die Keure 2006, 175. 
238 RvS 24 juli 2008, nr.184.519, Janssens e.a.; RvS 17 september 2008, nr. 186.333, Dumon. 
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van een vergunningsbesluit zijn eigen beoordeling van de goede ruimtelijke ordening niet 

in de plaats stellen zonder aan te tonen dat de door hem aangevoerde elementen 

"fundamenteel" zouden zijn en dat de beoordeling van de goede plaatselijke ordening 

door de vergunningverlenende overheid kennelijk onredelijk gebeurde.239 

 

§2. Link met andere rechtsbeginselen. 

 

85. De redelijkheidstoets hangt in zekere mate af van de naleving van andere formele 

beginselen van behoorlijk bestuur. Zo moet de overheid de bestreden beslissing afwegen 

aan de hand van werkelijk bestaande feiten, waarvan zij zich een duidelijke voorstelling 

heeft kunnen vormen en die van zulke aard zijn dat zij de genomen beslissing naar recht 

kunnen dragen. Zo draagt de zorgvuldige feitenvinding(zorgvuldigheidsbeginsel) ertoe bij 

dat de overheid zich een duidelijke voorstelling kan vormen van alle gegevens van het 

dossier. Een onzorgvuldige voorbereide handeling zal allicht leiden tot een kennelijk 

onredelijke beslissing.240 

 

Ook de formele motiveringsplicht houdt een redelijkheidsvereiste in. Volgens de 

Uitdrukkelijke motiveringswet moet er afdoende gemotiveerd worden, wat inhoudt dat de 

beslissing moet gedragen worden door de vastgestelde feiten en toepasselijke 

rechtsregels. Er wordt m.a.w. nagegaan of de overheid, gelet op de feiten en 

rechtsregels die in de motivering naar voor worden gebracht, redelijkerwijze tot de 

beslissing kon komen. Het gaat dan ook om een beoordeling van de redelijkheid van de 

overheidsbeslissing.241 De schending van de motiveringsplicht en de schending van het 

redelijkheidsbeginsel liggen vaak dicht bij elkaar.242 

 

§3. Marginale toetsing van de goede ruimtelijke ordening. 
 

A. Marginale toetsing goede ruimtelijke ordening door RvS. 

 

86. De vaste rechtspraak van de Raad van State omtrent de beoordeling van de 

verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening houdt in dat: “De beoordeling van de 

verenigbaarheid van de beoogde handelingen en werken met de goede plaatselijke 

                                                 
239 RvS 24 november 2008, nr. 188.176, Anthonissen, gelijkluidend RvS 26 januari 2009, nr. 189.786, Flamey 
e.a. 
240 M. BOES, “Het redelijkheidsbeginsel”, in I. OPDEBEEK (ed.), Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 
Antwerpen, Kluwer, 1993, 109. 
241 M. BOES, “Het redelijkheidsbeginsel”, in I. OPDEBEEK (ed.), Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 
Antwerpen, Kluwer, 1993, 113. 
242 I. MARTENS, “Het redelijkheidsbeginsel” in B. HUBEAU en P. POPELIER (eds.), Behoorlijk ruimtelijk ordenen: 
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, Brugge, Die Keure, 
2002,201. 
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aanleg [behoort] tot de appreciatiebevoegdheid van de administratieve overheid. Het 

komt de Raad van State niet toe zijn beoordeling hieromtrent in de plaats te stellen van 

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

wettigheidscontrole is de Raad van State enkel bevoegd na te gaan of de overheid de 

feiten waarop haar beoordeling steunt correct heeft vastgesteld, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond ervan in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat de 

betrokken bouwwerken verenigbaar zijn met de goede plaatselijke ordening.”243 De Raad 

toetst met andere woorden slechts marginaal en zal pas tot vernietiging overgaan indien 

de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening kennelijk onredelijk is. Indien de 

vergunningverlenende overheid afgaande op de feiten met betrekking tot de omgeving, 

redelijkerwijs geen vergunning kon verlenen, dan kan de Raad een beslissing als 

kennelijk onredelijk beschouwen. Hij zal het besluit dan ook vernietigen. Zo kan de Raad 

een vergunningsbesluit onredelijk achten wanneer enkel rekening werd gehouden met de 

ruime omgeving en niet met de onmiddellijke omgeving.244 Dat kan ook, indien de 

vergunningverlenende overheid niet voldoende in concreto nagaat waarom een 

vergunning al dan niet kan worden verleend, gelet op de eigen kenmerken van de 

omgeving.245 

 

B. Marginale toetsing goede ruimtelijke ordening door RvVb. 

 

87. De vraag kan worden gesteld hoe de Raad voor Vergunningsbetwistingen de 

marginale toetsing aan de goede ruimtelijke ordening zal doen. ROELANDTS en DEFOORT 

menen dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen deze toetsing analoog zal opvatten als 

de Raad van State.246 Enkele wijzigingen in de VCRO vergelijking met het DRO laten toch 

vermoeden dat er een verschil in toetsing kan komen.  

 

B.1. Expliciete vermelding van een aantal criteria door de VCRO 

 

88. De VCRO bevat een ‘definiëring’ van beginselen waarmee rekening gehouden moet 

worden bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening.247 Als eerste beginsel somt 

                                                 
243 RvS 12 november 2008, nr. 187.857, Le Roy, zie ook, RvS 30 maart 2009, nr. 191.967, Van Gils, RvS 24 
maart 2009, nr. 191.768, Van Melle, RvS 9 maart 2009, nr. 191.154, De Schryver, RvS 4 maart 2009, nr. 
191.090, Terlin e.a. 
244 RvS 4 maart 2009, nr. 191.090, Terlin e.a. 
245 RvS 24 juni 2008, nr. 184.531, Coppens. 
246 B. ROELANDTS en P.-J. DEFOORT, “Ruimtelijke ordening anno 2009: nieuwe regels, nieuwe vragen” TROS 
2009, 164. 
247 Art. 4.3.1, §2 VCRO. 
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de Codex een aantal aandachtspunten en criteria248 op waaraan het aangevraagde, voor 

zover noodzakelijk en relevant, moet worden getoetst.249 De Memorie van Toelichting 

benadrukt dat deze criteria niet stelselmatig bij iedere aanvraag moeten worden 

nagegaan, maar slechts voor zover noodzakelijk en relevant. Dat wil zeggen: zodra er 

een ‘wettelijke’ verplichting (in ruime zin) of een klare aanleiding bestaat om deze 

punten in rekening te brengen.250 Bijgevolg zou hieruit kunnen worden afgeleid dat 

indien bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag een van bovenstaande criteria 

niet bij de beoordeling wordt betrokken, hoewel dat aspect weldegelijk relevant was, de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning kan vernietigen. De Raad kan dit 

doen puur op grond van het niet naleven van de wettelijke bepaling. Deze bepaling bevat 

duidelijk de verplichting te toetsen aan de aandachtspunten. De vergunningverlenende 

overheid kan niet zomaar voorbijgaan aan deze verplichting. Zodra een criterium 

noodzakelijk en relevant is, dan moet ze een aanvraag hieraan toetsen, zo niet, schendt 

ze de decretale verplichting van artikel 4.3.1, §2, 1e lid VCRO. De overheid die bewust of 

onbewust een criterium achterwege laat, kan een vernietiging van haar beslissing 

oplopen. 

 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen moet bijgevolg oordelen of in dat specifieke geval 

van die vergunningsaanvraag, het noodzakelijk of relevant is om met bepaalde aspecten 

rekening te houden. Deze toetsing zal dan wel marginaal gebeuren. Indien een normaal 

redelijk denkende overheid, zich baserend op de gegevens die ze heeft vastgesteld of 

rekening houdend met de specifieke omgeving van het aangevraagde, zou oordelen dat 

met een criterium geen rekening dient te worden gehouden, dan kan de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen het besluit vernietigen wegens het niet naleven van een 

wettelijke verplichting. 

 

89. Mocht de vergunningverlenende overheid een noodzakelijk en relevant 

aandachtspunt bij zijn beoordeling betrekken, maar ze werkt het niet voldoende uit, dan 

kan de Raad voor Vergunningsbetwistingen het besluit niet vernietigen op grond van het 

niet naleven van de wettelijke verplichting. De overheid heeft immers aan de wettelijke 

verplichting van art. 4.3.1, §2, 1e lid VCRO voldaan. Het aandachtspunt werd immers bij 

de beoordeling betrokken, weze het wel onvoldoende. In een dergelijk geval kan de Raad 

voor Vergunningsbetwistingen het besluit vernietigen wegens het onvoldoende naleven 

van de motiveringsverplichting. Mocht blijken dat het niet uitwerken een kennelijke 

onredelijkheid inhoudt, dan kan ze op grond van het redelijkheidsbeginsel de beslissing 

                                                 
248 Functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-
vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, hinderaspecten, gezondheid, 
gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen. 
249 Art. 4.3.1, §2, 1° VCRO. 
250 Memorie van toelichting, Parl. St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 125, 400. 
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vernietigen. Dit laatste zou bijvoorbeeld kunnen wanneer de overheid bewust het 

aandachtspunt geminimaliseerd heeft omdat er anders een moeilijkheid zou ontstaan om 

de vergunning te verlenen. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien de 

vergunningverlenende overheid een projectontwikkelaar probeert te bevoordelen. 

 

90. Indien, in een andere hypothese, ieder van de aandachtspunten voldoende werden 

uitgewerkt, maar de beslissing van de vergunningverlenende overheid wordt als geheel 

onredelijk geacht, dan kan de Raad voor Vergunningsbetwistingen de beslissing 

eveneens vernietigen. Dit kan voorvallen indien uit de plaatselijke toestand duidelijk 

blijkt dat een project de ruimtelijke draagkracht of een duurzame ruimtelijke ordening 

aantast, de vergunningverlenende overheid alle aandachtspunten mooi uitwerkt, maar 

toch besluit de vergunning te verlenen. 

 

91. Niet alleen met betrekking tot de aandachtspunten, maar ook tot de andere 

beginselen uit de VCRO, kan de Raad voor Vergunningsbetwistingen toetsen of de 

bepalingen wel voldoende werden nageleefd. Wanneer de vergunningverlenende overheid 

niet uitgaat van de in de omgeving bestaande toestand251, maar het aangevraagde in 

abstracto beoordeelt en motiveert met elementen die op iedere aanvraag kunnen worden 

toegepast, dan kan de Raad de vergunningsbeslissing vernietigen wegens het niet 

naleven van deze bepaling. Hij zou ook een schending van de motiveringsverplichting 

kunnen inroepen. Maar ook indien de vergunningverlenende overheid een aspect 

onderzoekt dat betrekking heeft op de onmiddellijke omgeving en hierbij argumenten put 

uit de ruimere omgeving, dan kan een dergelijke beslissing kennelijk onredelijk blijken. 

De overheid gaat dan wel uit van de bestaande omgeving maar past dit op een 

onredelijke manier toe. Moest bijvoorbeeld de overheid verwijzen naar het gabariet, wat 

moet beoordeeld worden aan de hand van gebouwen in de nabije omgeving van het 

aangevraagde, en ze neemt hiervoor een referentie die 2 straten verder ligt, dan kan een 

dergelijke overweging onredelijk worden geacht. Indien de overheid bij de beoordeling 

van een bepaald aspect niet uitgaat van de relevante omgeving,252 zou dit een schending 

van het redelijkheidsbeginsel kunnen inhouden.  

 

92. Ook indien het aangevraagde in een RUP, een gemeentelijk plan van aanleg of een 

verkavelingsvergunning ligt en hierin gedetailleerde stedenbouwkundige voorschriften 

werden opgenomen met betrekking tot de aandachtspunten uit het eerste beginsel, dan 

worden deze geacht de criteria van een goede ruimtelijke ordening weer te geven.253 

Wanneer de vergunningverlenende overheid deze bepalingen niet gebruikt in haar 

                                                 
251 Art. 4.3.1, §2, 2° VCRO. 
252 Zie eveneens infra nr. 166-167. 
253 Art. 4.3.1, §2, 3° VCRO. 
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beoordeling, hoewel ze bestaan, dan zal dit een schending van dat artikel uitmaken. 

Mocht de overheid een bepaling niet voldoende uitwerken, dan kan het 

vergunningsbesluit worden vernietigd wegens de schending van het motiveringsbeginsel 

of van het redelijkheidsbeginsel. 

 

B.2. Striktere grenzen, striktere controle. 

 

93. Onder de vroegere regeling behoorde de beoordeling van de goede ruimtelijke 

ordening tot de appreciatievrijheid van de vergunningverlenende overheid. Nu beschikt 

de overheid nog steeds over een appreciatiemarge, maar heeft de decreetgever enkele 

richtlijnen meegegeven waarmee de vergunningverlenende overheid rekening dient te 

houden.254 De volledige vrijheid voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening, 

voor zover dit niet kennelijk onredelijk was, werd geruild voor een kader waarbinnen de 

vergunningverlenende overheid zijn appreciatiebevoegdheid kan uitoefenen. Bepaalde 

aspecten van de vroegere vrije opportuniteitsbeoordeling werden opgenomen in het 

decreet, waardoor ze behoren tot de legaliteitsaspecten. De vergunningverlenende 

overheid kan bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening niet meer naast 

bepaalde aspecten kijken. Doet zij dat toch, dan riskeert zij de vernietiging van de 

verleende vergunning op grond van het niet naleven van bepalingen uit de VCRO. Indien 

zij wel rekening houdt met bepaalde indiciën, maar niet voldoende, dan kan haar besluit 

worden vernietigd op grond van het niet naleven van de motiveringsverplichting of 

wegens overschrijding van het redelijkheidsbeginsel. De decreetgever heeft dus gewenst 

dat de vergunningverlenende overheid minder vrijheid had en wou dat met bepaalde 

aspecten rekening werd gehouden voor zover noodzakelijk en relevant. Aangezien de 

decreetgever minder vrijheid wenst te geven aan de vergunningverlenende overheid, 

volgt daar logischerwijze uit dat hij ook de controle op die vrijheid strikter wenst te 

maken.  

 

B.3. Specialisatiegraad Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

 

94. De oprichting van de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd o.a. ingegeven door 

het feit dat de decreetgever een jurisdictioneel beroepsorgaan wou oprichten dat een 

gespecialiseerde kennis over ruimtelijke ordening bezit. “De Raad dient een (ten minste 

minimaal) inzicht te hebben in de doorwerking van planologische doelstellingen in het 

vergunningenbeleid, eigentijdse visies op ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke draagkracht, 

architecturale aspecten, sectorale vereisten en technische specificaties die doorwerken in 
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de vergunningenverlening, etc. Zulks vergt een ruimtelijk-technisch inzicht dat 

redelijkerwijs niet van een rechtscollege met “algemene” rechtsmacht verlangd kan 

worden. Enkel de oprichting van een gespecialiseerd rechtscollege kan aan het vereiste 

specialiteitsniveau voldoen.”255 De decreetgever wou geen mini-Raad van State 

oprichten, maar een gespecialiseerd vergunningencollege.256 Door de specialisatie van de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen wou hij extra belang geven aan de marginale 

toetsing. “Die essentieel geachte marginale opportuniteitscontrole veronderstelt een zeer 

grondige kennis van het domein van de ruimtelijke ordening. Enkel vanuit die kennis kan 

terdege worden nagegaan welke opportuniteitsinschattingen redelijkerwijze 

verantwoordbaar zijn, en welke niet.”257 

 

Hiervoor kreeg de Raad voor Vergunningsbetwistingen een aantal extra bevoegdheden. 

Zo heeft de Raad de bevoegdheid om ambtshalve middelen in te roepen die niet in het 

verzoekschrift werden opgenomen voor zover deze de openbare orde aanbelangen.258 De 

kennelijke onredelijkheid of onzorgvuldigheid van de toetsing aan de goede ruimtelijke 

ordening door de overheid maakt steeds een middel van openbare orde uit.259 De goede 

ruimtelijke ordening is immers gericht op het scheppen van orde in de bestemming en 

het gebruik van de grond, wat van openbare orde kan worden geacht. 260 Hieruit volgt 

dat de Raad uit eigen beweging de redelijkheid van de toetsing kan nagaan. Indien hij bij 

een marginale toetsing vaststelt dat het vergunningverlenend bestuursorgaan zijn 

discretionaire toetsingsbevoegdheid heeft aangewend op een manier die door geen 

enkele normale redelijke overheid kan worden bijgetreden, dan kan de Raad tot 

vernietiging van de betrokken beslissing overgaan. Bijgevolg kan de Raad steeds zelf 

nagaan of de beoordeling niet kennelijk onredelijk is, steunende op de gegevens in dat 

concrete geval. Dit kan bijvoorbeeld indien de verzoekende partij er niet in slaagt een 

ontvankelijk middel te formuleren. Alsdan zou de Raad kunnen nagaan of de beoordeling 

van de goede ruimtelijke ordening wel goed gebeurde en zou hij ambtshalve kunnen 

overgaan tot een vernietiging. Dit vormt dus een extra aspect van rechtsbescherming. 

Dat kan zijn belang hebben wanneer iemand naar de Raad stapt zonder advocaat en 

geen ontvankelijk middel kan formuleren, maar er toch duidelijk iets schort aan de 

vergunning.  

 

Ook omgekeerd kan dit een element van rechtszekerheid betekenen. Zodra een 

vergunningsbesluit een ambtshalve toetsing door de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

                                                 
255 Memorie van toelichting, Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 207, 596. 
256 Adv. RvS 44.837 Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 932; Memorie van toelichting, Parl. St. Vl. Parl. 
2008-09, nr. 2011/1, 214, 613. 
257 Memorie van toelichting, Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 207, 596. 
258 Art. 4.8.3, §2, 1e lid VCRO. 
259 Art. 4.8.3, §2, 2e lid VCRO. 
260 Memorie van toelichting, Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 215, 614. 
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heeft doorstaan, dan kan ervan worden uitgegaan dat het om een wettig 

vergunningsbesluit gaat. Komt de Raad na het houden van de marginale toetsing tot het 

besluit dat de beslissing niet kennelijke onredelijk is, dan spreekt hij een 

verwerpingsbeslissing uit. Wanneer later de vergunningsbeslissing voor de gewone hoven 

en rechtbanken zou worden aangevochten ter vrijwaring van subjectieve rechten, dan 

kan dit voor de rechter een sterk argument betekenen en zal het moeilijk zijn voor hem 

om tot een onwettigheid van het besluit of een fout in hoofde van de 

vergunningverlenende overheid te besluiten wat betreft de beoordeling van de 

verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening. Een verwerpingsarrest van de Raad 

voor Vergunningsbetwistingen bindt hem echter niet.261 

 

95. Nadat een vergunningsbeslissing werd vernietigd, kan de Raad bevelen dat binnen 

een bepaalde termijn een nieuwe beslissing wordt genomen.262 Hij kan hierbij 

rechtsregelen of rechtsbeginselen aanduiden die de vergunningverlenende overheid bij 

de nieuwe beslissing moet naleven.263 Ook omgekeerd kan hij onregelmatige of 

kennelijke onredelijke motieven aanwijzen die bij een nieuwe beslissing niet meer 

kunnen worden gebruikt.264 De Raad beschikt m.a.w. over een injunctiebevoegdheid. 

Toch kan de bedoeling er niet in bestaan dat de Raad, onder het mom van een marginale 

toetsing en door het uitoefenen van zijn injunctiebevoegdheid, voorwaarden oplegt die 

een pure opportuniteitsbeoordeling van de zaak inhouden. Dit komt immers toe aan het 

bestuur.265 De Raad kan er alleen voor zorgen dat de vergunningverlenende overheid 

onregelmatige of kennelijk onredelijke overwegingen niet meer gebruikt, maar kan nooit 

opleggen hoe het bestuur moet oordelen. 

 

De vraag rijst echter of de Raad van deze bepaling gebruik zal maken en of hij, zodra hij 

een vergunningsbesluit vernietigt, expliciet zal opleggen dat met een bepaald motief 

geen rekening mag worden gehouden. Indien een onredelijk motief de grond van een 

vernietiging vormt, weet een zorgvuldige overheid dat ze dit motief niet opnieuw kan 

gebruiken bij het nemen van een nieuwe beslissing. Dus lijkt het m.i. niet nodig dat de 

Raad nog eens expliciet zou vermelden dat met een bepaald motief geen rekening mag 

worden gehouden. 

 

                                                 
261 Cass. 9 januari 1997, C960066F: “Overwegende dat de noch de beoordeling van een fout noch de 
beoordeling van de uit die fout ontstane schade ontsnappen aan de bevoegdheid van de rechterlijke macht 
ingeval de miskenning van het aangevoerde recht zou kunnen te wijten zijn aan de handeling van een 
administratieve overheid, zelfs indien het beroep tot nietigverklaring van de handeling door de Raad van State 
is verworpen.” Een verwerpingsarrest van de Raad van State bindt de gewone rechter niet. Naar analogie kan 
worden aangenomen dat een verwerpingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen de burgerlijke 
rechter ook niet bindt. 
262 Art. 4.8.3, §1, 2e lid VCRO. 
263 Art. 4.8.3, §1, 2e lid, 1° VCRO. 
264 Art. 4.8.3, §1, 2e lid, 2° VCRO. 
265 Memorie van toelichting, Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 215, 614. 
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B.4. Ruimere bevoegdheid van RvVb door toetsing aan doelstellingenartikel. 

 

96. Bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening moet eveneens met het 

doelstellingenartikel rekening worden gehouden. Ook dit kan een uitbreiding van de 

marginale toetsing betekenen. Indien het voorwerp van een vergunningsaanvraag, 

volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen, kennelijk strijdig is met een duurzame 

ruimtelijke ontwikkeling, kan hij eveneens de vergunning vernietigen. Het mogelijk 

maken van de toetsing aan het doelstellingenartikel maakt plaats voor een ruime 

toetsing van de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. Zo kunnen aspecten met 

betrekking tot de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de 

culturele, esthetische en sociale gevolgen in rekening worden gebracht. Mits een goede 

motivering kan zeer veel onder dit artikel worden gebracht, waardoor een breed scala 

aan potentiële vernietigingsgronden open ligt. Zodra het vergunde project een duurzame 

ruimtelijke ontwikkeling in het gedrang brengt of kennelijk onredelijk is, gelet op het 

doelstellingenartikel, kan de verleende vergunning wegens strijdigheid met dat artikel 

worden vernietigd. Indien de Raad met deze bepaling al te los omspringt, zou ze bijna 

elk vergunningsbesluit kunnen vernietigen. Er kan in de meeste gevallen wel altijd een 

belang worden gevonden dat voorgaat op een ander. Het afwegen van de belangen 

behoort echter tot de kerntaak van de vergunningverlenende overheid. Zij staat het best 

geplaatst om een oordeel te vormen over welke belangen in een concreet geval voorrang 

kunnen hebben. Ze kent de omgeving en kan de noden en gevoeligheden het beste 

inschatten. Het kan dan ook niet de bedoeling zijn dat de Raad ambtshalve de kennelijke 

onredelijkheid van een besluit in het licht van het doelstellingenartikel gaat onderzoeken 

en door haar injunctiebevoegdheid gaat opleggen dat bepaalde belangen voorrang 

hebben op andere, tenzij manifest duidelijk blijkt dat bewust een bepaald belang werd 

veronachtzaamd. Evenmin zal ze telkenmale ambtshalve nagaan of een beslissing wel 

redelijkerwijze verenigbaar is met het doelstellingenartikel. Hij kan wel nagaan of de 

belangenafweging niet kennelijk onredelijk is, maar de Raad kan niet in de plaats van de 

overheid oordelen dat aan een bepaald belang meer voorrang moet worden gegeven. 

 

C. Marginale toetsing gewone rechter. 

 

97. Een geschil over subjectieve rechten behoort tot de bevoegdheid van de gewone 

rechtbanken.266 Een voorbeeld hiervan met betrekking tot de goede ruimtelijke ordening 

is een stedenbouwkundige vergunning waarbij een inkijk bestaat in een huis van een 

                                                 
266 Art. 144 GW 
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buur of wanneer een vergunning wordt verleend die afbreuk doet aan de bepalingen in 

verband met lichten en zichten. 

 

98. Indien bestuurshandelingen door een onwettigheid zijn aangetast, kan de rechter 

deze op grond van artikel 159 GW buiten toepassing laten. Dit heeft enkel effect inter 

partes. Wanneer de overheid een discretionaire bevoegdheid heeft, zoals bij het 

beoordelen van de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening, mag de rechter 

bij zijn legaliteitstoetsing de opportuniteit van een beslissing niet nagaan. Ook hier kan 

de rechter de belangenafweging enkel controleren door middel van een marginale 

toetsing. Wat dan ook betekent dat de rechter de redelijkheid en de behoorlijkheid van 

een beslissing kan onderzoeken en oordelen of een belangenafweging niet kennelijk 

onredelijk is. 

 

Men zou zich kunnen afvragen hoe de gewone rechter de marginale toetsing met 

betrekking tot de aandachtspunten uit de VCRO zal uitvoeren. Indien duidelijk blijkt dat 

de overheid een bepaald criterium niet in overweging heeft genomen, hoewel het 

noodzakelijk en relevant blijkt, zal de rechter de beoordeling van de goede ruimtelijke 

ordening als kennelijk onredelijk kunnen beschouwen en op grond van art. 159 GW 

buiten toepassing laten. Een voorbeeld hiervan vormt een vergunning die werd bekomen 

voor een constructie, maar die hinder veroorzaakt in de omgeving. Voor zover het 

vergunningsbesluit niet aangeeft waarom de hinder in de buurt door het inplanten op die 

plaats te verzoenen is met de goede ruimtelijke ordening, kan de rechter de vergunning 

onwettig verklaren en dit mee betrekken in een geding omtrent burenhinder. Ook bij het 

niet naleven van de andere beginselen uit de VCRO zal de rechter eenvoudiger tot de 

kennelijke onredelijkheid of het begaan van een fout kunnen besluiten. 
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Hoofdstuk 3: De goede ruimtelijke ordening 
 

Inleiding 

 

99. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de inhoudelijk elementen van het criterium 

van de goede ruimtelijke ordening. Vroeger behoorde het beoordelen van de goede 

ruimtelijke ordening of de goede plaatselijke aanleg tot de appreciatiebevoegdheid van 

de vergunningverlenende overheid. Bij gebrek aan concrete stedenbouwkundige 

voorschriften opgenomen in BPA’s, RUP’s en verkavelingsvergunningen, stond het de 

overheid in beginsel vrij te oordelen over de opportuniteit van een stedenbouwkundige 

vergunningsaanvraag. Er werd aangenomen dat ze over een grote beleidsvrijheid 

beschikten, wat echter niet inhield dat ze volledig vrij was om de situatie te 

beoordelen.267 Zij kon slechts oordelen binnen de grenzen van de redelijkheid en moest 

haar besluit zorgvuldig motiveren. Met een marginale toetsing ging de Raad van State na 

of het verlenen van een vergunning niet kennelijk onredelijk was. De Raad kan immers 

de wettigheid van bestuurshandelingen nagaan, maar kan zich niet in plaats stellen van 

de vergunningverlenende overheid. Gaandeweg bouwde de Raad een soort van case-law 

op over hoe ze met deze opportuniteitsbeoordeling omging. Op deze rechtspraak van de 

Raad wordt hierna dieper ingegaan.  

 

Het bleef echter vaak onduidelijk voor de vergunningverlenende overheid met welke 

elementen ze moest en mocht rekening houden om de goede ruimtelijke ordening te 

beoordelen. Mede door de aangevoelde noodzaak de onduidelijkheid te verhelpen, 268 

voorziet de VCRO nu expliciet in een aantal beginselen die in acht moeten worden 

genomen bij het beoordelen van de goede ruimtelijke ordening.269 Dit betekent dat 

inhoudelijk het criterium van de goede ruimtelijke ordening zeer recent een enorme 

evolutie heeft meegemaakt. Voor het eerst kan er van een ‘definitie’ van de goede 

ruimtelijke ordening worden gesproken en bestaat er duidelijkheid voor de 

vergunningverlenende overheid. Toch waren er voordien reeds evoluties merkbaar in de 

rechtspraak van de Raad van State.  

 

 

 

 

                                                 
267 R. VEKEMAN, Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Planologie, Verordeningen en Vergunningen, Kluwer, 
Mechelen, 2004, 456. 
268 Memorie van toelichting, Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 124, 396. 
269 Art. 4.3.1, §2 VCRO. 
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Afdeling 1: Overeenstemming ordeningsinstrumenten 
 
100. In die rechtspraak wordt een eerste indeling gemaakt al naar gelang het 

aangevraagde al dan niet gelegen is binnen een BPA, een RUP of een 

verkavelingsvergunning. De bepalingen uit deze ordeningsinstrumenten binden de 

vergunningverlenende overheid. In deze instrumenten worden vaak zeer gedetailleerde 

stedenbouwkundige voorschriften opgenomen waarin omschreven staat wat de goede 

ruimtelijke ordening voor dat gebied inhoudt. Door het enkele feit dat een aanvraag 

hiermee overeenstemt, verleent dit de aanvrager nog geen subjectief recht op het 

verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. De overheid moet nog steeds iedere 

individuele aanvraag in dat geordend gebied aan de goede ruimtelijke ordening 

toetsen.270 De toepassing van de in die plannen opgenomen principes op de specifieke 

omstandigheden van het aangevraagde, kan immers een interpretatie vereisen die in 

feite neerkomt op de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening.271 Toch mag de 

vergunningverlenende overheid in dat geval het vergunningsbesluit summierder 

motiveren.272 Het volstaat in principe, wanneer er voldoende gedetailleerde 

stedenbouwkundige of verkavelingsvoorschriften bestaan, hieraan te toetsen om de 

verenigbaarheid van het aanvraagde met de goede ruimtelijke ordening op een afdoende 

manier na te gaan.273 Indien de voorschriften geen enkele beoordelingsruimte meer 

overlaten voor de vergunningverlenende overheid, kan een motivering door een enkele 

verwijzing naar het ordeningsinstrument volstaan.274  

 

De toetsingsverplichting van de vergunningverlenende overheid houdt echter niet in dat 

de overheid onder het mom van de beoordeling van de plaatselijke aanleg de 

voorschriften van een BPA of een RUP mag negeren en deze plannen als het ware buiten 

werking mag stellen.275 De plannen hebben immers verordenende kracht en blijven 

bindend voor elke vergunningverlenende overheid. Zelfs indien de overheid een eigen 

afwijkende visie over de goede ruimtelijke ordening heeft, kan ze haar eigen mening 

daarover niet in de plaats stellen. Enkel in de in de VCRO voorziene gevallen kan worden 

afgeweken van de stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften.276  

 

                                                 
270 RvS 4 december 2008, nr. 188.513, Vandewoude. 
271 R. VEKEMAN, Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Planologie, Verordeningen en Vergunningen, Kluwer, 
Mechelen, 2004, 466 met verwijzing naar rechtspraak. 
272 RvS 30 juni 1994, nr.48.382, Piot; RvS 12 november 2008, de bvba Confiserie Rial. 
273 RvS 22 mei 2008, nr. 183.314, Ruelens; gelijkluidend RvS 14 mei 2008, nr. 182.908, Story e.a.; RvS 30 
juni 2008, nr. 184.945, BVBA Floralia; RvS 14 juli 2008, nr. 185.401, Blanken e.a.; RvS 26 januari 2009, nr. 
189.786, Flamey e.a.; RvS 3 juni 2009, nr. 193.774, Steeno. 
274 Voor BPA zie RvS 7 februari 2001, nr. 93.109, Desmedt, voor verkavelingsvergunning zie RvS 22 april 2009, 
nr. 192.567, Van Mellaert, zie supra hoofdstuk motiveringsplicht nr. 48. 
275 RvS 4 december 2008, nr. 188513, Vandewoude, overweg 3.2.2. 
276 Titel 4, hoofdstuk 4 VCRO. 
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101. Wanneer in een ordeningsinstrument over bepaalde aspecten van de goede 

ruimtelijke ordening niets wordt gezegd of indien er nog enige beoordelingsruimte 

overblijft voor de vergunningverlenende overheid, dan moet ze een eigen aanvullende 

beoordeling geven. In haar beslissing moet ze toereikend verantwoorden waarom het 

aangevraagde volgens haar al dan niet verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening, 

rekening houdend met alle relevante feitelijke omstandigheden.277 Indien bijvoorbeeld de 

stedenbouwkundige voorschriften van een BPA beperkt blijven tot de te gebruiken 

materialen, dan dient de vergunningverlenende overheid bij gebrek aan voldoende 

gedetailleerde voorschriften, de bouwaanvraag volledig aan een eigen beoordeling te 

onderwerpen,278 behalve wat betreft de gebruikte bouwmaterialen. Deze moeten enkel 

worden getoetst aan de voorschriften van het BPA. 

 

102. Deze rechtspraak wordt in de VCRO geïncorporeerd. Zodra er een gedetailleerd 

bestemmingsplan voor een gebied bestaat, worden de principes van de goede ruimtelijke 

ordening geacht in dat plan vervat te liggen.279 Dit geldt echter maar in zoverre het plan 

bepalingen bevat met betrekking tot de aandachtspunten280 die met betrekking tot de 

goede ruimtelijke ordening in de VCRO werden opgenomen.281 

 

Afdeling 2: Stedenbouwkundige verordening 

 

103. In stedenbouwkundige verordeningen worden vaak ook bepalingen opgenomen die 

anders mee in de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening door de 

vergunningverlenende overheid zouden worden opgenomen. Door het opnemen in een 

verordening, krijgen deze bepalingen een reglementair karakter en behoren ze niet meer 

tot de beoordelingsvrijheid van de overheid. De overeenstemming hiermee wordt 

nagegaan bij het beoordelen van de legaliteitsaspecten van een stedenbouwkundige 

vergunning. Dat doet zich voor wanneer een verordening een verbod oplegt om een 

garagepoort te plaatsen in de voorgevel van een gebouw dat deel uitmaakt van een 

gesloten gevelrij, wanneer de breedte van het perceel, gemeten op de grens met de 

openbare weg, minder bedraagt dan 7 meter.282 Deze regel wordt o.m. ingegeven door 

esthetische en praktische overwegingen. Een huizenrij bestaande alleen uit voordeuren 

en garagepoorten kan bezwaarlijk mooi worden genoemd. Tevens zouden andere 

                                                 
277 RvS 14 juli 2008, nr. 185.401, Blanken ea.; gelijkluidend RvS 26 januari 2009, nr. 189.786, Flamey e.a. 
278 RvS 16 april 2009, nr. 192.391, De Pannemaeker e.a. 
279 Art. 4.3.1, §2, 3° VCRO en Memorie van toelichting, Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 126, 402. 
280 Aandachtspunten uit art. 4.3.1., §2, 1° VCRO. 
281 Zie eveneens nr. 173.  
282 art. 16 van het Gents Algemeen Bouwreglement, vastgesteld door de gemeenteraad op 29 juni 2004, laatst 
gewijzigd bij beslissing gemeenteraad 22 september 2008, 
http://www.gent.be/eCache/THE/1/692.cmVjPTEzNTQxMw.html. 
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personen die de straat bezoeken niet meer kunnen parkeren, aangezien ze steeds voor 

een garagepoort zouden staan. Mocht een dergelijke verordening niet bestaan, dan zou 

de overheid om die toestand tegen te gaan, op grond van haar appreciatievrijheid, 

kunnen oordelen dat een aanvraag tot het plaatsen van een garagepoort niet 

overeenstemt met de goede ruimtelijke ordening.  

 

De toepassing van de voorschriften van een stedenbouwkundige verordening op een 

bepaald onderdeel van een vergunningsaanvraag kan ook nog een beoordeling van de 

plaatselijke toestand vereisen.283 Indien een verordening bijvoorbeeld voorschrijft dat de 

bouwdiepte eventueel moet verminderd worden om de zones voor binnenplaatsen en 

tuinen te vrijwaren en om voldoende verluchting en bezonning te garanderen, dan kan 

de overheid niet voldoen met de vaststelling dat de voorgeschreven bouwdiepte niet 

werd overschreden. Zij moet ook de goede plaatselijke ordening beoordelen en een 

vermindering van de bouwdiepte opleggen, indien de plaatselijke omstandigheden zulks 

vereisen.284 

 

Tevens zou de gemeente een aantal gemeentelijke vaste beleidslijnen in verordeningen 

kunnen verankeren. Dat komt voor wanneer een verordening in straten met een 

rooilijnbreedte vanaf 10m een kroonlijsthoogte van maximum 9m toestaat en een 

bouwdiepte op verdiepingen van maximum 13m. In straten met mindere rooilijnbreedte 

kan daarentegen slechts een kroonlijsthoogte van 6m en een bouwdiepte op de 

verdieping van maximum 12m.285 Deze bepalingen zijn tegenstelbaar aan heel de 

gemeente. Deze principes zouden evengoed kunnen deel uitmaken van gemeentelijke 

vaste beleidslijnen, waarbij de overheid steeds in concreto moet nagaan of de aanvraag 

wel past binnen de goede ruimtelijke ordening. Een verordening maakt een algemene 

gedragslijn bindend en afdwingbaar ten aanzien van iedereen en vergroot de 

transparantie van deze beleidslijnen.286 

 

Afdeling 3: De omgeving. 

 

104. Bij het beoordelen van de goede ruimtelijke ordening moet worden uitgegaan van 

de omgeving. Iedere omgeving heeft een specifieke aanleg en vormt een unieke 

                                                 
283 R. VEKEMAN, Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Planologie, Verordeningen en Vergunningen, Kluwer, 
Mechelen, 2004, 466. 
284 RvS 26 maart 2001, nr. 94.268, Mouchard, Amén. 2001, 329 en R. VEKEMAN, Ruimtelijke ordening en 
stedenbouw, Planologie, Verordeningen en Vergunningen, Kluwer, Mechelen, 2004, 466. 
285 Art. 2, a-b Gemeentelijke bouwverordening Lede, vastegesteld door de gemeenteraad op 7 juli 1997, 
bekrachtigd door MB 16 september 1998, gewijzigd door de gemeenteraad op 17 februari 2005; 
http://www.lede.be/file_uploads/667.pdf. 
286 Zie eveneens infra hoofdstuk praktijk nr. 200. 
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combinatie van factoren. Daarom vereist vaste rechtspraak van de Raad van State dat bij 

de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt uitgegaan van de eigen 

omgeving van het aangevraagde. De onmiddellijke omgeving zal het meeste invloed 

ondervinden na realisatie van de vergunning. De verenigbaarheid met de onmiddellijke 

omgeving is dus het allerbelangrijkste. Toch kan er door het realiseren van het 

aangevraagde ook een invloed op de ruimere omgeving ontstaan. Deze is echter 

ondergeschikt aan de onmiddellijke omgeving omdat deze laatste de aanleg het meest 

bepaalt. 

 

Omdat iedere omgeving uniek is, vereist de Raad van State dan ook steeds dat de 

omgeving van het aangevraagde wordt onderzocht en in concreto wordt beoordeeld 

waarom het voorwerp van een aanvraag al dan niet past in zijn eigen, met specifieke 

elementen gekenmerkte omgeving. Het nagaan in concreto van de verenigbaarheid, 

vormt dan ook het belangrijkste aspect van de beoordeling van de goede ruimtelijke 

ordening 

 

§1. Onmiddellijke omgeving 

 

A. Algemeen 

 

105. Bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening vereist vaste rechtspaak van 

de Raad van State dat de vergunningverlenende overheid nagaat of het voorwerp van 

een aanvraag past in zijn specifieke context. Hiervoor vereist de Raad dat het 

aangevraagde in de eerste plaats verenigbaar is met de ordening in de onmiddellijke 

omgeving.287 Wat tot de onmiddellijke omgeving behoort zal van de ruimtelijke impact 

van het aangevraagde project afhangen. Zo zal de impact op de omgeving van een 

tuinhuis bij een woning kleiner zijn dan de inplanting van een supermarkt of een 

transportbedrijf. Algemeen kunnen we echter stellen dat voor de beoordeling van de 

verenigbaarheid met de onmiddellijke omgeving wordt gekeken naar het perceel zelf288, 

de omringende percelen289 en de omgeving in een straal van circa 50 meter290. 

Afhankelijk van het project kan deze afstand veel groter of kleiner zijn, zodat hierop 

moeilijk een exacte afstand kan worden gekleefd.291  

 

                                                 
287 RvS 4 maart 2009, nr. 191.090, Terlin e.a., overweg. 3.2.3, gelijkluidend RvS 16 maart 2009, nr. 191.453, 
Van Hyfte e.a.; RvS 25 februari 2009, nr. 190.820, Cnockaert; RvS 30 september 2008, nr. 186.619, Van 
Dormael; RvS 26 mei 2003, nr. 119.892, D’Hauwe e.a. 
288 RvS 8 december 2006, nr. 165.755, Carron e.a. 
289 RvS 5 februari 2009, nr. 190.215, Van Riel. 
290 Cursus opleiding GSA, Module 5 –deel 2 , Verslag GSA: legaliteitsaspect en opportuniteitsaspect. 
291 RvS 29 september 2005, nr. 149.198, Van Camp e.a.; RvS 11 augustus 2000, nr. 89.247, Janssens ea.  
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B. Perceelsniveau 

 

106. De verenigbaarheid met de goede ruimtelijk ordening start op het perceelsniveau. 

Opdat een aanvraag zou kunnen worden aanvaard, moet de ordening van het perceel en 

de samenstelling van het aangevraagde project in overeenstemming zijn met de goede 

ruimtelijke ordening. Soms kunnen bouwplannen worden ingediend waarbij tot tegen de 

perceelsgrens wordt gebouwd of de aanvrager zo diep of hoog mogelijk op zijn perceel 

wenst te bouwen. Vanuit overwegingen van de goede ruimtelijke ordening kunnen 

dergelijke perceelsindelingen of ontwerpen niet aanvaardbaar worden geacht omdat ze 

stedenbouwkundige hinder kunnen opleveren of te dicht staan bij aanpalende 

eigendommen. Het inplanten op een andere plaats binnen het perceel zou een oplossing 

kunnen bieden. Eveneens zou bijvoorbeeld een aangevraagde constructie dermate 

afbreuk kunnen doen aan de reeds bestaande bebouwing dat de vergunningverlenende 

overheid van oordeel is dat de goede ruimtelijke ordening in het gedrang wordt 

gebracht.292 Bijgevolg moet de overheid noodzakelijkerwijze de ordening en inplanting op 

perceelsniveau zelf bekijken. 

 

De grote van het aangevraagde gebouw ten opzichte van het perceel of de inplanting van 

de gebouwen op het perceel kunnen een rol spelen bij de beoordeling van de goede 

ruimtelijke ordening. Dat doet zich voor wanneer er slechts een zeer kleine afstand 

voorzien wordt tussen de stal en de perceelsgrenzen, waardoor de zorg voor de openheid 

van het agrarisch gebied volledig op de aanpalende percelen wordt gelegd. In dat geval 

wordt het ook onmogelijk om op de strook tussen de gebouwen en de perceelgrens enige 

groenaankleding te voorzien. Wanneer het gebouw daarenboven een te grote bebouwde 

oppervlakte heeft voor het smalle terrein, voldoet het eveneens niet aan de eisen van 

een behoorlijke ruimtelijke ordening inzake perceelsinrichting.293 

 

Een ander voorbeeld294 betreft een aanvraag tot uitbreiding van een bestaande 

winkelruimte. Volgens de aanvraag zou de uitbreiding tot op 30cm van de zijdelingse 

perceelsgrens komen en tot op 70cm van een bestaande garage van de aanpalende 

woning. De eigenaar voerde echter aan dat dit geen probleem vormde, aangezien die 

eveneens tot zijn eigendom behoorde en hij zelf daar geen last van zou ondervinden. Dit 

werd door de stedenbouwkundige diensten niet aanvaard. “Gezien de woning op het 

rechts aanpalende perceel een vrijstaand gebouw betreft, ingeplant op 3m van de 

perceelsgrens(…)dient op voorliggend perceel eveneens een gebouw van het vrijstaand 

                                                 
292 Bijvoorbeeld optrekken van constructies bij een kasteel vb: RvS 26 mei 2008, nr. 183.369, BVBA Cantal (al 
ging het hier wel om legaliteitsaspect). 
293 RvS 13 mei 2009, nr. 193.267, Smets e.a. 
294 Van op mijn stageplaats bij de directie Ruimte van de provincie Oost-Vlaanderen. 
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type met bouwvrije zijstrook van minstens 3m te worden voorzien. De gevraagde 

uitbreiding leidt onvermijdelijk tot een aantasting van de woonkwaliteit van deze 

bestaande woning. Het feit dat appellant eigenaar is van deze aanpalende woning doet 

hier niet terzake.”295 Het feit dat het aanpalende huis eveneens tot de eigendom behoort 

van de aanvrager en hij de 2 percelen als een geheel beschouwt, verandert dus niets aan 

het feit dat, gelet op de goede ruimtelijke ordening, het niet toegestaan kan worden dat 

een grote handelsruimte tot op 70cm van een bestaand huis wordt uitgebreid. 

 

107. De plaatsing, indeling en overeenstemming met bestaande gebouwen op het 

perceel vormen een onderdeel van de beoordeling van de verenigbaarheid met de goede 

ruimtelijke ordening van het aangevraagde project. Toch mag de vergunningverlenende 

overheid niet alleen maar naar het perceel zelf kijken, ze moet ook steeds de 

verenigbaarheid met de onmiddellijke omgeving nagaan.296 Indien de motivering van een 

vergunningsbeslissing zich enkel beperkt tot het perceel zelf zal ze niet afdoende blijken. 

De ordening op perceelsniveau kan immers ook de draagkracht van de onmiddellijke 

omgeving overschrijden. 

 

C. De onmiddellijke omgeving 

 

108. De beoordeling van de goede plaatselijke ordening veronderstelt dat niet alleen 

rekening wordt gehouden met de feitelijke en juridische toestand van het perceel waarop 

het aangevraagde ligt, maar ook met de omringende percelen.297 Aangezien iedere 

omgeving eigen kenmerken heeft, moet de vergunningverlenende overheid zich een goed 

beeld vormen van de bestaande omgeving rond het voorwerp van de aanvraag. 

Vervolgens kan ze motiveren waarom een project al dan niet past in zijn omgeving. Ze 

zal dan ook de specifieke elementen moeten kunnen vaststellen, waarop ze zich kan 

steunen om de eventuele verenigbaarheid te motiveren. In een vergunningsbesluit 

vertrekt de overheid van een beschrijving van de in de omgeving bestaande toestand. De 

beschrijving van de onmiddellijke omgeving dient duidelijk te zijn. Uit een vage 

omschrijving kan de vaststelling van de verenigbaarheid met de aanpalende percelen niet 

blijken. 298 

 

Bij het beoordelen van de verenigbaarheid met de onmiddellijke omgeving dient te 

worden uitgegaan van de specifieke kenmerken die voornamelijk afhankelijk zijn van de 

                                                 
295 Zie bijlage II: Verslag beroep vergunning R-O van 7 september 2009, directie ruimte, dienst Ruimtelijke 
vergunningen Provincie Oost-Vlaanderen, nr. 2.4.3. 
296 RvS 16 maart 2009, nr.191.435, Luyten, RvS 22 januari 2008, nr.178.805, Vanassche e.a.  
297 RvS 5 februari 2009, nr. 190.215, Van Riel. 
298 RvS 20 mei 2009, nr.193.458, Pillet. 
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aard en het gebruik of de bestemming van de in die omgeving bestaande gebouwen of 

open ruimten.299 De vergunningverlenende overheid zal de bestaande toestand in 

concreto moeten nagaan en oordelen of het voorwerp van de vergunningsaanvraag past 

binnen zijn omgeving.  

 

De vergunningverlenende overheid moet uitgaan van de in omgeving aanwezige 

gebouwen en mag hierbij geen kenmerken van de onmiddellijke omgeving uit het oog 

verliezen. Zo heeft ze onvoldoende de onmiddellijke omgeving bij het verlenen van een 

stedenbouwkundige vergunning betrokken indien de overwegingen van het 

vergunningsbesluit hoofdzakelijk slaan op de bestaande bedrijfsgebouwen, waarvoor een 

vergunningsaanvraag werd ingediend en verder niets vermeldt over andere bebouwing in 

de omgeving. 300 Wanneer bij de aanvraag tot uitbreiding van een inrichting, de 

onmiddellijke, direct kenmerkende omgeving bestaat uit residentiële woningen aan beide 

zijden van de straat, dan moet de vergunningverlenende overheid met deze residentiële 

bebouwing rekening houden. Andere omliggende bedrijfsexploitaties die op een ruimere 

afstand liggen, maken geen deel uit van de onmiddellijke omgeving.301 Ze kunnen dan 

ook niet geldig aangewend worden als referentie bij de beoordeling van de goede 

ruimtelijke ordening. Indien de bestreden stedenbouwkundige vergunning geen feitelijke 

gegevens bevat met betrekking tot de woningen die in de onmiddellijke omgeving 

aanwezig zijn, behalve de enkele vermelding dat de dichtstbijzijnde woning in het 

"hoogresidentieel gebied" zich op 30m van een zendmast bevindt, dan blijkt hieruit niet 

dat de vergunningverlenende overheid de in de onmiddellijke omgeving gelegen 

woningen bij de beoordeling van de aanvraag heeft betrokken.302 De overheid dient 

zorgvuldig de onmiddellijke omgeving te onderzoeken en na te gaan of het aangevraagde 

geen afbreuk doet aan wat reeds bestaat.  

 

109. Ook indien de onmiddellijke omgeving uit een open landschap bestaat en er geen 

verdere bebouwing aanwezig is, moet de overheid bij de beoordeling van de 

overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening uitgaan van de kenmerken en 

gevoeligheden van dat landschap. Zo kan de overheid een stedenbouwkundige 

vergunning weigeren om de openheid van het landschap te bewaren, zelfs indien dat 

geen landschappelijk waardevol karakter heeft.303 De mogelijkheid bestaat eveneens om 

een vergunning te weigeren en te streven naar zo min mogelijk verhardingen op 

kwetsbare plekken van een landschap, om zo het landschap te beschermen. Dit geldt ook 

indien de verharding onderaan een helling wordt aangelegd, waarbij rekening moet 

                                                 
299 RvS 20 mei 2009, nr.193.458, Pillet. 
300 RvS 16 maart 2009, nr.191.435, Luyten. 
301 RvS 16 maart 2009, nr. 191.453, Van Hyfte e.a. 
302 RvS 14 mei 2008, nr.182.905, Kervyn de Meerendré. 
303 RvS 19 november 2008, nr. 188.105, Van Osselaer e.a. 
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worden gehouden met de problematiek van afstromend water en erosie, wat immers 

schade aan het landschap kan toebrengen. 304 De overheid kan dus een vergunning 

weigeren om kenmerken van de onmiddellijke omgeving te beschermen of omdat de 

goede ruimtelijke ordening niet toelaat op die plaats te bouwen. 

 

110. Belangrijk echter is dat de onmiddellijke omgeving steeds wordt getoetst; deze 

bepaalt immers het meest de plaatselijke aanleg.305 Een akkoord met de buren van het 

aangrenzend perceel over de inplanting, ontslaat de vergunningverlenende overheid niet 

van de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening.306 Buren kunnen immers verhuizen of 

de bewoners van een huis kunnen veranderen, maar de constructie blijft staan. Er kan 

ook druk worden uitgeoefend op een buurtbewoner om een eventueel bezwaar in te 

trekken, of er kan een financiële compensatie worden aangeboden. Dit heeft niets met de 

goede ruimtelijke ordening te maken. Een stedenbouwkundige vergunning heeft een 

zakelijk karakter,307 waardoor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening moet 

worden gedaan los van zijn (buurt)bewoners. 

 

Ook het bestaan van een stedenbouwkundig attest voor het aangevraagde project kan de 

vergunningverlenende overheid niet ontslaan van de verplichting om de verenigbaarheid 

met de onmiddellijke omgeving na te gaan.308 Dat attest kan immers niet leiden tot de 

vrijstelling van een vergunningsaanvraag,309 zeker niet indien het werd verleend onder 

voorbehoud van de uitslag van het beslissend onderzoek over de verenigbaarheid van de 

stedenbouwkundige vergunningsaanvraag met de onmiddellijke omgeving. Het attest kan 

aangeven onder welke voorwaarden een overwogen project in redelijkheid de toets aan een 

goede ruimtelijke ordening doorstaat,310 maar de overheid moet nog steeds de aanvraag 

onderzoeken. De bevindingen van het attest kunnen bij het onderzoek niet worden 

gewijzigd of tegengesproken, behalve in de gevallen voorzien in de VCRO.311 De overheid 

is dus gebonden door de bevindingen van het attest, ook wat betreft de beoordeling van 

de goede ruimtelijke ordening, maar ze moet de toetsing wel uitvoeren. 

 

111. De vergunningverlenende overheid moet ook rekening houden met de onmiddellijke 

omgeving wanneer de omliggende percelen een ander bestemmingsvoorschrift hebben 

                                                 
304 RvS 17 februari 2010, nr. 200.948, Laridon. 
305 RvS 4 maart 2009, nr. 191.090, Terlin e.a., gelijkluidend RvS 14 september 2009, nr. 195.998, Vanhove; 
RvS 16 maart 2009, nr. 191.453, Van Hyfte e.a.; RvS 25 februari 2009, nr. 190.820, Cnockaert; RvS 30 
september 2008, nr. 186.619, Van Dormael; RvS 26 mei 2003, nr. 119.892, D’Hauwe e.a. 
306 RvS 18 maart 2008, nr. 181.194, Moors. 
307 Art; 4.2.22, §1 VCRO. 
308 RvS 26 januari 2010, nr. 200.071, bvba Julie LH. 
309 Art. 5.3.1, §1, 2e lid VCRO 
310 Art. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende stedenbouwkundige attesten, 
projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen, BS 13 april 2010 
311 Art. 5.3.1, §2 VCRO. 
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en er bijgevolg andere regels gelden.312 Het feit dat er in het andere 

bestemmingsvoorschrift voor de omliggende percelen minimale afstanden tussen 

gebouwen gelden, betekent niet dat het ontoelaatbaar zou zijn een stedenbouwkundige 

vergunning te verlenen die de afstanden van het bestemmingsvoorschrift van de 

omliggende percelen niet naleeft, maar die wel binnen de perken blijft van de verplichte 

afstanden van het eigen bestemmingsvoorschrift.313 Het belet echter de overheid niet de 

vergunning te weigeren, maar ze zal dit met redenen van de goede ruimtelijke ordening 

moeten verantwoorden. 

 

§2. Ruimere omgeving 

 

112. Al naargelang de aard en de omvang van het voorwerp van de aanvraag kan ook 

rekening moeten worden gehouden met de ordening in de ruimere omgeving.314 Zo 

vormt, bijvoorbeeld, in een besluit voor het verlenen van een vergunning voor een 

tuinbouwloods, de verwijzing naar een woninglint aan de overkant van de weg geen 

foutieve voorstelling van zaken. Het betreft veeleer een relevant element met betrekking 

tot de beoordeling van de goede plaatselijke ordening. De visuele hinder van het 

vergunde gebouw blijft immers niet beperkt tot het aanpalende perceel, maar raakt ook 

de ruimere omgeving, waarbij de aanwezigheid van een woninglint aan beide zijden van 

de weg een voor de stedenbouwkundige beoordeling pertinent feitelijk gegeven lijkt te 

zijn.315 

 

113. De ordening in de ruimere omgeving heeft evenwel een minder doorslaggevend 

karakter en mag er alleszins niet toe leiden dat de ordening in de onmiddellijke 

omgeving, die de plaatselijke aanleg het meest bepaalt, buiten beschouwing wordt 

gelaten.316 Dat doet zich voor wanneer de onmiddellijke omgeving gekenmerkt wordt 

door kleinschalige rijwoningen met één bouwlaag onder zadeldak en de overheid niet 

onderzoekt in hoeverre het te vergunnen appartementsgebouw, gelet op het volume en 

de grootschaligheid van het project, als geheel in de ter plaatse bestaande ordening kan 

worden ingepast. In het besluit was er weliswaar sprake van links en rechts aan het 

bouwproject palende woningen, maar deze werden niet verder betrokken bij de 

beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. Evenmin motiveerde de overheid waarom 

                                                 
312 RvS 31 mei 1999, nr. 80.543, Avermate. 
313 RvS 5 februari 2009, nr. 190.215, Van Riel. 
314 RvS 4 maart 2009, nr. 191.090, Terlin e.a., overweg. 3.2.3, gelijkluidend RvS 10 maart 2010, nr. 201.805, 
Maris; RvS 14 september 2009, nr. 195.998, Vanhove; RvS 16 maart 2009, nr. 191.453, Van Hyfte e.a.; RvS 
25 februari 2009, nr. 190.820, Cnockaert; RvS 30 september 2008, nr. 186.619, Van Dormael; RvS 26 mei 
2003, nr. 119.892, D’Hauwe e.a. 
315 RvS 10 februari 2009, nr. 190.340, Bernaert. 
316 RvS 4 maart 2009, nr. 191.090, Terlin e.a., overweg. 3.2.3, gelijkluidend RvS 14 september 2009, nr. 
195.998, Vanhove; RvS 16 maart 2009, nr. 191.453, Van Hyfte e.a.; RvS 25 februari 2009, nr. 190.820, 
Cnockaert; RvS 30 september 2008, nr. 186.619, Van Dormael; RvS 26 mei 2003, nr. 119.892, D’Hauwe e.a. 
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zij buiten beschouwing werden gelaten of eventueel niet konden opwegen tegen de 

aangevoerde elementen uit de ruimere omgeving die wel bij de beoordeling werden 

betrokken.317 De vergunningverlenende overheid moest in dit geval weldegelijk rekening 

houden met de onmiddellijke omgeving en kon de vergunning niet verlenen omdat reeds 

verderop wel appartementsgebouwen stonden. Ook het feit dat er bijvoorbeeld in de 

ruime omgeving wel een verschil in nokhoogte tussen een aantal woningen zou bestaan 

doet geen afbreuk aan de weigering van een vergunning omdat de nokhoogte van de 

verhoogde dakconstructie hierdoor 1,40m hoger kwam te liggen dan deze van de 

naastliggend eigendom en 2,70m hoger dan deze van de andere aanpalende eigendom. 

Een dergelijke wanverhouding kan volgens de vergunningverlenende overheid uit 

stedenbouwkundig oogpunt niet worden aanvaard en werkt storend ten opzichte van de 

omliggende bebouwing.318 Zelfs indien er in de ruimere omgeving reeds verschillen in 

nokhoogtes bestaan, kan dit nog niet verantwoorden dat in de onmiddellijke omgeving, 

meer bepaald ten opzichte van de aanpalende huizen, een verschil in nokhoogte de 

goede ruimtelijke ordening niet in het gedrang zou brengen.  

 

114. De overheid moet bij het in rekening nemen van de ruimere omgeving alle 

gegevens en elementen die de plaatselijke ordening bepalen op een gelijke wijze in haar 

beoordeling betrekken en mag alleszins niet zo te werk gaan dat ze systematisch alle 

gegevens uit de onmiddellijke, respectievelijk ruimere omgeving terzijde schuift of zelfs 

niet eens bij de beoordeling van de aanvraag betrekt wanneer de beoogde aanvraag er 

niet mee in overeenstemming blijkt te zijn.319 Indien zowel elementen van de 

onmiddellijke als van de ruimere omgeving op het aangevraagde van toepassing zijn, 

moet de vergunningverlenende overheid de beide laten samenvloeien bij haar 

beoordeling. Ze moet er echter wel op letten dat de ruimere omgeving niet volledig 

primeert op de onmiddellijke. Zo kan de overheid een vergunning voor drie 

appartementen weigeren met de motivering dat de aanvraag een te zwaar 

bouwprogramma inhoudt ten opzichte van de onmiddellijke omgeving, zijnde een 

landelijke woonstrook die wordt gekenmerkt door de openheid van de perceelsordening 

en door lintvormige veelal residentiële bouwwijze van lage densiteit wat een zeer 

landelijke karakter geeft, en van de ruimere omgeving, zijnde een open landbouwgebied 

en op korte afstand, een natuurgebied.320 

 

 

                                                 
317 RvS 6 december 2006, nr. 165.608, Devos, TROS 2007, 86-87. 
318 RvS 10 oktober 2007, 175.600, Wijns. 
319 RvS 11 juni 2004, nr. 132.283, Van Schel e.a. (In casu weliswaar een verkavelingsaanvraag.) en P.-J. 
DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 106. 
320 RvS 12 juli 2007, nr. 173.483, bvba Mesotten en P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en 
vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 106. 
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§3. Beoordeling in concreto 

 

A. Algemeen 

 

115. Het in concreto nagaan van de verenigbaarheid met omgeving vormt een zeer 

belangrijk element bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. Hierbij wordt 

immers nagegaan of het voorwerp van een vergunningsaanvraag in zijn eigen specifieke 

kader past. Iedere omgeving heeft unieke kenmerken, waardoor er dan ook moeilijk 

algemene regels vast te stellen zijn over wat nu juist de goede ruimtelijke ordening van 

een bepaalde omgeving inhoudt. Daarom vereist de Raad van State dat de beoordeling 

van de onmiddellijke omgeving in concreto gebeurt.321 Dit betekent dat de overheid 

specifiek de redenen gaat opgeven waarop haar beslissing steunt en deze met de 

specifieke bouwplaats moeten te maken hebben, zonder in affirmaties of in stijlformules 

te vervallen die op iedere aanvraag van toepassing kunnen zijn. 322 De overheid moet dus 

aantonen dat ze de plaats kent en effectief rekening houdt met haar specifieke 

eigenschappen en niet bureaucratisch een paar algemene beleidslijnen op een aanvraag 

heeft toegepast.  

 

Het in concreto nagaan zal vaak blijken uit een beschrijving van de bouwplaats, waarin 

concrete elementen staan beschreven die eigen zijn aan de omgeving van de bouwplaats. 

Aan de hand van deze beschrijving gaat de overheid na of het aangevraagde in 

overeenstemming kan worden beschouwd met de omgeving. Dit is niet het geval indien 

bijvoorbeeld de motivering van een besluit zich beperkt tot een omschrijving van de 

bouwplaats en het voorwerp van de aanvraag en de vaststelling dat de ontworpen 

woning zich integreert in "het straatbeeld en (de) omgeving" qua vormgeving, 

materialengebruik en afmetingen. Wanneer elke verdere concrete omschrijving van dat 

straatbeeld of van de specifieke elementen die dat straatbeeld kenmerken, ontbreken en 

de beschrijving van de omgeving wordt beperkt tot een algemene verwijzing naar "een 

randstedelijke dichtheid waar uitsluitend de woonfunctie aanwezig is onder de vorm van 

open, gekoppelde en halfopen bebouwing", dan kan uit een dergelijke beschrijving niet 

voldoende blijken dat de beoordeling van de onmiddellijke omgeving in concreto plaats 

heeft gevonden.323 De bedoeling bestaat er dus in dat de vergunningverlenende overheid 

                                                 
321 RvS 4 maart 2009, nr. 191.090, Terlin e.a., overweg. 3.2.3, gelijkluidend RvS 14 september 2009, nr. 
195.998, Vanhove; RvS 16 maart 2009, nr. 191.453, Van Hyfte e.a.; RvS 25 februari 2009, nr. 190.820, 
Cnockaert; RvS 30 september 2008, nr. 186.619, Van Dormael; RvS 26 mei 2003, nr. 119.892, D’Hauwe e.a. 
322 RvS 6 december 2006, nr.165.608, De Vos ea.; gelijkluidend RvS 25 juni 2008, nr. 184.746, Barzeele. 
323 RvS 7 september 2009, nr. 195.767, D’Haenens e.a., overweg 5.2.3. 



 
 

 75 

echt concrete verwijzingen geeft en zich niet beperkt tot algemene nietszeggende vage 

omschrijvingen.324 

 

116. Veelal hebben vergunningverlenende overheden een vaste beleidslijn om uit te 

maken wat voor hen aannemelijk is bij het beoordelen van de goede ruimtelijke 

ordening.325 Indien deze normen niet gedetailleerd in stedenbouwkundige voorschriften 

of verkavelingsvoorschriften vastliggen, zal de overheid steeds in concreto moeten 

aangeven waarom het aangevraagde volgens haar al dan niet overeenstemt met de 

goede ruimtelijke ordening. De gemeente mag bij het toetsten van een aanvraag326 aan 

de goede ruimtelijke ordening uitgaan van dergelijke beleidslijnen, ook indien het geen 

formele rechtsregels betreft, zolang deze niet kennelijk onredelijk zijn of een gebrek aan 

draagkracht zouden hebben.327 De overweging in een besluit dat ten minste één van 

beide kavels niet als een volwaardig bouwperceel kan worden aanvaard omdat er 

onvoldoende ruimte werd gereserveerd voor binnenplaatsen en/of tuinen en omdat er 

een voortuinstrook van vijf meter in plaats van acht meter werd voorzien, gaat uit van 

een bepaalde beleidslijn met betrekking tot de goede plaatselijke ordening, waarvan de 

verzoekende partij de onredelijkheid of het gebrek aan draagkracht voor het bestreden 

besluit niet aantoont.328 Toch mag een dergelijke beleidslijn niet blind worden toegepast 

en ontslaat ze de overheid er niet van om een aanvraag op zijn eigen merites te 

beoordelen. Ze zal dan ook met concrete argumenten uit de omgeving moeten aantonen 

waarom in een concreet geval een beleidslijn gevolgd kan worden of waarom niet. Dit 

sluit ook aan bij het motiveringsbeginsel waarbij de overheid die een vaste gedragslijn 

heeft, hiervan kan afwijken, mits extra te motiveren.329 

 

117. Hieronder gaan we aantal aspecten na die de vergunningverlenende overheid kan 

betrekken indien ze het voorwerp van een vergunningsaanvraag in concreto beoordeelt. 

Een sluitende opsomming kan niet gegeven worden, aangezien het tot de 

appreciatiebevoegdheid van de vergunningverlenende overheid behoort om te bepalen 

met welke concrete elementen ze rekening houdt, in zoverre die redelijk kunnen worden 

geacht. 

 

B. Hoogte/afmetingen/omvang 

 
118. Wat de hoogte van een gebouw betreft, beschikt de overheid over een ruime 

appreciatiemarge. Ze zal afhankelijk van de situatie dienen te motiveren waarom een 

                                                 
324 RvS 20 mei 2009, nr.193.458, Pillet. 
325 Zie bijv. bijlage V een aantal vaste beleidslijnen van de gemeente Beveren. 
326 In casu wel een verkavelingsaanvraag. 
327 RvS 4 november 2008, nr. 187.724, NV Laervelden. 
328 RvS 4 november 2008, nr. 187.724, NV Laervelden. 
329 Zie supra hoofdstuk motiveringsplicht nr. 67-68. 
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vergunningsaanvraag al dan niet kan, gelet op de hoogte van de in de onmiddellijke 

omgeving gelegen gebouwen. Zo kan een gebouw dat een meter uitsteekt boven andere 

gebouwen overeenstemmen met zijn omgeving,330 indien de onmiddellijke omgeving 

toelaat dat er geringe hoogteverschillen mogelijk zijn. Mocht het bijvoorbeeld een 

aanvraag voor een huis in een woningrij betreffen, dan zal de vergunningverlenende 

overheid minder geneigd zijn om hoogteverschillen toe te laten.  

 

119. Ook afmetingen en de omvang van een gebouw en de verenigbaarheid ervan in 

functie van de onmiddellijke omgeving moeten in concreto worden nagegaan. Dat is niet 

het geval indien bijvoorbeeld wel de afmetingen en de omvang van een vergunde 

opslagplaats worden vermeld, maar niet die van de veel omvangrijkere smidse en hall 

waarvoor een regularisatievergunning wordt aangevraagd. Dat geldt ook wanneer 

nergens in het besluit melding wordt gemaakt van de precieze afmetingen en omvang 

van de bestaande vergunde constructies en er enkel wordt gemotiveerd dat de te 

vergunnen constructies een zeer geringe omvang hebben ten opzichte van het geheel en 

geen eigenlijke uitbreiding van het bedrijf betreffen. In dat geval kan er bezwaarlijk 

worden gesteld dat de afmetingen en de omvang van de te vergunnen constructies 

voldoende concreet werden nagegaan, waardoor er geen behoorlijke beoordeling in 

concreto van de verenigbaarheid met de onmiddellijke omgeving werd gehouden.331 

 

C. Diepte 

 

120. De vergunningverlenende overheid dient eveneens in concreto te onderzoeken of 

een constructie wat bouwdiepte betreft, overeenstemt met de onmiddellijke omgeving. 

Dat kan niet worden gezegd indien bijvoorbeeld332 een vergunningsbesluit niets 

verduidelijkt over de bouwdiepte en de omvang van de aanpalende percelen. Dat is 

eveneens niet het geval als de vergunningverlenende overheid in hetzelfde besluit niet 

onderzoekt of de bouwdiepte van de aanvraag in de onmiddellijke omgeving kan passen, 

rekening houdend met de omliggende percelen. Ook het feit dat die bouwdiepte 

"gangbaar" zou zijn in een verstedelijkte omgeving, impliceert geenszins dat een 

dergelijke bouwdiepte, zonder meer overal kan worden toegelaten. De 

vergunningverlenende overheid moet bijgevolg in concreto nagaan of de bouwdiepte wel 

past binnen de onmiddellijke omgeving.333 Het motief dat een gelijkvloerse bouwdiepte 

van 18m voldoet aan de "gangbare" normering, houdt geen enkele toetsing in aan de 

                                                 
330 RvS 30 juni 2009, nr. 194.979, NV DBM Color, overweg. 6.2.6.2. 
331 RvS 7 november 2008, 187.802, Depla e.a.  
332 RvS 26 juni 2008, 184.531 Coppens e.a. 
333 RvS 26 juni 2008, 184.531 Coppens e.a. 
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concrete bebouwing ter plaatse.334 In de praktijk hebben vergunningverlenende 

overheden vaste beleidslijnen over wat voor hen in een bepaalde omgeving gangbare 

bouwdieptes vormen. Toch ontslaat dit de overheid er niet van om in concreto na te gaan 

of een bouwdiepte wel past binnen zijn onmiddellijke omgeving.  

 

D. Schaal/volume 

 

121. Schaal en volumeaspecten spelen eveneens een rol bij de beoordeling van de 

bestaanbaarheid van het voorwerp van een aanvraag met zijn omgeving. Zo moet uit de 

motivering blijken dat de vergunningverlenende overheid het volume en de 

grootschaligheid van het voorliggend project en de al dan niet inpasbaarheid van dit 

volume in de ter plaatse bestaande ordening concreet bij haar beoordeling heeft 

betrokken.335 Het voorwerp van een vergunningsaanvraag zal qua schaal moeten passen 

binnen zijn onmiddellijke omgeving. Dit is niet het geval wanneer bijvoorbeeld een bedrijf 

gelegen in een open landbouwgebied wenst uit te breiden en de vergunde constructie 

(kippenstallen) een uitbreiding van 327% tegenover de bestaande bedrijfsoppervlakte 

inhoudt. Daarbij kwam nog dat een vorige vergunningsaanvraag reeds was geweigerd 

omdat deze de schaal van het open gebied overschreed. De tweede aanvraag hield 

echter een reductie met ongeveer 36% in vergelijking met de vorige aanvragen. In die 

omstandigheden kan in redelijkheid een dergelijk kleine reductie niet worden beschouwd 

als een tegemoetkoming aan de opmerkingen en bezwaren inzake de grootschaligheid en 

inzake de niet te aanvaarden negatieve impact daarvan op de omgeving.336 Ook indien 

een aanvraag wordt ingediend om bestaande gebouwen te vervangen door gebouwen 

met een gelijkaardig profiel en volume, impliceert dit niet ipso facto dat de goede 

plaatselijke ordening niet in het gedrang komt.337 Ook hier moet de overheid in concreto 

nagaan of het voorwerp van de vergunningsaanvraag qua schaal en volume past binnen 

zijn omgeving. 

 

E. Tweede bouwlijn 

 

122. In de administratieve praktijk worden vaak vergunningen geweigerd voor 

constructies om de principiële reden dat ze in tweede bouwlijn liggen.338 Het bouwen in 

tweede bouwlijn maakt op zich geen strijdigheid uit met de goede ruimtelijke 

                                                 
334 RvS 11 juli 2006, nr. 161.259, Wandels e.a. 
335 RvS 12 januari 2006, nr. 153.713, Van De Broek. 
336 RvS 25 februari 2009, nr. 190.820, Cnockaert. 
337 RvS 14 maart 2001, nr. 93971, De Beer. 
338 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 115. 
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ordening.339 Dit uitgangspunt wordt ook niet tegengesproken door een andersluidende 

visie in de omzendbrief Gewestplannen.340 Deze bevat slechts richtsnoeren i.v.m. de 

interpretatie en de toepassing van het KB van 28 december 1972 en heeft geen bindend 

karakter. 341 Indien de overheid een aanvraag in tweede bouwlijn wenst te weigeren, zal 

ze met concrete gegevens moeten aantonen waarom het bouwen in tweede bouwlijn niet 

verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. Indien de vergunningverlenende 

overheid dit dan ook doet, handelt ze niet onredelijk.342 Het bouwen in tweede bouwzone 

kan bijvoorbeeld strijdig zijn met de goede ruimtelijke ordening wanneer een buur 

daardoor zijn onbelemmerd uitzicht verliest op het achterliggend waardevol agrarisch 

landschap.343 

 

§4. Actuele toestand. 

 

A. Uitgaan van de bestaande omgeving 

 

123. Bij het beoordelen van de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening moet 

de vergunningverlenende overheid uitgaan van de bestaande feitelijke toestand van de 

onmiddellijke omgeving.344 Eigenlijk vormt dit een logische toepassing van het in 

concreto nagaan van de verenigbaarheid. In dat actuele kader zal de constructie immers 

na het verkrijgen van de vergunning worden ingeplant. Indien er reeds in de actuele 

omgeving verstoringen van de goede ruimtelijke ordening bestaan, wil dit niet zeggen 

dat de overheid zomaar dezelfde verstoringen in die omgeving verder moet toelaten. Zo 

kan een overheid de aanvraag voor een vergunning weigeren wegens een te groot 

verschil in nokhoogte met de naastliggende huizen. Ze kan dit doen ondanks het feit dat 

er in de omgeving meerdere gebouwen met een verschil in nokhoogte bestaan. Dit 

betekent echter niet dat de overheid geen zorg meer moet dragen voor het behoud van 

een zekere uniformiteit waar dit nog mogelijk kan.345 Eveneens mag de 

vergunningverlenende overheid zich niet beroepen op het feit dat het gebied reeds 

structureel aangetast is om een stedenbouwkundige vergunning te verlenen die het 

gebied nog verder aantast. Een dergelijk argument wijst er integendeel op dat het 

beoogde project de ruimtelijke draagkracht overschrijdt en bijgevolg de goede ruimtelijke 

ordening in het gedrang brengt. Dit vormt dan ook geen verantwoording om het gebied 

                                                 
339 RvS 21 april 1999, nr. 79.854, Pas; RvS 28 april 1998, nr. 73.351, Simoens. 
340 Art 6 - 1.2.2.2 Lintbebouwing Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, BS 23 augustus 1997, laatst gewijzigd via omzendbrief van 25 
oktober 2002. (hierna verkort omzendbrief Gewestplannen) 
341 RvS 7 maart 2007, nr. 168.572, Missiaen. 
342 RvS 21 december 2009, nr. 199.141, Degraef. 
343 RvS 24 juni 1998, nr. 74.496, Van Impe. 
344 RvS 29 mei 2009, nr. 193.660, Van De Wyer, overweg 5.2.1. 
345 RvS 10 oktober 2007, nr. 175.600, Wijns. 
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nog verder aan te tasten.346 De vergunningverlenende overheid zal ook hier in concreto 

moeten aantonen waarom het aangevraagde al dan niet strijdig is met de goede 

ruimtelijke ordening. 

 

Een twaalf jaar oud besluit dat oordeelde dat het bouwwerk met de omvang van het 

kwestieuze "geen bijkomende ruimtelijke weerslag" tot gevolg heeft, bindt de 

vergunningverlenende overheid niet.347 In casu vorderden de werkzaamheden voor het 

bouwen van een loods te traag, waardoor de bouwvergunning verviel. De bouwheer 

vroeg een regularisatievergunning aan en meende dat de overheid gebonden was door 

het vroegere vergunningsbesluit. De overheid moet bij een regularisatieaanvraag ook de 

goede ruimtelijke ordening beoordelen en hierbij uitgaan van de actuele toestand. 348 Dit 

kan tot gevolg hebben dat hoewel het aangevraagde vroeger wel in overeenstemming 

was met de goede ruimtelijke ordening , het dat nu niet meer is. Bijgevolg wordt de 

overheid niet gebonden door stedenbouwkundige opties die ze genomen heeft in het 

verleden mits uit de beslissing blijkt op welke gronden zij tot haar besluit kwam.349 Hier 

kan ook een link met het motiveringsbeginsel worden gelegd.350 

 

124. De overheid moet uitgaan van de actuele toestand en mag hierbij geen rekening 

houden met eventuele toekomstige, nog niet vaststaande wijzigingen van het 

straatbeeld. Ook indien de vergunningverlenende overheid wenst dat er verandering 

komt in het straatbeeld zal ze toch nog rekening moeten houden met de bestaande 

toestand. Vaste rechtspraak van de Raad van State bepaalt hierover dat, bij ontstentenis 

van stedenbouwkundige of verkavelingsvoorschriften, er bij de beoordeling van de goede 

ruimtelijke ordening niet kan worden uitgegaan van mogelijke toekomstige wijzigingen 

aan de bestaande bebouwing op de omliggende percelen.351 Wenst de 

vergunningverlenende overheid bijgevolg vergunningen te verlenen die rekening houden 

met een toekomstgerichte visie, dan zal ze dit volgens de Raad van State steeds eerst 

moeten vastleggen in een ordeningsinstrument. In een dergelijk plan kunnen 

stedenbouwkundige voorschriften worden opgenomen, waarbij er op een doordachte, 

geordende manier kan worden afgeweken van de bestaande toestand en die de nodige 

waarborgen voor inspraak en openbaarheid kunnen bieden. Wijzigingen aan de 

bestaande toestand kunnen volgens de Raad van State niet op een ad-hoc manier. Zo 

stelde de Raad dat het argument dat naast de inschatting van de bestaande toestand, 

                                                 
346 RvS 9 maart 2001, nr. 93.832, Luyckx, RvS 29 oktober 1999, nr. 83.237, Luyckx (Rijvaardigheidscentrum in 
recreatiegebied waarbij recreatiegebied reeds aangetast was door een autocircuit.); RvS 29 juni 1995, nr. 
54.108, de gemeente Retie. 
347 RvS 30 juni 2009, nr. 194.966, Goossens e.a. 
348 Zie infra regularisatieaanvraag nr. 150-151 
349 RvS 19 juni 2007, nr. 172.403, Vanhonsebrouck e.a. 
350 Zie supra nr 65-68. 
351 RvS 3 april 1998, nr. 72.989, Vervoort e.a. 
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ook een toekomstgerichte visie in rekening dient te worden gebracht, alsook de te 

verwachten evoluties in het straatbeeld en de verdere bouwmogelijkheden, niets meer 

dan een stijlformule lijkt te zijn, die niet is toegepast op de concrete plaatselijk 

bestaande toestand.352  

 

Omgekeerd, kan een overheid wel met het oog op het veiligstellen van de goede 

plaatselijke ordening, een vergunning weigeren om reden dat voor het betrokken gebied 

eerst een globaal ordeningsplan dient te worden opgesteld. Dit weigeringsmotief kan 

echter maar tijdelijk worden aangewend en op voorwaarde dat de betrokken overheid 

werkelijk de intentie heeft om voor het betrokken gebied dergelijk ordeningsplan op te 

stellen en daartoe ook de nodige acties onderneemt. Er moet dan weldegelijk uit het 

administratief dossier blijken dat de bevoegde overheden in de nabije toekomst de 

bedoeling hebben om tot het opstellen van een globaal plan over te gaan.353 

 

Toch lijkt in deze rechtspraak ook enige verandering te komen. In een recent arrest 

stelde de Raad immers dat: “Voor een nog niet bebouwd of verkaveld binnengebied kan 

de vergunningverlenende overheid een stedenbouwkundig beleid voeren met betrekking 

tot bouwaanvragen die op dat binnengebied betrekking hebben en moet zij met name de 

goede plaatselijke ordening betrekken bij de beoordeling van die bouwaanvragen. Die 

beoordeling kan ertoe leiden dat bouwaanvragen worden geweigerd omdat ze niet 

verenigbaar zijn met de beleidsvisie die de vergunningverlenende overheid hanteert met 

betrekking tot de verdere ontwikkeling van het betrokken binnengebied. Dat die 

beleidsbeoordeling niet gebaseerd is op vaststaande gegevens, maar op een subjectieve 

beoordeling, zoals de verzoekende partijen argumenteren, doet geen afbreuk aan deze 

vaststelling.”354 Deze passage is echter zeer misleidend, aangezien hier op het eerste 

gezicht zou kunnen worden afgeleid dat de overheid een vergunning zou kunnen 

weigeren omdat het aangevraagde niet overeenstemt met de visie op het nog verder te 

ontwikkelen gebied. Deze toekomstige visie werd echter niet vastgelegd in een 

ordeningsinstrument. Toch staat de Raad toe dat de overheid rekening houdt met deze 

toekomstige visie. Er zou dus kunnen worden geopperd dat de Raad in dit arrest zijn 

rechtspraak aanpast en een verwijzing toestaat naar een toekomstige, niet in een 

ordeningsinstrument vastgelegde visie.355 Toch kan er worden getwijfeld of dit de 

werkelijke bedoeling van de Raad was. In casu ging het om een vergunningsaanvraag 

voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning, die gelegen was achteraan een 

perceel en waar de toegangsweg zou lopen langs een half-openbebouwing, waardoor er 

                                                 
352 RvS 6 december 2006, nr. 165.608, Devos. 
353 RvS 15 september 2008, nr. 186.268, Vervaet e.a., TROS 2008, 346. 
354 RvS 30 juni 2009, nr. 194.944, Leys e.a., overweg: 3.2.5. 
355 Merk op dat dit arrest van nog voor het in werking treden van de VCRO dateert.  
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een wachtgevel zou ontstaan die niet zou worden afgewerkt. Het vermijden dat een 

wachtgevel niet kan worden afgewerkt vormt immers een geoorloofd weigeringsmotief.356 

Vermoedelijk doelt de Raad van State op het niet afwerken van een wachtgevel als 

beleidsvisie op de ordening van het binnengebied en niet op een algemene toekomstige 

beleidsvisie.  

 

In latere arresten heeft de Raad er toch weer nadrukkelijk op gewezen dat het toepassen 

van algemene beleidsregels, de verplichting om een concreet en individueel onderzoek te 

houden niet mag vervangen.357 Zo was een vergunningsaanvraag niet in 

overeenstemming met een gewenste stedelijke beleidslijn. De vergunningverlenende 

overheid gaf echter zelf aan dat dit nog niet had geleid tot een tegenstelbare 

verordening, waardoor de aanvraag in concreto moest worden beoordeeld op zijn 

verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening. In casu oordeelde de Raad dat de 

motivering van de goede ruimtelijke ordening niet steunde op een stedelijke beleidslijn, 

maar op een eigen oordeel van de minister dat voldoende in concreto was uitgewerkt.358 

Had de Raad het standpunt uit het hierboven geciteerde arrest LEYS gevolgd, dan kon 

een motivering die steunde op een gewenste beleidslijn worden toegestaan en moest de 

Raad niet onderzoeken of de minister wel voldoende in concreto de verenigbaarheid met 

de goede ruimtelijke ordening van de bestaande omgeving had nagegaan. Er kan 

bijgevolg worden getwijfeld aan de precedentswaarde van het arrest LEYS. Toch valt het 

echter af te wachten of de Raad zijn rechtspraak over een toekomstige visie, gelet op de 

wijzigingen in de VCRO, niet zal aanpassen. 

 

125. De VCRO voorziet immers dat bij het beoordelen van de goede ruimtelijke ordening 

mag worden uitgegaan van een toekomstgerichte visie.359 Toch mag er mijns inziens 

worden aangenomen dat er weldegelijk sprake zal moeten zijn van een effectief beleid. 

De vergunningverlenende overheid zal niet zomaar op ad-hoc basis willekeurig 

vergunningen kunnen verlenen voor een aanvraag waarvan het voorwerp niet 

overeenstemt met zijn omgeving, maar misschien wel zou kunnen passen in een 

toekomstig beleid. Stel bijvoorbeeld dat de bestaande toestand gevormd wordt door een 

rij arbeidershuisjes waar de overheid in de toekomst liever meergezinswoningen zou 

willen hebben. Vermoedelijk zal de overheid pas op redelijke wijze vergunningen voor 

meergezinswoningen kunnen verlenen op grond van een toekomstgerichte beleidsvisie 

indien ze kan aantonen dat er weldegelijk sprake is van een beleid om de 

arbeidershuisjes te vervangen. Ze dient dit aan te tonen met concrete gegevens, zoals 

                                                 
356 Zie infra wachtgevels nr. 128. 
357 Zie bijv. RvS 26 november 2009, nr. 198.255, Maertens; RvS 10 maart 2010, nr. 201.800, Nassiri. 
358 RvS 10 maart 2010, nr. 201.800, Nassiri. 
359 Art. 4.3.1, §2, 2° VCRO. 
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bijvoorbeeld een bepaling die werd opgenomen in een ruimtelijk structuurplan,360 een 

voorontwerp van een RUP. Over deze vormen bestaat geen twijfel. Of er andere 

mogelijkheden bestaan zoals bijvoorbeeld een door de gemeenteraad goedgekeurde 

beleidsnota zal in de toekomst moeten blijken. Lichtzinnig hiermee omspringen zal 

vermoedelijk door de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet worden toegestaan. 

 

B. Van de feiten. 

 

126. Zoals de vergunningverlenende overheid moet uitgaan van de actuele toestand van 

de omgeving, moet ze ook uitgaan van actuele feiten bij een vergunningsaanvraag. 

Toekomstige gebeurtenissen mogen geen deel uitmaken van de beoordeling van de 

goede ruimtelijke ordening.361 Zo mag de overheid alleen de actuele aanvraag 

beoordelen en niet de vergunning die mogelijkerwijze binnen enkele jaren zal worden 

gevraagd.362 Dat is zo indien blijkt dat de bouw van een wandelpasserelle, die nog niet 

vergund is en ook niet het voorwerp uitmaakt van een vergunningsaanvraag, als een 

wezenlijk element in de beoordeling met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening wordt 

betrokken voor de bouw van een beschermingsdam. Door de weliswaar beoogde, maar 

nog niet vergunde wandelpasserelle als een vaststaand gegeven te betrekken bij de 

beoordeling van de vergunningsaanvraag, blijkt de stedenbouwkundige vergunning 

gesteund te zijn op in feite niet vaststaande en onduidelijke gegevens en tevens vooruit 

te lopen op het onderzoek van en de beslissing over een "na de werken" nog in te dienen 

aanvraag voor de bouw van zodanige passerelle op die beschermingsdam.363 

 

127. Eveneens moet de vergunningverlenende overheid bij de beoordeling van de 

verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening onderzoeken wat het werkelijk 

gebruik van de te vergunnen constructie zal zijn. De overheid mag zich geen oogkleppen 

laten opzetten en blind volgen wat op het plan van de aanvraag staat vermeld. Indien de 

opgegeven bestemming (= restaurant) moeilijk verenigbaar is met de indeling van de 

ruimten en met de bewering van de verzoekers dat de werkelijke bestemming een 

dancing is, dan dient de vergunningverlenende overheid de werkelijke bestemming te 

onderzoeken en moet ze hiervan de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening 

nagaan.364  

 

 

                                                 
360 Waar ze weliswaar niet rechtstreeks mag op steunen, zie infra nr. 129. 
361 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 114. 
362 RvS 21 december 2006, nr. 166.216, Sonck (i.c. wel een milieuvergunning). 
363 RvS 19 december 2003, nr. 126.634, Van Iseghem. 
364 RvS 10 juli 1998, nr.75.053, Mussche e.a. 
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Afdeling 4: Aantal specifieke gevallen beoordeling GRO. 

 

§1. Blinde gevels of wachtgevels. 

 

128. Het vermijden van een blinde gevel of het oprichten van een wachtgevel waarvan 

niet met zekerheid kan worden gesteld dat deze zal worden afgewerkt, dient eveneens 

bij het beoordelen van de goede ruimtelijke ordening te worden overwogen. Zo is er 

sprake van een kennelijke onredelijkheid wanneer een vergunning wordt verleend voor 

een driegevelwoning in een zone voor "open bebouwing", waarvan de oprichting een 

wachtgevel zou inhouden, waartegen nooit zal worden gebouwd.365 De bedoeling van een 

wachtgevel bestaat er net in dat er vroeg of laat kan worden tegen gebouwd en bijgevolg 

de wachtgevel wordt afgewerkt. Eveneens kan het verlenen van een vergunning voor het 

bouwen van een appartementsgebouw en rustoord met een blinde gevel met een hoogte 

van 6,8m op 2,5m afstand van de gevel van het aanpalende gebouw niet redelijk geacht 

worden. Uit de vaststelling dat dit een verbetering vormt van een eerdere aanvraag kan 

de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening niet worden afgeleid.366 

 

Het esthetisch afwerken van een blinde gevel kan niet als lapmiddel dienen om het 

afwerken van een wachtgevel onmogelijk te maken. Als een vergunningverlenende 

overheid motiveert dat een blinde gevel "zal afgewerkt worden met een esthetisch 

materiaal zodat de visuele hinder tot een minimum beperkt zal worden”, dan lijkt ze in 

tegendeel net uiting te geven aan de twijfel hierover in hare hoofde.367 Met het afwerken 

wordt weldegelijk het tegenplaatsen van een andere woning bedoeld, niet het visueel 

afwerken. 

 

§2. Verwijzing naar een ruimtelijk structuurplan. 

 

129. Een ruimtelijk structuurplan kan niet als beoordelingsgrond voor 

vergunningsaanvragen dienen.368 De Raad van State houdt hierop een streng toezicht en 

duldt geen enkele formele verwijzing naar een bepaling uit een ruimtelijk structuurplan 

bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening.369 

 

                                                 
365 RvS 24 juni 1997, nr. 66.925, Reynaert. 
366 RvS 30 september 2008, nr. 186.619, Van Dormael. 
367 RvS 30 september 2008, nr. 186.619, Van Dormael. 
368 Art. 2.1.2, §4 VCRO. 
369 RvS 9 september 2009, nr. 195.862, Buggenhoudt; RvS 10 juli 2008, nr.185.312, Verhulst e.a. ; RvS 30 
september 1999, nr. 82.574, 8 november 2000, nr. 90.722, 1 juli 2003, nr. 121.147, C.V. Intercommunale 
Haviland. 
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In commentaren op deze rechtspraak is men van oordeel dat “een motief van ‘goede 

ruimtelijke ordening’ dat volledig is uitgewerkt, op zichzelf kan staan en de 

opportuniteitsmarge niet overschrijdt (in verhouding staat tot het legaliteitsluik), niet 

[moet worden] geweerd omdat er één of andere relatie is met wat in een ruimtelijk 

structuurplan staat neergeschreven.”370 Er mag dus een verband bestaan tussen een 

bepaald motief van goede ruimtelijke ordening en een ruimtelijk structuurplan, maar de 

overheid moet dit motief volledig uitwerken in haar beslissing. Deze motieven moeten 

steeds een beoordeling in concreto inhouden.371 Indien men zou oordelen dat er geen 

verwijzing mag zijn, zou men de deur openzetten voor een heksenjacht op motieven van 

goede ruimtelijke ordening die in het verleden volkomen legitiem werden aangewend.372 

Een loutere verwijzing naar een ruimtelijk structuurplan kan echter niet; het motief van 

de goede ruimtelijke ordening dat tevens in een structuurplan vervat ligt, moet op 

zichzelf kunnen staan. Toch kan een bijkomstige verwijzing echter geen afbreuk doen 

aan een zelfstandige motivering van een vergunningsbesluit.373 Een dergelijke verwijzing, 

die eigenlijk niet mag, valt immers te beschouwen als een overtollig motief, indien de 

inhoudelijke motivering op zichzelf afdoende is.374 

 

De Raad van State volgt de gerezen commentaar. Dat blijkt uit een zaak375 waar in de 

motivering van de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening werd opgenomen 

dat de gevraagde werken “het relatief open landschap verder zullen versnipperen” wat 

eveneens een bepaling vormt uit het richtinggevend deel van het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen. De Raad stelt echter dat in het besluit nergens expliciet wordt 

verwezen naar het RSV en dat de motieven een zelfstandige en draagkrachtige 

beoordeling van de goede plaatselijke ordening vormen. “Dat die beoordeling inhoudelijk 

overeenstemt met de beleidsregels van het RSV, doet geen afbreuk aan haar 

deugdelijkheid.”376 Daaruit blijkt dan ook dat de Raad toestaat dat een bepaling uit een 

ruimtelijk structuurplan als motivering voor de goede ruimtelijke ordening gebruikt kan 

worden indien niet expliciet naar het structuurplan wordt verwezen en het een op zichzelf 

staand motief vormt, dat voldoende in concreto werd beoordeeld. 

                                                 
370 W. VANDEVYVERE, “De relatie tussen ruimtelijke structuurplannen en het vergunningenbeleid” , TROS 2000, 
28; zie eveneens M. BAUWENS, “Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan – Oriëntaties voor het lokaal 
ruimtelijk beleid”, De Gem. 1998, nr. 1, 8-9; B. ROELANDTS, “ Ruimtelijke Structuurplanning” in Het nieuwe 
decreet op de ruimtelijke ordening, B. HUBEAU (ed.), Brugge, Die Keure, 1999, 94-95, met verwijzingen naar 
o.m. E. DE PEU, L. LAVRYSEN en P. STRYCKERS, Milieuzakboekje, Antwerpen, Kluwer, 1998, 47; en B. 
BOUCKAERT, “Het decreet op de ruimtelijke planning in Vlaanderen: een poldermodel zonder polders?”, in 
Gandauis Actueel III, Antwerpen, Kluwer, 1998, 69. 
371 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 110. 
372 W. VANDEVYVERE, “De relatie tussen ruimtelijke structuurplannen en het vergunningenbeleid” , TROS 2000, 
28. 
373 R. VEKEMAN, “Structuurplannen en vergunningenbeleid”, noot onder RvS 30 september 1999, nr. 82.574, 
C.V. Intercommunale Haviland, T. Gem 2001, 208. 
374 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 110. 
375 RvS 9 september 2009, nr.195.862, Buggenhoudt. 
376 RvS 9 september 2009, nr.195.862, Buggenhoudt, overweg. 3.2.2. 



 
 

 85 

 

130. Vermoedelijk zal de Raad voor Vergunningsbetwistingen ook oordelen op dezelfde 

manier. De VCRO bepaalt immers expliciet dat rekening mag gehouden worden met 

toekomstige beleidsmatige gewenste ontwikkelingen.377 De parlementaire voorbereiding 

verwijst ook expliciet naar de hierboven geciteerde rechtsleer.378 Er kan dan ook 

aangenomen worden dat een motief van de goede ruimtelijke ordening dat eveneens in 

een ruimtelijk structuurplan werd opgenomen maar op zichzelf kan staan, ook bij de 

beoordeling van de goede ruimtelijke ordening kan worden gebruikt. Een expliciete 

verwijzing naar een ruimtelijke structuurplan blijft echter wel nog steeds verboden.379 

 

§3. Stedenbouwkundige hinder voor de aanpalende erven. 

 

131. Bij het beoordelen van een stedenbouwkundige vergunning moet de 

vergunningverlenende overheid eveneens rekening houden met het feit dat het 

aangevraagde geen onevenredige hinder veroorzaakt voor de buren. Dit element heeft 

immers de grootste impact op buurtbewoners, die door het optrekken van een 

constructie hun omgeving zien veranderen. Vaak zal dit dan ook op lokaal niveau het 

aspect vormen waarvoor gemeentelijke stedenbouwkundige diensten het gevoeligst 

zijn.380 Belangrijk hierbij is echter wel, dat zowel de overheid die de beslissing neemt als 

de burger die een vergunning wenst aan te vechten, er op letten dat ze de juiste 

rechtsgrond inroepen. Stedenbouwkundige vergunningen worden immers steeds verleend 

onder voorbehoud van de geldende burgerlijke rechten.381 Het wettigheidstoezicht van de 

Raad van State houdt niet de beoordeling in van het evenwicht tussen de erven, 

aangezien burenhinder tot het domein van het burgerlijk recht behoort.382 Geschillen 

over deze rechten behoren krachtens artikel 144 GW bij uitsluiting tot de bevoegdheid 

van de hoven en rechtbanken.383 In zeldzame arresten aanvaardde de Raad burenhinder 

wel uitdrukkelijk als annulatiemiddel, toch wordt dit steeds gerelateerd aan 

rechtsgronden die betrekking hebben op de verplichting van de overheid om de goede 

plaatselijke ordening te beoordelen.384 

 

Ook de vergunningverlenende overheid mag bij de beoordeling van een aanvraag deze 

niet toetsen aan de bepalingen van artikel 544BW. Zij kan zich namelijk niet uitspreken 

                                                 
377 Art. 4.3.1, §2, 2° VCRO. 
378 Memorie van toelichting, Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 126, nr. 401.; zie infra nr. 168. 
379 Art. 2.1.2 §7 VCRO. 
380 Uitspraak van Mr. Anné, hoofd dienst stedenbouw gemeente Beveren. 
381 Art. 4.2.22. §1 VCRO. 
382 RvS 28 juni 2007, nr. 172.926, De Boeck e.a. 
383 RvS 17 februari 2009, nr.190.580, Claeskens e.a. 
384 RvS 29 april 2002, nr. 106.155,Ghysels; RvS 25 februari 1993, nr. 42.978, Bruyneel; P.-J. DEFOORT, “De 
goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 111. 
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over het feit dat het uitvoeren van de handelingen en de werken, die het voorwerp van 

de vergunningsaanvraag uitmaken, een stoornis kunnen veroorzaken die de grens van de 

gewone ongemakken uit nabuurschap overschrijdt.385 Uitspraak doen over burgerlijke 

rechten behoort immers toe aan de rechter en niet de vergunningverlenende overheid. 

Zo zal de overheid haar appreciatiebevoegdheid overschrijden door een vergunning te 

verlenen of te weigeren, indien zij daarmee in een onopgeloste burgerrechtelijke 

betwisting een standpunt inneemt dat nadelig is voor een van de betrokkenen. Dit kan 

bijvoorbeeld door het verlenen van een vergunning voor de aanbouw tegen een gevel die 

geen blinde gevel is, met als gevolg dat het venster van de bestaande woning 

dichtgebouwd zou worden zonder dat er duidelijkheid bestaat over de rechtmatigheid van 

dit venster.386 Ze mag zich eveneens bij het beoordelen van een vergunningsaanvraag 

niet laten leiden door een uitspraak van een vrederechter over burenhinder.387 Toch kan 

een vonnis mee een rol spelen bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. Het 

kan immers een indicatie geven dat indien de overheid een constructie vergunt op die 

plaats, er hinder kan voorkomen door het gebruik van deze constructie.388  

 

132. De vraag of burenhinder kan worden ingeroepen in het kader van een 

stedenbouwkundige vergunning, komt eigenlijk neer op een louter theoretische discussie 

naar de juiste rechtsgrond. Dezelfde argumenten met betrekking tot hinder voor het 

aanpalende erf kunnen immers worden ingeroepen ter ondersteuning van verschillende 

rechtsgronden, zowel ter beoordeling van de goede ruimtelijke ordening, als voor 

burenhinder. Alleen kan het ene worden ingeroepen bij de Raad van State en het andere 

bij de gewone hoven en rechtbanken.389 “Betwistingen omtrent zgn. "lichten en zichten" 

(art. 675 e.v. B.W.) en het evenwicht tussen de erven (art. 544 B.W.) zijn geschillen 

over burgerlijke rechten en behoren krachtens artikel 144 van de Grondwet bij uitsluiting 

tot de bevoegdheid van de rechtbanken. Niettemin maakt de wijze waarop een bouwwerk 

wordt ontworpen een wezenlijk onderdeel uit van de beoordeling van de verenigbaarheid 

met de goede plaatselijke ordening.”390 Er bestaat bijgevolg geen discussie over het feit 

dat de vergunningverlenende overheid bij de beoordeling van de goede ruimtelijke 

ordening rekening moet houden met stedenbouwkundige hinder voor het aanpalende 

erf.391 Verhinderen dat een vergunde constructie burenhinder veroorzaakt vormt immers 

                                                 
385 RvS 1 juli 2008, nr. 185.149, D’hooge. 
386 RvS 4 december 2000, nr. 91.272, Debecker. 
387 RvS 4 februari 2002, nr.103.140, la commune de Waimes (franstalig). 
388 Zie bijlage III: Verslag provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar , waar de deputatie zich moest uitspreken 
over de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening van hokken voor pluimvee, waar uit een vonnis van 
een vrederechter bleek dat de hanen, die gehouden werden in de hokken, hinder veroorzaakten.  
389 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 111. 
390 RvS 24 juni 2008, nr. 184.524, Matthys e.a., overweg 3.2.2.8. 
391 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 111. 
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evengoed een regel van goede ruimtelijke ordening. 392 Indien door de manier waarop 

een constructie wordt ontworpen of ingeplant hinder kan ontstaan, behoort dit tot de 

beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. Gaat het echter om de pure verstoring 

van het evenwicht tussen naburige erven door de activiteit in die constructie, dan 

behoort dat tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechter.393 

 

Indien een gebouw te dicht tegen het aanpalende perceel wordt ingeplant en dit hinder 

veroorzaakt voor de buren, wat steeds afhangt van de concrete omstandigheden (bv. 

visuele hinder, inkijk, lichtafname, enz.), dan zal dit niet verenigbaar geacht kunnen 

worden met de goede ruimtelijke ordening.394 Zo kan de inplanting van de constructie 

met een lengte van 68,2m bij 10,7m op 0,5m van de rechter perceelgrens onverenigbaar 

geacht worden met de goede plaatselijke aanleg omwille van de grote potentiële 

praktische hinder op die plaats voor de aangelanden.395 Wanneer een vergunning wordt 

verleend om tegen het aanpalend appartementsgebouw 1,40m dieper aan te bouwen, 

waardoor de terrassen van het bestaande gebouw over een diepte van 1,40m zouden 

worden ingesloten door een blinde muur, dan kan de overheid het dichtbouwen van de 

terrassen niet motiveren door te stellen dat “het gebouw is ontworpen met respect voor 

de directe omgeving inzonderheid de privacy van de omwonenden en dit rekening 

houdend met aanvaardbare bouwdieptes in deze verstedelijkte omgeving.” Dit houdt 

geen concrete en afdoende verantwoording in voor het dichtbouwen van de bestaande 

vergunde terrassen en de daardoor veroorzaakte hinder.396  

 

Wanneer in een weigeringsbeslissing wordt opgenomen dat het ontwerp "de nabuur 

ontegensprekelijk een dienstbaarheid inzake de bezonning en belichting, alsook visuele 

hinder wordt opgelegd", dan steunt deze beslissing niet op aspecten van 

burgerrechtelijke aard maar wel op de verenigbaarheid met de onmiddellijke omgeving 

en de goede plaatselijke aanleg waarbij elementen als bezonning, belichting en visuele 

hinder te pas mogen komen. Het is niet omdat ‘dienstbaarheid’ lijkt op ‘erfdienstbaarheid’ 

dat dit duidt op het zich inlaten met aspecten van burgerlijke aard.397 

 

133. Aspecten van stedenbouwkundige hinder vormen meestal het doorslaggevend 

argument bij de beoordeling van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel van een 

omwonende bij een verzoek tot schorsing van een verleende stedenbouwkundige 

                                                 
392 R.VEKEMAN, Ruimtelijk ordening en stedenbouw: planologie, verordeningen en vergunningen, Mechelen, 
Kluwer, 2004; R. VEKEMAN, “Openbaar onderzoek en burenhinder”, noot onder RvS 9 november 2004, T.Gem. 
2006, 33; X. Buijs, Goed vergunnen: een vak apart; Lokaal 2006, 16-30 november 2006, 19. 
393 RvS 28 oktober 2009, nr. 197.422, Eskens e.a.; RvS 11 december 2006, nr. 165.759, Winckel. 
394 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 112, 
Zie bijv. RvS 28 oktober 2008, nr. 187.420, De Cock e.a.; RvS 18 juni 2002, nr. 107.944, De Gijnst. 
395 RvS 9 juni 2008, nr. 183.977, Wouters. 
396 RvS 24 juni 2008, nr. 184.524, Matthys e.a. 
397 RvS 2 februari 1995, nr. 51.489, De Concinck. 
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vergunning. Als argumenten om een moeilijk te herstellen ernstig nadeel aan te tonen, 

kunnen een voldoende ernstig verlies van licht, lucht en zon worden aangevoerd. 398 Het 

eventuele nadeel van de schending van het uitzicht399 wordt meestal vermeden door het 

aanleggen van een groenscherm400 of een dergelijke hinder wordt als normaal beschouwd 

binnen het bestemmingsvoorschrift of de omgeving.401 Daarenboven moet het verlies van 

uitzicht meestal als uniek en waardevol kunnen worden beschouwd om als een voldoende 

ernstig nadeel te kunnen worden aangemerkt.402 Argumenten met betrekking tot inkijk 

kunnen eveneens leiden tot een schorsing.403 Toch moet er in bepaalde zones en 

bestemmingen een zekere mate van inkijk worden verdragen. Dat is bijvoorbeeld het 

geval wanneer de inkijk zich voordoet in het centrum van een grootstad.404 Hier kan het 

bijna niet anders dan dat er een zeker vorm van inkijk niet kan worden vermeden.  

 

Het feit dat er afbreuk wordt gedaan aan privacy en wooncomfort kan eveneens leiden 

tot een schorsing.405 Ook een ernstige wijziging van het leefklimaat kan ervoor zorgen 

dat een stedenbouwkundige vergunning geschorst wordt.406 Eveneens kan een 

vergunning worden geschorst indien deze afbreuk doet aan de bestaande esthetiek van 

de omgeving of van de beleving hiervan door buurtbewoners407 of aan de eigenheid van 

de omgeving.408 Een andere problematiek die tot schorsing kan leiden vormt hinder door 

verkeer, wegenis en parking, indien de verzoekende partijen aantonen ze er directe 

hinder van zullen ondervinden.409 Daarmee hangt de problematiek van geluidsoverlast 

nauw samen, wat ook voor een ernstig nadeel kan zorgen.410 Ook geurhinder, door 

bijvoorbeeld een frituur, kan een rol spelen.411 Toch geldt er een hogere 

tolerantiedrempel voor geurhinder in bepaalde gebieden, zoals bijvoorbeeld in 

                                                 
398 Bijv.: RvS 29 mei 2009, nr. 193.660, Van de Wyer; RvS 3 oktober 2000, nr. 90.016, Van Den Broecke e.a.; 
RvS 18 juni 2002., nr. 107.944, De Gijnst. 
399 RvS 13 mei 2008, nr. 182.880, Van Boxtael e.a. RvS 29 september 2008, nr. 186.558, della Faille de 
Leverghem: Een bosstrook waar verzoeker uitzicht op heeft moet gerooid worden. 
400 Bijv.: RvS 26 mei 2009, nr. 193.568, Van Aert; RvS 9 juli 2009, nr. 195.610, Van Gils e.a. 
401 Bijv.: RvS 6 november 2008, nr. 187.789, Mattheeuws e.a. Alleen nadeel in gewoon agrarisch gebied als het 
verlies van uitzicht de perken te buiten gaat. 
402 Bijv. :RvS 12 januari 2009, nr. 189.410, Craig e.a. 
403 Bijv.: RvS 27 mei 2008, nr.183.474, Beuekers e.a.: ineens zouden 35 appartementen kunnen inkijken in 
woning verzoeker. 
404 Bijv.: RvS 12 januari 2009, nr. 189.410, Craig e.a.; RvS 17 februari 2000, nr. 85.381, Deneve. 
405 Bijv.: RvS 30 april 2009, nr. 192.889, Hoornaert. 
406 Bijv.:RvS 6 mei 2008, nr. 182.683, Pauwels e.a.; RvS 22 januari 2008, nr.178.805, Vanassche e.a.; RvS 7 
februari 2001, nr.93.109, Desmedt; RvS 19 juli 2007, nr. 173.589, Vuylsteke: vergunning wordt verleend voor 
een appartementsgebouw in een gebied met alleen eengezinswoningen. 
407 RvS 14 juli 2008, nr.185.401, Blanken e.a.; Het voorzien van een metalen terrasconstructie kan spanning 
opleveren met de bestaande architectuur. 
408 RvS 18 december 1997, nr. 70.420, Roelandts e.a. (Oude vismijn te Gent) ; RvS 22 juni 1995, nr. 53.977, 
von Soden (Minnewater en begijnhof te Brugge). 
409 RvS 16 januari 2006, nr. 153.771, De Groof e.a,; RvS 27 november 2001, nr. 101.217, Werquin e.a.; RvS 
20 maart 2000, nr.86.009, Vanempten;. RvS 4 maart 1997 nr. 64.963, Vermeulen e.a. 
410 RvS 7 mei 2007, nr. 170.824, Nijs e.a. 
411 RvS 18 februari 1998, nr 71.922, Hofman e.a. 
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agrarische.412 Deze twee laatste gevallen moeten eerder als milieuhinder worden 

gekwalificeerd. 

 

§4. Milieuhinder 

 

A. Beoordeling milieuhinder bij verlenen stedenbouwkundige vergunning? 

 

134. Lange tijd bestond er onduidelijkheid of vormen van milieuhinder ook mee moesten 

worden beoordeeld in het kader van de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening, 

dan wel of dergelijke hinderaspecten enkel mochten worden beoordeeld bij het 

toekennen van een milieuvergunning. Moest een activiteit die voldoet aan de Vlarem-

normen op het vlak van milieuhinder dan ook steeds aanvaardbaar worden geacht bij de 

beoordeling van een stedenbouwkundige vergunning of diende de overheid ook de 

milieuhinder in overweging te nemen bij de beoordeling van de goede ruimtelijke 

ordening in het kader van een stedenbouwkundige vergunning? In een schorsingsarrest 

van de Raad van State kwam aan bod dat de vergunningverlenende overheid niet 

onredelijk oordeelt dat de hinderaspecten die eventueel zouden kunnen voortvloeien uit 

de exploitatie van een jeugdontmoetingscentrum en die niet ipso facto voortkomen uit de 

bouw ervan, dienen te worden geregeld met toepassing van de daartoe geëigende 

regelgeving, aangezien die specifiek tot doel heeft ervoor te zorgen dat deze vormen van 

hinder de grenzen van het aanvaardbare niet overschrijden.413 Volgens dit standpunt 

gaat de Raad uit van een strikte scheiding tussen de stedenbouwkundige en de 

milieuvergunning. De Raad heeft dit nog in andere arresten bevestigd.414 Bijgevolg 

behoort het Vlarem II-besluit niet bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening 

van een stedenbouwkundige betrokken te worden en kan de schending van een bepaling 

uit de milieuwetgeving die niet van toepassing is op het verlenen van een 

stedenbouwkundige vergunning, geen grond van onwettigheid inhouden.415 De 

milieuwetgeving heeft immers specifiek tot doel om de milieuhinder van een activiteit te 

beoordelen die niets te maken heeft met het oprichten van het gebouw zelf. De 

beoordeling van de hinder door het uitvoeren van activiteit in of door een constructie 

moet bijgevolg volgens de Raad plaatsvinden in het kader van de beoordeling van een 

milieuvergunningsaanvraag.  

 

                                                 
412 RvS 9 maart 2009, nr. 191.212, Berth. 
413 RvS 6 juli 2006, nr. 161.042, Van Camp e.a. 
414 Bijv. RvS 24 juni 2009, nr. 194.623, Schryvers e.a., RvS 8 mei 2007, nr. 170.899, Wittoeck. 
415 RvS 9 augustus 1999, nr. 82011 en 14 april 2008, nr. 182.038 Verwimp e.a; RvS 10 mei 2000, nr. 87.166, 
VZW Boterstraatactiecomité e.a.; RvS 24 februari 2006, nr. 155.602, Philips e.a. 
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135. De vraag rijst echter of milieuhinder in alle gevallen wordt geregeld met toepassing 

van de geëigende wetgeving, aangezien er niet voor iedere activiteit een 

vergunningsplicht geldt. Zo bestaan er namelijk meldingsplichtige activiteiten waarvoor 

geen vergunning nodig is.416 De Raad bevestigt tevens dat indien bepaalde hinderlijke 

activiteiten voldoen aan de daartoe geëigende reglementering, ze daarom niet zomaar 

voor een (milieu)vergunning in aanmerking komen. De Raad drukt hier impliciet mee uit, 

dat de geëigende regelgeving er niet altijd voor zorgt dat de milieuhinder de grenzen van 

het aanvaardbare niet overschrijdt. De hinder moet steeds in concreto, rekening 

houdende met de gegevens van de zaak beoordeeld worden.417 Eveneens lijkt 

bovenstaand standpunt uit het arrest VAN CAMP moeilijk te verenigen met de vaststelling 

dat de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening een feitenkwestie vormt, ongeacht 

de juridische kwalificatie van de mogelijke redenen van onverenigbaarheid of van de 

hinder.418  

 

136. In tegenstelling tot het hierboven geciteerde standpunt, begon de Raad besluiten te 

vernietigen, waar in de motivering van de stedenbouwkundige vergunning verwezen 

werd naar de milieureglementering om de verenigbaarheid van bepaalde 

milieuhinderaspecten met de omgeving te bepalen.419 Zo kon de motivering dat ‘de 

beoordeling van de hinder van het bedrijf voor de omwonenden in het kader van de 

milieuregelgeving moet worden beoordeeld’ niet als een afdoende motivering voor de 

verenigbaarheid van het bouwproject met de kenmerken van de onmiddellijke omgeving 

worden aangenomen.420 Eveneens werd het risico op de verspreiding van ziektes en 

plagen als gevolg van de aanvoer van mest, bij de aanvraag van een stedenbouwkundige 

vergunning voor het bouwen van een loods voor mestverwerking, rechtstreeks bepaald 

door de plaats van de inplanting van de vergunde installatie en betrof het aldus de 

beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. Het bestreden besluit stelde ten onrechte 

dat dit bezwaar handelt over een "milieu-technische materie".421 De Raad van State 

kwam met andere woorden terug op zijn strikt onderscheid tussen een 

stedenbouwkundige en een milieuvergunning. Milieuhinder die kan worden veroorzaakt 

door een constructie op een bepaalde plaats in te planten, behoort bij de beoordeling van 

de goede ruimtelijke ordening te worden betrokken. 

 

                                                 
416 De activiteiten die vallen onder klasse 3 van de Vlarem-normen, zie ook P.-J. DEFOORT, “De goede 
ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 112. 
417 RvS 12 juli 2007, nr. 173.397, Dedobbeleer en P.-J., DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en 
vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 113. 
418 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 113. 
419 De eerste hadden betrekking op geluidsoverlast zie RvS 28 januari 2003, nr. 115.094, Flora Van Glabbeek; 
RvS 21 juni 2004, nr. 132.707, d’Heygere. 
420 RvS 25 juni 2008, nr. 184.729, Van Den Broeck e.a. 
421 RvS 27 april 2009, nr. 192.670, Devroe e.a. 
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Volledigheidshalve kan er op worden gewezen dat er in de rechtsleer werd opgemerkt dat 

bovenstaande eerste rechtspraak over milieuhinder422, waarbij geluidshinder weldegelijk 

een rol kon spelen, slechts betrekking had tot de verenigbaarheid met de bestemming 

woongebied en geen toepassing kon vinden in andere bestemmingsgebieden. In het 

bestemmingsvoorschrift423 was er immers sprake van taken van bedrijf, zodat het logisch 

was dat rekening werd gehouden met andere dan stedenbouwkundige hinder.424 Toch 

volgde de Raad van State dit niet en paste hij dit ook toe in andere bestemmingen.425  

 

137. Reeds een hele tijd geleden aanvaardde de Raad van State dat het 

gezondheidsaspect weldegelijk belangrijk is bij de beoordeling van de verenigbaarheid 

met de goede ruimtelijke ordening van GSM-masten met hun onmiddellijke omgeving.426 

Dit kan vooral worden verklaard door het feit dat voor de oprichting en exploitatie van 

een GSM-mast enkel een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd moet worden en 

geen milieuvergunning. Aangezien de straling van een dergelijke mast gezondheids- en 

milieurisico’s kunnen inhouden, dient de beoordeling van dergelijke risico’s te gebeuren 

bij de beoordeling van een stedenbouwkundige vergunning.427 “Een overheid die zich 

over een bouwaanvraag uitspreekt dient de nadelige gevolgen van het gebruik of de 

exploitatie van een installatie op de gezondheid van de omwonenden in overweging te 

nemen.”428 Het volstaat hiervoor niet om te verwijzen naar de stralingsnormen van de 

Wereldgezondheidsorganisatie en naar nieuwe nog uit te werken normering door de 

Vlaamse overheid.429 

 

138. Tegenwoordig linkt de Raad de beoordeling van het gezondheidsaspect bij een 

vergunningsaanvraag voor een GSM-mast aan het doelstellingenartikel.430 “Een overheid 

die zich over een bouwaanvraag (i.c. een GSM-mast) uitspreekt, dient, gelet op artikel 4 

van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, 

ook oog te hebben voor de impact van het project op het leefmilieu en dient dus, te dien 

                                                 
422 RvS 28 januari 2003, nr. 115.094, Flora Van Glabbeek; RvS 21 juni 2004, nr. 132.707, d’Heygere. 
423 Art. 5 KB 28 december 1972: De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, 
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke 
ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor 
sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor 
agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan 
voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. 
424 H. SEBBRECHTS en R. TIJS, Ruimte ordenen. Het juridisch kader, Brugge, Vanden Broele, 2007, 231-232, 
nr. 794; X, noot onder RvS 22 februari 2006, nr. 155.457, Schoofs en Lavaert, TROS 2006, 173.; in 
tegengestelde zin P.-J., DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, 
TROS 2008, 112-113. 
425 RvS 25 juni 2008, nr. 184.729, Van Den Broeck e.a.; RvS 27 april 2009, nr. 192.670, Devroe e.a; beide in 
agrarisch gebied. 
426 RvS 22 januari 2008, nr. 178.810, Boone; RvS 27 april 2007, nr. 170.656, Van Empten; RvS 28 juni 2002, 
nr. 108.626, a.s.b.l. Lasne Nature. 
427 L. LAVRYSEN, noot onder Rb. Gent (1e Kamer) 18 mei 2009, NJW 2010, afl. 215, 74. 
428 RvS 15 juni 2009, nr. 194.213, Vanschoebeke, 26. 
429 RvS 15 juni 2009, nr. 194.213, Vanschoebeke. 
430 Art. 4 DRO; 1.1.4. VCRO; De eerste keer gebruikt in RvS 28 april 2009, nr. 192.811, Gemeente Kortenberg, 
TROS-nieuwsbrief 2009,afl. , 13; zie ook RvS 15 december 2009, nr. 198.919, Gemeente Kortenberg. 
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einde, de nadelige gevolgen van het gebruik of de exploitatie van een installatie op de 

gezondheid van de omwonenden in overweging te nemen.”431. “Gegeven het mogelijke 

risico op beduidende en onomkeerbare schade door de emissie van elektromagnetische 

golven door GSM-masten, kan het gebrek aan volledige wetenschappelijke zekerheid met 

betrekking tot de gezondheidsrisico’s de vergunningverlenende overheid niet vrijstellen 

van de verplichting om deze risico’s op voldoende concrete wijze te onderzoeken.”432 Een 

overheid die zich over een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning uitspreekt, 

dient in concreto na te gaan of er geen nadelige gevolgen door het gebruik of de 

exploitatie van een zendinstallatie op de gezondheid van de omwonenden kan zijn. Ook 

de gewone rechter kan een verbod opleggen om een GSM-mast op te trekken indien aan 

het gezondheidsaspect niet voldoende aandacht werd besteed bij de motivering van een 

vergunningsbesluit.433  

 

B. Nieuwe toepassing doelstellingenartikel en milieuhinder 

 

139. In een recent arrest434 gebruikt de Raad van State ook buiten de context van GSM-

masten het doelstellingenartikel om na te gaan of bij de beoordeling van de goede 

ruimtelijke ordening wel voldoende rekening werd gehouden met aspecten van 

milieuhinder. Het betrof een aanvraag tot het bouwen van een schuilhok voor 2 paarden, 

het aanleggen van een opslagplaats voor mest en het regulariseren van een rijpiste deels 

in woongebied en deels in landbouwgebied. De vergunningverlenende overheid had bij de 

beoordeling gemotiveerd dat de aanvraag niet paste binnen een goede ruimtelijke 

ordening en de ruimtelijke draagkracht van de omgeving in het gedrang kon brengen. Ze 

had hiervoor naar een aantal bepalingen van het Vlarem II verwezen. De verzoekers 

voerden aan dat de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning twee 

afzonderlijke beslissingen uitmaken en dat de vergunningverlenende overheid zich bij de 

beoordeling van een stedenbouwkundige aanvraag enkel dient uit te spreken over de 

stedenbouwkundige aspecten en zeker niet louter mag verwijzen naar de wettelijke 

criteria zoals opgenomen in de milieuwetgeving. De Raad stelde eerst in algemene 

woorden dat: “een overheid die zich over een bouwaanvraag uitspreekt, dient, gelet op 

art. 4 van het decreet van 18 mei 1999 (betreffende de ruimtelijke ordening), ook oog te 

hebben voor de impact van het project op het leefmilieu en kan dus, te dien einde, de 

regelgeving inzake milieu mede in overweging nemen. Het betoog van de verzoekende 

partijen dat “de vergunningverlenende overheid zich enkel dient uit te spreken over de 

stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, zodat de verwijzing naar Vlarem II op het 

                                                 
431 RvS 28 april 2009, nr. 192.811, Gemeente Kortenberg. 
432 RvS 18 januari 2010, nr. 199.621, Vanspauwen. 
433 Rb. Gent (1e Kamer) 18 mei 2009, NJW 2010, afl. 215, 69-74, met noot L. LAVRYSEN. 
434 RvS 5 januari 2010, nr. 199.331, Van Eyck e.a. 
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eerste gezicht niet dienstig kan zijn” kan dan ook niet worden aangenomen.”435 Uit het 

doelstellingenartikel vloeit de plicht voort om met het leefmilieu rekening te houden. Dus 

mag men volgens de Raad ook met de leefmilieuwetgeving rekening houden bij de 

beoordeling van een stedenbouwkundige aanvraag.  

 

Volgens de desbetreffende bepaling436 uit de leefmilieuwetgeving “is de exploitatie van de 

door de verzoekende partijen gevraagde opslagplaats van dierlijk mest verboden in 

woongebied. De verzoekende partijen betwisten niet dat de gevraagde opslagplaats 

gelegen is in woongebied. Aldus oordeelt de verwerende partij terecht dat “de aanleg van 

de mestopslagplaats gelegen is in woongebied en aldus niet kan vergund worden” en 

leidt zij daaruit terecht af dat “de mestopslagplaats (...) niet passend” is “binnen een 

goede plaatselijke ruimtelijke ordening en de ruimtelijke draagkracht in het gedrang kan 

brengen”437 De Raad stelt dat een constructie onverenigbaar met de goede ruimtelijke 

ordening kan worden geacht, indien de activiteit waarvoor de vergunning wordt 

aangevraagd volgens de milieuwetgeving geen milieuvergunning kan krijgen. Hiermee 

gaat het arrest nog een stap verder dan alleen maar het beoordelen van de mogelijke 

milieuhinder die door de inplanting van een constructie kan worden veroorzaakt. Het niet 

overeenstemmen met de Vlarem-voorschriften kan voldoende geacht worden om de niet-

verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening te motiveren. De Raad komt met dit 

arrest volledig terug op zijn rechtspraak dat de beide vergunningen een eigen 

onderscheiden karakter hebben en dat Vlarem II bij de beoordeling van een 

stedenbouwkundige vergunning niet kan worden gebruikt.438 Het onderscheid tussen de 

stedenbouwkundige en milieuvergunning wordt door dit arrest wel heel erg klein, wat 

toch bediscussieerd kan worden aangezien beide nog steeds aparte vergunningen 

vormen en onderworpen zijn aan hun eigen regels met eigen invalshoeken.  

 

140. Het aanwenden van het doelstellingenartikel om de bepalingen van de 

milieuwetgeving te kunnen inroepen bij de beoordeling van de goede ruimtelijke 

ordening gaat m.i. te ver. Beide regelgevingen beogen immers een ander aspect. De 

stedenbouwkundige vergunning slaat op het optrekken van de constructie op een 

bepaalde plaats en de hinder die door het optrekken van die constructie op die plaats kan 

worden veroorzaakt en dient als dusdanig betrokken te worden bij de beoordeling van de 

goede ruimtelijke ordening. De milieuvergunning daarentegen slaat op de activiteiten die 

binnen die muren zullen uitgeoefend worden en de hinder die door het uitvoeren ervan 

wordt veroorzaakt. Zij moet in dat kader worden beoordeeld, wat toch een wezenlijk 

                                                 
435 RvS 5 januari 2010, nr. 199.331, Van Eyck e.a., overweg.7.5.  
436 Artikel 5.28.2.2, §1 Vlarem II. 
437 RvS 5 januari 2010, nr. 199.331, Van Eyck e.a., overweg. 7.8. 
438 RvS 9 augustus 1999, nr. 82011 en 14 april 2008, nr. 182.038 Verwimp e.a; RvS 10 mei 2000, nr. 87.166, 
VZW Boterstraatactiecomité e.a.; RvS 24 februari 2006, nr. 155.602, Philips e.a. 
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verschil betekent met de hinder door het optrekken van een constructie, zelfs als het de 

bedoeling is een hinderlijke activiteit in uit te oefenen. Anderzijds kan het standpunt van 

de Raad van State, dat er rekening gehouden kan worden met een bepaling uit de 

milieuwetgeving ter beoordeling van de goede ruimtelijke ordening, soelaas brengen om 

bepaalde vergunningsdossiers snel te behandelen. In gevallen waar het echt duidelijk is 

dat het project niet kan doorgaan omdat er geen milieuvergunning verkregen kan 

worden, kan een dergelijke aanvraag snel worden behandeld zonder veel tijd te verliezen 

om in concreto na te gaan waarom een constructie om die activiteit uit te oefenen op die 

plaats al dan niet kan, aangezien die activiteit er toch nooit zal komen. Hiervoor valt ook 

iets te zeggen, aangezien een van de redenen om het DRO te wijzigen net het versnellen 

van de vergunningsprocedure was.439 Daarenboven had de decreetgever de bedoeling 

met het invoeren van de VCRO om toch een ‘zekere inhoudelijke band’ en ‘minstens een 

minimale relatie’ tussen beide vergunningen tot stand te brengen.440 De wijziging door 

het invoeren van de VCRO lijkt mij toch onvoldoende om te kunnen besluiten dat de 

leefmilieuwetgeving in de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening kan worden 

gebruikt. 

 

Er kan niet worden ontkend dat de stedenbouwkundige vergunning en de 

milieuvergunning naar elkaar toe groeien en dat ze steeds meer in elkaars vaarwater 

terechtkomen. De ene vergunning blijft ook geschorst in afwachting van het verkrijgen 

van de andere.441 Tevens kan een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning 

onder bepaalde voorwaarden samen met een milieuvergunningsaanvraag worden 

ingediend aan een uniek loket.442 Misschien zou het niet slecht zijn deze volledig in elkaar 

te laten vloeien en te komen tot één gezamenlijke vergunning die alle andere 

vergunningen dekt, wat een serieuze administratieve vereenvoudiging zou betekenen.443 

Zolang er nog geen unieke vergunning bestaat die beide vergunningen omvat, moeten de 

beoordelingen bij deze vergunningen gebeuren in functie van hun doel en op basis van 

hun eigen regels. 

 

 

 

 

                                                 
439 Zie vervaltermijnen vergunningverlenende overheden art. 4.7.18, §1 en 4.7.23, §1 VCRO. En het instellen 
van de Raad voor Vergunningsbetwistingen om  de procedure te versnellen zie Memorie van toelichting, Parl. 
St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 204-206, 590-593. 
440 Memorie van toelichting, Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 176, 533. 
441 Art. 4.5.1, §2, 1e lid VCRO. 
442 Art. 4.7.3 en art. 4.7.5 VCRO, toch bestaat deze mogelijkheid slechts vanaf het moment dat de Vlaamse 
Regering de datum van inwerkingtreding bepaalt, zie art. 4.7.11 VCRO 
443 Naar voorbeeld van de Nederlandse omgevingvergunning of de Waalse ‘permis unique’; zie W. RASSCHAERT 
en J. ROOMS, ‘Administratieve vereenvoudiging in de ruimtelijke ordening: een stand van zaken en het uniek 
loket’, TROS 2009, 316-317. 
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C. Milieuhinder onder de VCRO. 

 

141. De VCRO bepaalt uitdrukkelijk dat met hinderaspecten rekening dient te worden 

gehouden.444 Deze bepaling specificeert echter niet om welke vorm van hinder het gaat. 

Dus kan aangenomen worden dat ook milieuhinderaspecten hier onder vallen. In ieder 

geval speelt het doelstellingenartikel ook een rol. Dat bepaalt dat met de gevolgen voor 

het leefmilieu rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van de goede 

ruimtelijke ordening,445 waardoor er eventueel aangesloten kan worden bij de hierboven 

uiteengezette lijn van het arrest Van Eyck. Al kan echter wel worden getwijfeld dat de 

Raad voor Vergunningsbetwisting zo ver zal gaan als in het geciteerde arrest. Het betreft 

immers een louter stedenbouwkundig rechtscollege. Men kan dus verwachten dat de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen rekening zal houden met de ‘stedenbouwkundige’ 

aspecten van milieuhinder. Door het feit dat een constructie op die plaats in die 

omgeving wordt opgetrokken, met de bedoeling een bepaalde activiteit te verrichten, is 

het niet onmogelijk dat er milieuhinder wordt veroorzaakt. De relatie van deze hinder 

door de inplanting van die constructie op die welbepaalde plaats met betrekking tot zijn 

specifieke omgeving, zal door de vergunningverlenende overheid moeten worden 

beoordeeld. Als voorbeeld kan een vergunningsaanvraag voor het bouwen van een 

bedrijf gebruikt worden. Bij het inplanten van een bedrijf op een bepaalde locatie, met de 

bedoeling daar een specifieke activiteit in uit te voeren, moet de overheid de hinder 

nagaan die kan voortvloeien door het inplanten van het bedrijf op die locatie. De 

activiteiten zelf die binnen de muren van het bedrijf plaatsgrijpen en waaruit hinder kan 

ontstaan, dienen te worden beoordeeld in het kader van de aanvraag voor een 

milieuvergunning, voor zover die activiteit milieuvergunningsplichtig is. Indien er voor 

een activiteit geen milieuvergunningsplicht bestaat, zal de afweging met betrekking tot 

de milieuhinderaspecten ten volle moeten gebeuren.  

 

D. Hinder door het milieu. 

 

142. Ook hinder die kan worden veroorzaakt door het milieu van het gebied waarbinnen 

een vergunning wordt aangevraagd kan een rol spelen bij de beoordeling van een 

stedenbouwkundige vergunning. Zo vormt wateroverlast een element dat in rekening kan 

worden gebracht bij de beoordeling van de verenigbaarheid van een 

(verkavelings)aanvraag met de goede plaatselijke ordening.446  

 

                                                 
444 Art.4.3.1, §2, 1° VCRO. 
445 Art. 4.3.1, §2, 1° in fine VCRO. 
446 RvS 24 februari 2009, nr. 190.748, Cooreman. 
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§5. Woonverdichting. 

 

143. Argumenten van woonverdichting kunnen tot de beoordeling van de goede 

ruimtelijke ordening behoren, maar moeten wel in concreto worden gemotiveerd.447 

Indien de motivering met betrekking tot "verdichting van de woonfunctie" stelt dat ‘de 

woondichtheid overeenstemt met de gemiddelde woondichtheid in de omgeving’ en dat 

‘de bouwdichtheid allicht een gemiddelde van 50 woongelegenheden per hectare 

bedraagt en langs de zijde van het project allicht 60 ’, dan blijft het besluit algemeen en 

lijkt dit niet te kunnen volstaan om de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke 

ordening te verantwoorden.448 Uit de formele motivering van de vermelde zaken kon niet 

worden uitgemaakt of de vergunningverlenende overheid weldegelijk in concreto had 

nagegaan of het aangevraagde inzake woondichtheid in overeenstemming was met de 

onmiddellijke omgeving, of dat bleek dat er in het betrokken gebied nood was aan 

woonverdichting. De nodige gegevens en het exacte cijfermateriaal ontbraken. Door het 

staven met concreet bewijsmateriaal kunnen argumenten van woonverdichting wel 

worden toegestaan bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. Dat doet zich 

voor wanneer een (verkavelings)vergunning, die woonverdichting nastreeft, uitgebreid 

wordt gemotiveerd met concrete planologische argumenten, zoals het streven naar een 

beleid van woonverdichting van wonen in woonkernen, met een statistische en 

cijfermatige onderbouwing omtrent het te verwachten aantal woningen per ha en het te 

verwachten aantal inwoners per ha voor de betrokken sector en een vergelijking hiervan 

met de nabijgelegen sectoren, met toetsing aan een woontebehoeftestudie en een 

verwijzing naar de beleidsprincipes van het RSV en het provinciaal ruimtelijke 

structuurplan.449 In dat geval blijft de overheid binnen de wettelijke grenzen van haar 

appreciatiebevoegheid omtrent de beoordeling van de goede plaatselijke ordening. Een 

zorgvuldige motivering lijkt dan ook noodzakelijk om argumenten in verband met 

woonverdichting te kunnen gebruiken. 

 

§6. Doelstellingenartikel. 

 

144. De Raad van State heeft lang geweigerd om het doelstellingenartikel toe te passen 

bij de vergunningenverlening.450 Die bepaling moest worden samengelezen met art. 3 

                                                 
447 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 115. 
448 RvS 23 februari 2010, nr. 201.211, D’Hauwe e.a.; zie eveneens RvS 26 mei 2003, nr. 119.892, D’Hauwe 
e.a.; RvS 13 juli 2001, nr. 97.860, Van Schel. 
449 RvS 25 januari 2006, nr. 154.144, Pazmany e.a.; en P.-J., DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en 
vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 116. 
450 Zie bijv. RvS 29 oktober 2008, nr. 187.442, Gemeente Kortenberg; RvS 12 december 2008, nr. 188.766, 
Buysschaert e.a.; RvS 12 november 2008, nr. 187.857, Le Roy; RvS 29 oktober 2008, nr. 187.446, 
Trappeniers; RvS 29 oktober 2008, nr. 187.445, Obrist. 
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DRO dat bepaalt dat de ruimtelijke ordening wordt vastgelegd in ruimtelijke 

structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen. Het artikel kon dan 

ook niet worden toegepast bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening bij de 

verlenen van een stedenbouwkundige vergunning. Zoals hierboven reeds aangehaald451 

heeft de Raad van State echter een wijziging in zijn rechtspraak doorgevoerd en heeft hij 

reeds in een aantal arresten in milieuhinderzaken uitdrukkelijk verwezen naar het 

doelstellingenartikel als grondslag voor de beoordeling van de goede ruimtelijke 

ordening.452 De VCRO bepaalt ook expliciet dat met het doelstellingenartikel rekening 

moet worden gehouden.453 

 

145. Het doelstellingenartikel als rechtsgrond biedt een ruim gamma aan criteria. 

Hieronder vallen de gevolgen voor het leefmilieu (bv. gevolgen voor natuur en milieu), de 

culturele, economische (bv. onevenredige meerkosten voor eventuele alternatieve 

oplossingen, voortbestaan van het bedrijf, …) esthetische (aansluiting op de bestaande 

bebouwing, architectuur, materiaalkeuze, …) en sociale gevolgen (tewerkstelling, 

ongunstige beïnvloeding van de woonomgeving, hinder voor de omwonenden, …).454  

 

Als sluitstuk van de belangenafweging moet het aangevraagde worden afgewogen 

tegenover de ruimtelijke draagkracht van de omgeving waarin het zich bevindt. Dit vormt 

hoe dan ook steeds de ultieme randvoorwaarde.455 De ruimtelijke draagkracht geeft de 

mate weer waarin maatschappelijke functies door een bepaald gebied verdragen worden, 

terwijl het samengaan van die functies (functionele draagkracht) en de natuurlijke 

ecologische werking van het gebied (ecologische draagkracht) niet in het gedrang mogen 

komen. 456 De draagkracht meet hoeveel aan de ruimte kan worden ontnomen of 

toegevoegd zonder dat het evenwicht ervan fundamenteel wordt verstoord. Bijgevolg 

heeft ruimtelijke draagkracht te maken met de tolerantie voor het samengaan van 

functies en met de tolerantie van de beschikbare ruimte voor die functies. 

 

146. De vergunningverlenende overheid kan bij toepassing van dat artikel uitgaan van 

een afweging van verschillende belangen ter beoordeling van de goede ruimtelijke 

ordening. Ze kan rekening houden met de verschillende elementen en de daarbij 

behorende belangen en heeft de mogelijkheid om, mits een gemotiveerde 

belangenafweging, bepaalde belangen te laten primeren op andere. Ze hoeft bijgevolg 

                                                 
451 Zie milieuhinderaspecten nr. 138-139. 
452 RvS 28 april 2009, nr. 192.811, Gemeente Kortenberg, RvS 15 december 2009, nr. 198.919, Gemeente 
Kortenberg; RvS 5 januari 2010, nr. 199.331, Van Eyck e.a. 
453 Art. 4.3.1, §2, 1° VCRO. 
454 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 109. 
455 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 109. 
456 Omgaan met ruimte-een vormingspakket over RO, Publicatie van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, Leefmilieu en infrastructuur –AROHM(en Landschappen, 4 beschikbaar via 
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/publicaties/index.html. 
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niet meer uit te gaan van de strakke benadering die de Raad van State oplegde om uit te 

gaan van de bestaande toestand, maar kan een veel ruimer perspectief in overweging 

nemen. Toch zal niet alles kunnen: een aanvraag zal in concreto moeten worden 

beoordeeld en de vergunningverlenende overheid zal zeer duidelijk moeten aangeven 

waarom iets al dan niet mogelijk is, gelet op de toepasselijke belangen die worden 

nagestreefd door het doelstellingenartikel. Er zal op de overheid een belangrijke plicht 

rusten in het zo goed mogelijk motiveren. De overheid zal moeten kunnen aantonen dat 

ze doordacht te werk is gegaan en dat ze met alle belangen heeft rekening gehouden. 

Het vergunde project moet het resultaat vormen van wat als beste kan worden aanzien, 

rekeninghoudend met alle belangen. Indien de vergunningverlenende overheid niet kan 

overtuigen, kan dit een schending van het redelijkheidsbeginsel inhouden. Een marginale 

toetsing achteraf blijft immers steeds mogelijk. Het zal bijgevolg belangrijk zijn voor de 

vergunningverlenende overheid om goede argumenten te hanteren. 

 

DEFOORT457 geeft een mooi voorbeeld van hoe een belangenafweging er zou kunnen 

uitzien. “Op een industrieterrein uit de jaren ’70 staan allemaal bedrijven met een hoogte 

van 15 meter. Wegens een nood aan extra opslagruimte voor afgewerkte producten 

wenst het bedrijf op het einde van de productieketen een toren te bouwen van 25m 

hoogte, waarin via een hoogtechnologisch systeem grote hoeveelheden kunnen worden 

gestapeld op een beperkte ruimte. De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar geeft 

een negatief advies omdat de bouwhoogte afwijkt van de gangbare bouwhoogte van 15m 

op het bedrijventerrein en omdat de toren visuele gevolgen heeft voor het naastliggende 

landbouwgebied en voor enkele zonevreemde bewoners aan de overkant van de straat. 

Het enige alternatief voor het bedrijf bestaat erin om een nieuw bedrijfsgebouw te 

bouwen helemaal aan de andere kant van het bedrijf, ver weg van het einde van de 

productieketen. Dit heeft een aantal negatieve gevolgen: het gebouw zou dubbel zoveel 

ruimte innemen (strijdig met het principe van het zuinig ruimtegebruik en dus nefaste 

gevolgen voor het leefmilieu), er zou constant transport nodig zijn van de afgewerkte 

producten naar het nieuwe bedrijfsgebouw (mobiliteit, gevolgen voor leefmilieu en 

sociale gevolgen voor enkele bewoners van zonevreemde woningen), het gebouw zou 

een hele grote bijkomende meerkost betekenen voor het bedrijf (economische gevolgen). 

De vraag rijst of in een dergelijk geval een afweging van alle maatschappelijk gevolgen 

(economische, sociale, leefmilieu) en de ruimtelijke draagkracht (industriegebied) niet tot 

een resultaat zou leiden dat beter is te verantwoorden in het licht van een duurzame 

ruimtelijke ordening dan een beoordeling louter aan de hand van de bestaande 

kenmerken van de omgeving. De bestaande plaatselijk ordening die tot stand was 

gekomen in de jaren ’70, toen er andere inzichten golden over ruimtelijke ordening, lijkt 

                                                 
457 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 109. 
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in dit geval een wel zeer eng beoordelingscriterium om te komen tot een duurzame 

ruimtelijke ordening.” Het gebruik van argumenten gestoeld op het doelstellingenartikel 

zal pas deugdelijk verantwoord zijn indien de vergunningverlenende overheid zijn besluit 

zeer goed motiveert en weergeeft waarom zij het aangewezen acht om in redelijkheid te 

kunnen oordelen dat ze van de bestaande omgeving afwijkt om voorrang te geven aan 

de hierboven genoemde belangen. 

 

147. Vele aspecten die bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening in rekening 

moeten worden gebracht, kunnen mits een goede kwalificering onder het 

doelstellingenartikel worden gebracht. Hier liggen naar de toekomst toe zeker 

mogelijkheden open voor een aanvraag die onder het vroegere strikte regime niet in 

aanmerking zou komen voor een vergunning. Nu zou dat wel kunnen mits goede 

motivering. Creatieve advocaten zullen hier zeker gebruik van maken. Het louter 

stedenbouwkundige hoeft nu immers niet meer de enige rol te spelen in de beoordeling 

van de goede ruimtelijke ordening. Ook andere belangen kunnen van tel zijn. Toch kan 

het niet de bedoeling zijn dat alles wordt vergund omdat het past in het 

doelstellingenartikel. Indien bijvoorbeeld een regularisatievergunning wordt verleend 

voor een zonevreemd bedrijf enkel omwille van de sociale gevolgen (ontslagen, daling 

werkgelegenheid gemeente), dan zal dit vermoedelijk niet volstaan om een vergunning 

te verkrijgen. Het stedenbouwkundige moet nog steeds de hoofdrol spelen.  

 

148. De Raad voor Vergunningsbetwistingen zal hier dus een belangrijke taak krijgen om 

na te gaan of een vergunningsbesluit wel voldoende werd gemotiveerd om aan te nemen 

dat dergelijke belangen een rol spelen of dat het verlenen van een vergunning zelfs 

rekening houdend met die belangen, niet kennelijk onredelijk is.  

 

De kennelijke onredelijkheid of onzorgvuldigheid van de toetsing aan de goede 

ruimtelijke ordening vormt steeds een middel dat de openbare orde raakt,458 waardoor 

de Raad voor Vergunningsbetwistingen ambtshalve een marginale toetsing kan 

uitvoeren. Bijgevolg zou de Raad ook ambtshalve de kennelijke onredelijkheid kunnen 

opwerpen omdat niet voldoende rekening werd gehouden met het doelstellingenartikel. 

Dit maakt dat de Raad als het ware mits goede motivering bijna elk vergunningsbesluit 

zou kunnen vernietigen omdat hij wel steeds zou kunnen oordelen dat een belang werd 

verwaarloost en de beoordeling kennelijk onredelijk is. Dit kan niet de bedoeling zijn van 

het toekennen van deze bevoegdheden aan de Raad. Het blijft nog steeds een marginale 

toetsing waarbij de Raad zich niet in de plaats mag stellen van het bestuur. Hij zal 

vermoedelijk alleen oordelen of een overheid gelet op het doelstellingenartikel op basis 

                                                 
458 Art. 4.8.3, §2, 2e lid VCRO. 



 
 

 100 

waarvan ze een belangenafweging houdt, steunend op de gegevens uit het dossier, 

redelijk kon oordelen of een vergunning kon worden verleend. Vermoed wordt dat de 

Raad niet ambtshalve een schending van het doelstellingenartikel zal inroepen of 

ambtshalve een middel zou herkwalificeren naar een schending van het 

doelstellingenartikel, aangezien hij dan te veel in de plaats van het bestuur zou treden.459 

 

Afdeling 5: Aard van de aanvraag 

 

149. In het algemeen kan worden gesteld dat de aard van de aanvraag waarvoor een 

vergunning wordt gevraagd geen rol speelt. Voor iedere soort van stedenbouwkundige 

vergunning moet de beoordeling met de goede ruimtelijke ordening worden nagegaan. In 

de algemene procedureregels voor stedenbouwkundige vergunningen werd immers 

verwezen naar de goede ruimtelijke ordening.460 Toch werd nergens in het decreet 

expliciet opgenomen dat de goede ruimtelijke ordening een beoordelingsgrond vormde 

voor iedere vergunning, waardoor er hierover in het verleden weleens onduidelijkheid 

bestond. 

 

§1. Regularisatievergunning 

 

150. In beginsel gelden voor een regularisatievergunning dezelfde regels als voor een 

gewone stedenbouwkundige vergunning.461 Dit betekent dat de overheid zich bij het 

beoordelen van een regularisatievergunning niet mag laten leiden door een voldongen 

feit462, maar integendeel de aanvraag moet toetsen aan de goede ruimtelijke ordening. 

Dit moet blijken uit de formele motivering, die des te concreter moet zijn in het geval 

van een regularisatie. 463 Toch mag de vergunningverlenende overheid om tot haar 

conclusie te komen over de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening, rekening 

houden met de gevolgen van de constructie, zoals die zich manifesteren en 

gemanifesteerd hebben. Daarbij is de precieze duur van die toestand niet 

doorslaggevend. Maar uit de conclusie die de overheid trekt mag niet blijken dat ze gelet 

op die duur, niet anders meer kon dan de vergunning te verlenen.464 De 

vergunningverlenende overheid moet dus de goede ruimtelijke ordening van de aanvraag 

                                                 
459 Zie supra marginale toetsing nr. 95. 
460 Zie supra, hoofdst 1 nr. 17. 
461 Art. 4.2.24, §4 VCRO. 
462 RvS 28 juni 2007, nr. 172.926, De Boeck e.a. 
463 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008, 117 
en S.WYCKAERT, “De stedenbouwkundige regularisatie(vergunning): algemene beginselen”, TROS 2003, 314-
315. 
464 RvS 7 september 2009, nr. 195.769, Slabbinck. 
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niet los van de realiteit beoordelen, maar mag zich niet laten leiden door het feit dat de 

constructie er reeds staat en dat ze daarom de vergunning verleent. 

 

151. De overheid moet bij een regularisatievergunning de goede ruimtelijke ordening 

beoordelen voor het hele gebouw en niet enkel de delen waarbij van de bouwplannen van 

een reeds verleende vergunning wordt afgeweken.465 In dat geval beoogt de vergunning 

immers de regularisatie van het hele gebouw omdat de constructie niet van die aard is 

dat de ze kunnen worden afgescheiden van wat oorspronkelijk vergund was. Er kan dan 

ook niet uitgesloten worden dat de onderscheiden onderdelen van een gebouw op zich 

verenigbaar kunnen worden geacht met de plaatselijke ordening, terwijl het gebouw in 

zijn geheel genomen de ruimtelijke draagkracht van de betrokken omgeving 

overschrijdt.466 Als de delen waarvoor een regularisatie wordt aangevraagd een geheel 

vormen met wat reeds was vergund, dan moet de vergunningverlenende overheid het 

hele project samen beoordelen. In de toekomst kan voor kleine regularisaties het as-built 

attest soelaas bieden.467 Wanneer er slecht marginale afwijkingen bestaan van de 

plannen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen, dan kan men 

met dit attest de toestand regulariseren, en zal geen volledige regularisatieaanvraag 

inclusief een beoordeling van de goede ruimtelijke ordening moeten worden 

aangevraagd. 

 

§2. Functiewijziging 

 

152. Wanneer voor een functiewijziging een vergunning moet worden aangevraagd,468 

zal de overheid eveneens de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening moeten 

nagaan. Zo wordt ze niet deugdelijk verantwoord indien bij het verlenen van een 

vergunning voor het verbouwen van een kantoorgebouw tot een studentenverblijf, het 

doorslaggevend argument voor de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening 

bestaat uit het feit dat de uitbating door een universiteit gebeurt, het feit dat er een 

intern reglement komt en er in geval van hinder een aanspreekpunt zal komen. Dergelijk 

motief is niet draagkrachtig en heeft bovendien geen stedenbouwkundige aard. Dit kan 

dan ook de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening niet verantwoorden.469 

 

                                                 
465 RvS 8 januari 2007, nr. 166. 406, Blancquaert e.a. 
466 RvS 8 januari 2007, nr. 166. 406, Blancquaert e.a. 
467 Hoofdstuk II, afdeling 1, sectie 4 VCRO. 
468 Art. 99, 6° DRO, art. 4.2.1.6° VCRO en Besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van 
de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen 
stedenbouwkundige vergunning nodig is, BS 18 mei 2000; laatst gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering 
van 5 september 2008, BS 28 november 2008. 

469 RvS 8 oktober 2008, nr. 186.912, Van Bouchout. 
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§3. Vergunning tot slopen 

 

153. Ook bij een sloopvergunning moet rekening worden gehouden met de goede 

ruimtelijke ordening.470 Het afbreken van bepaalde gebouwen kan een invloed hebben op 

de omgeving. De vergunningverlenende overheid moet dan ook nagaan of de sloop van 

een gebouw wel kan worden verenigd met de goede ruimtelijke ordening. Zo bestond er 

in de stad Mechelen een beleid waarbij men aan duurzame stadsontwikkeling wenste te 

doen met behoud van de aanwezige waardevolle elementen. In casu oordeelde de Raad 

van State dat het motief om de sloping te weigeren redelijk is indien een geïntegreerd 

bouwen met behoud van waardevolle elementen een aanzienlijke meerwaarde aan de 

plaats kan toekennen en de geplande globale sloping van oude stedelijke structuur een 

zeldzame mogelijkheid tot duurzame stadsontwikkeling teniet doet. Ook de gewone 

rechter in kort geding kan een verbod opleggen om sloopvergunningen, waarbij de 

verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening niet werd nagegaan, uit te voeren 

indien de subjectieve rechten van de eisers door het uitvoeren van die vergunningen 

dreigen te worden aangetast.471 

 

§4. Zonevreemdheid 

 
154. Bij sommige bepalingen inzake zonevreemdheid stond in het DRO vermeld dat 

vergunningen voor zonevreemde aanvragen slechts konden worden verleend op 

voorwaarde dat de goede ruimtelijke ordening niet werd geschaad.472 In andere 

bepalingen met betrekking tot zonevreemde vergunningsaanvragen stond deze 

voorwaarde echter niet.473 Door de gebrekkige formulering in het decreet beweerden 

sommigen dat het vereiste van de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening 

niet meer voor deze gevallen zou gelden. Er bestond bijgevolg discussie in de rechtsleer 

of de goede ruimtelijke ordening bij alle zonevreemde vergunningsaanvragen moest 

worden beoordeeld.474  

 

Wat betreft aanvragen voor zonevreemd herbouwen, verbouwen en of uitbreiden van een 

gebouw of constructie475 wijzen sommigen er op dat uit de voorbereidende werken blijkt 

                                                 
470 RvS 20 april 2009, nr. 192.409, NV Cofer. 
471 Gent 30 april 2009, TROS-Nieuwsbrief 2009, afl. 5, 14. 
472 Art. 145bis, §2, 4e lid DRO voor zonevreemde functiewijzigingen; art. 145ter, tweede lid DRO over het 
planologisch attest; art. 195bis, tweede lid DRO voor werken aan of functiewijzigingen van zonevreemde 
monumenten en over instandhoudings- en onderhoudswerken die betrekking hebben op de stabiliteit. 
473 Art. 145bis §1 DRO voor het verbouwen, herbouwen en/of uitbreiden van een zonevreemd gebouw of 
constructie; art. 145sexies DRO voor natuur- of landschapsbeheer en sociaal-cultureel of recreatief 
medegebruik. 
474 Voor een overzicht van de auteurs pro en contra, zie B. BOUCKAERT en T. DE WAELE, Ruimtelijke Ordening 
en Stedenbouw in het Vlaamse Gewest, Brugge, Vanden Broele, 2004, 95, voetnoten 2 en 3. 
475 Art. 145, §1 DRO. 
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dat de decreetgever niet de bedoeling had om de voorwaarde van de verenigbaarheid 

over boord te gooien.476 Anderen menen daarentegen dat de mogelijkheden in art. 

145bis §1 DRO een soort van basisrecht op het behoud van een eertijds vergunde 

constructie inhoudt en dat zodra aan deze bepalingen wordt voldaan niet nogmaals de 

bestaanbaarheid met de goede ruimtelijke ordening moet worden nagegaan.477 Nog 

anderen verlenen een hiaatvullende rol aan een rechtstreekse werking van het 

doelstellingenartikel.478 Het Grondwettelijk Hof heeft uitdrukkelijk bepaald dat de 

uitzonderingsgevallen onder art. 145bis volgens art. 145bis, §2, 4e lid slechts kunnen 

worden verleend als de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad.479 Ook de Raad 

van State bevestigt dat artikel 145bis DRO één geheel vormt. Een middel dat uitgaat van 

de onjuiste voorstelling dat op basis van artikel 145bis DRO niet meer getoetst dient te 

worden aan verenigbaarheid met de goede ruimtelijke, berust immers op een verkeerde 

lezing van de bepalingen van dat artikel.480 Ook met betrekking tot de bepalingen uit de 

stedenbouwwet had de Raad dit reeds bevestigd.481 Hierdoor lijkt het een uitgemaakte 

zaak dat ook het herbouwen, verbouwen en of uitbreiden van een zonevreemd gebouw of 

constructie ook moet overeenstemmen met de goede ruimtelijke ordening. 

 

Voor zonevreemde aanvragen die gericht zijn op natuur- en landschapsontwikkeling of op 

sociaal-cultureel of recreatief medegebruik482, wordt in het decreet ook niet uitdrukkelijk 

gesteld dat de goede ruimtelijke ordening moet worden nagegaan. Het artikel bepaalt 

echter wel dat dergelijke aanvragen door hun beperkte impact de algemene bestemming 

niet in het gedrang mogen brengen. Bovendien kan worden opgemerkt dat de 

procedureregels waarin sprake is van de goede ruimtelijke ordening hoe dan ook van 

toepassing zijn.483 

 

155. Wat de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening zelf betreft, moet de 

beslissing zoveel als mogelijk plaats-, situatie- en soms zelfs tijdsgebonden gemotiveerd 

worden.484 De vergunningverlenende overheid moet bijgevolg ook hier in concreto 

motiveren waarom het aangevraagde verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening, 

                                                 
476 T. DE WAELE, “Zomerdecreten inzake zonevreemde gebouwen” in Gandaius actueel VIII , Mechelen, Kluwer, 
2004, 165-166 en T. DE WAELE , “Zonevreemde woningen: wat verandert er? Een eerste juridisch-technische 
analyse” in J. GHYSELS en P. FLAMEY (eds.), Zonevreemde woningen, Diegem, Kluwer, 2002, 122-123. 
477 B. ROELANDTS, “Zonevreemd bouwen en exploiteren”, in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE, Handboek 
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, die Keure, 2004, 744-748, nr. 40-49. 
478 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008,102-
103. 
479 GwH 19 mei 2004, nr. 87/2004, overweg. B.10.5. 
480 RvS 26 november 2009, nr. 198.213, Cuypers; gelijkluidend RvS 9 september 2009, nr. 195.846, Smolders 
e.a. 
481 RvS 14 december 2007, nr. 177.870, De Ron. 
482 Art. 145 sexies DRO. 
483 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 2008,102-
103. 
484 J. RUTGEERS, Handboek ruimtelijke ordening in Vlaanderen, Gent, Academia Press, 2000, 156. 
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ondanks het feit dat dit niet in een geëigende zone ligt. Ze dient bij gebreke aan 

bijzondere voorschriften, hetzij van een bijzonder plan van aanleg, hetzij van een 

verkavelingsvergunning, in de eerste plaats uit te gaan van de bestaande toestand.485 

 

De inachtneming van de goede ruimtelijke ordening bij een zonevreemde aanvraag houdt 

niet in dat de afwijking tot gevolg mag hebben dat de fundamentele beleidsopties waarop 

de gewestplannen zijn gesteund, in het gedrang worden gebracht. 486 Daarom moeten 

dergelijke afwijkingsaanvragen worden beoordeeld vanuit een ruimer perspectief dan de 

zorg voor de aanleg van de plaats en moet de ruimere omgeving mee in rekening worden 

genomen. Er moet een concrete beoordeling van het effect van de uit het bouwontwerp 

voortvloeiende verstoring gebeuren en er dient een duidelijk standpunt te worden 

ingenomen omtrent de maat van de toelaatbare verstoring.487  

 

156. Aangezien de bepalingen die afwijkingen op bestemmingsvoorschirften mogelijk 

maken een uitzonderingskarakter hebben, is het evident dat de voorwaarde van de 

goede ruimtelijke ordening op een zeer stringente wijze zal moeten worden toegepast 

ingeval de overheid beslist om de vergunning te verlenen. In de motivering van 

dergelijke beslissing zal afdoende moeten worden verduidelijkt waarom het 

vergunningverlenend bestuur oordeelt dat aan het bedoelde criterium wordt voldaan. 488 

Ook bij een weigering moet de overheid er zich voor hoeden de goede ruimtelijke 

ordening als alibi te gebruiken zonder een voldoende concrete motivering.489 Zo kan de 

loutere overweging dat niet aan de voorwaarde van de goede ruimtelijke is voldaan, niet 

volstaan om de gevraagde afwijking te weigeren.490 Evenmin volstaat de bewering dat 

een natuurgebied door de bestaande constructie niet wordt aangetast.491 

 

§5. Verschillende aard onder de VCRO 

 

157. Door de VCRO behoren de onduidelijkheden en twisten die onder het DRO 

bestonden definitief tot het verleden. De toetsing aan de goede ruimtelijke ordening 

geschiedt nu in alle gevallen, ook wanneer de aanvraag betrekking heeft op 

                                                 
485 RvS 9 november 2004, nr. 137.116, Luijken; RvS 15 maart 2005, nr. 142.174, Vande Wiele. 
486 B. ROELANDTS, Buiten de zone, zonevreemd bouwen en exploiteren, overzicht van wetgeving en 
rechtspraak, Brugge Die Keure, 1998, 25 en Advies RvS 1 februari 1984, Parl.St. Vla Parl. 1983-84, nr. 260/1, 
15-16. 
487 RvS 17 mei 1993, nr. 42.971, Roobroeck; RvS 4 juli 1995, nr. 54.279, Fonck; RvS 8 december 1999, nr. 
83.958, Steensens e.a.; RvS 29 december 2000, nr. 91.929, Emmerechts. 
488 T. DE WAELE, “Zomerdecreten inzake zonevreemde gebouwen” in Gandaius actueel VIII , Mechelen, Kluwer, 
2004,169, zie bijv. RvS 7 september 2009, nr. 195.769, Slabbinck. 
489 T. DE WAELE, “Zomerdecreten inzake zonevreemde gebouwen” in Gandaius actueel VIII , Mechelen, Kluwer, 
2004,170. 
490 RvS 15 december 1994, nr. 50.720, NV Ontex. 
491 RvS 4 juli 1995, nr. 54.279, Fonck. 
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zonevreemde constructies.492 De VCRO stelt immers uitdrukkelijk dat een vergunning, 

met andere woorden ieder type van stedenbouwkundige vergunning, kan worden 

geweigerd zodra het aangevraagde onverenigbaar is met een goede ruimtelijke orden. 

Voor zonevreemde constructies wordt dit principe zelfs uitdrukkelijk herhaald.493 De 

vergunningverlenende overheid weet nu zeker dat iedere stedenbouwkundige 

vergunningsbeslissing een beoordeling van de goede ruimtelijke ordening moet bevatten. 

 

Afdeling 6: De beginselen opgenomen in de VCRO 

 

§1. Inleiding 

 

158. In de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden de beoordelingsgronden 

voor het verlenen van vergunningen in een apart hoofdstuk opgenomen. De decreetgever 

vond dat hiertoe een noodzaak bestond, aangezien het vroegere decretale kader nergens 

expliciet aangaf wat de juiste beoordelingselementen waren voor het verlenen van 

vergunningen. Vooral met betrekking tot het criterium van de goede ruimtelijke ordening 

was dit onduidelijk. Uit art. 132, §6 DRO kon weliswaar worden afgeleid dat dit criterium 

meespeelt als element waarmee rekening moet worden gehouden. Toch werd dit nergens 

expliciet vermeld.494 Hierdoor wou de decreetgever duidelijkheid scheppen en concreet 

weergeven met welke elementen rekening moet gehouden worden bij het verlenen van 

een vergunning. Als gevolg hiervan krijgt het criterium van de goede ruimtelijke ordening 

een invulling in de VCRO. 

 

§2. Uitbreidingsmogelijkheid Vlaamse Regering 

 

159. De VCRO omschrijft de goede ruimtelijke ordening aan de hand van 3 categorieën 

beginselen. De Vlaamse regering kan deze verder aanvullen en hierbij integrale 

ruimtelijke voorwaarden bepalen ter beoordeling van de inpassing van welbepaalde 

handelingstypes of van handelingen in specifieke gebieden.495 Ze kan dit thematisch of 

gebiedsspecifiek doen. Deze bepaling heeft tot doel een basis te bieden voor de 

overenting van de systematiek van de “integrale milieuvoorwaarden” naar de ruimtelijke 

                                                 
492 Memorie van toelichting, Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 126, nr. 399. 
493 Art. 4.4.11 VCRO. 
494 Memorie van toelichting, Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 124, nr.396-397; Merk op dat de 
decreetgever dit alleen afleidt uit een bepaling voor een verkavelingsvergunning, anders dan de in hoofdstuk 1 
geciteerde rechtsgronden uit het DRO. Zie supra nr. 17 
495 Art. 4.3.1, §2, 2e lid VCRO. 
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ordening.496 In de milieuwetgeving bestaat er reeds langer de mogelijkheid tot het 

opleggen van integrale of sectorale voorwaarden waaraan bepaalde activiteiten moeten 

voldoen.497 De bedoeling bestaat er in om op termijn dat op het vlak van de ruimtelijke 

ordening ook toe te passen. Deze systematiek zal vooral kunnen worden aangewend in 

sectoren en gevallen waarin men vaststelt dat een groot deel van de 

vergunningsvoorschriften vandaag gelijkluidend zijn. Zij kan in belangrijke mate 

bijdragen tot deregulering, transparantie en het wegwerken van vertragingen in de 

uitreiking van vergunningen.498 Toch blijft dit echter beperkt tot zeer duidelijke gevallen 

waar er een grote gelijkheid vast te stellen valt. Want indien de gemeenschappelijke, 

relevante kenmerken van handelingen of handelingstypes niet in kaart kunnen worden 

gebracht, vormt de individuele beoordeling in het kader van de behandeling van een 

vergunningsaanvraag het aangewezen instrument. Dergelijk maatwerk lijkt in ieder geval 

geboden wanneer er sprake is van een uniek bedrijf, een unieke ligging of unieke 

ruimtelijke gevolgen.499  

 

160. De integrale ruimtelijke voorwaarden kunnen geen afbreuk doen aan strengere 

planologische of verkavelingsvoorschriften.500 Dit vormt een logische en eigenlijk 

overbodige bepaling aangezien deze voorwaarden een toetsingskader vormen voor de 

beoordeling van de goede ruimtelijke ordening en een toetsing aan de goede ruimtelijke 

ordening slechts aan de orde komt indien de aanvraag voldoet aan de 

stedenbouwkundige- en verkavelingsvoorschriften, behoudens decretale 

afwijkingsmogelijkheden.501 

 

161. De mogelijkheid die met deze bepaling aan de Vlaamse Regering geboden wordt, is 

mijns inziens een goede ontwikkeling, aangezien hiermee steun kan worden gegeven aan 

vergunningverlenende overheden om een coherent vergunningenbeleid te voeren, 

wanneer zij met een aantal moeilijke aanvraagdossiers worden geconfronteerd. Op dit 

moment bestaan reeds soortgelijke pogingen tot coherentie, maar deze liggen vervat in 

interpretatieve omzendbrieven waarbij er steeds discussie volgt over de wettigheid, 

draagwijdte en verplichting tot toepassing door vergunningverleners van dergelijke 

                                                 
496 Memorie van toelichting, Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 126, 403. 
497 Art. 5.1.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid BS 3 juni 
1995, zoals ingevoegd bij decreet van 6 februari 2004 ; een eerste uitvoering van dit artikel vormt het besluit 
van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 “tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 
februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne ter invoeging van integrale voorwaarden voor standaardgarages en - carrosseriebedrijven en 
standaardhoutbewerkingsbedrijven”. 
498 Memorie van toelichting, Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 126, 403. 
499 Memorie van toelichting, Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 126, 403. 
500 Art. 4.3.1.,§2, 2e lid VCRO. 
501 RvS 27 maart 2007, nr. 169.452, Helsen en RvS. 22 mei 2006, nr. 159.064, Geeraerts en B. ROELANDTS en 
P.-J. DEFOORT, “Ruimtelijke ordening anno 2009: nieuwe regels, nieuwe vragen” TROS 2009, 113. 
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onderrichtingen. Een voorbeeld hiervan vormt de omzendbrief gewestplannen502 die tot 

doel heeft te komen tot een identieke behandeling van gewestplanvoorschriften bij 

gelijkaardige gevallen door alle vergunningverlenende overheden en die vrij 

gedetailleerde richtlijnen bevat die bij het toepassen van de gewestplannen in de praktijk 

moeten worden gevolgd. Het beoordelen van de overeenstemming met 

gewestplanvoorschriften betreft weliswaar het beoordelen van de legaliteit, maar vele 

argumenten die de vergunningverlenende overheid daarbij aanhaalt, kunnen ook 

toegepast worden op de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. Een concreet 

voorbeeld kan worden gevonden in het beoordelen van het para-agrarische karakter van 

maneges en paardenfokkerijen. De omzendbrief geeft een aantal voorbeelden om de 

vergunningverlenende overheid duidelijk te maken in welk geval er sprake kan zijn van 

een para-agrarisch bedrijf. Zo geeft de minister als richtlijn dat stallen en andere 

constructies maar kunnen worden toegelaten voor zover de paardenhouderij over een in 

verhouding tot het aantal paarden staande voldoende oppervlakte aan loopweiden in 

eigendom of in pacht heeft.503 De minister maakt hier een beleidskeuze en legt deze op 

als richtlijn in het kader van de beoordeling van de legaliteit, maar de 

vergunningverlenende overheid zou bij het beoordelen van de goede ruimtelijke ordening 

dezelfde overweging kunnen maken. De vergunningverlenende overheid kan zich echter 

niet rechtstreeks op deze bepaling baseren, aangezien de omzendbrief geen verordenend 

karakter heeft.504 Evenmin kan ze deze bepaling negeren aangezien omdat ze bij het 

beoordelen van een dossier wel gebonden is door de interpretaties die in een 

omzendbrief worden gegeven.505 Toch mag ze een beslissing niet enkel motiveren met 

argumenten die ze alleen aan de omzendbrief ontleent.506 De vergunningverlenende 

overheid wordt met een moeilijkheid geconfronteerd: enerzijds moet ze zich inspireren 

op de omzendbrief, maar anderzijds mag ze zich hier niet enkel op baseren om het 

verlenen van een vergunning te motiveren. De overheid zal dus bij de beoordeling van de 

goede ruimtelijke ordening van een aanvraag voor een paardefokkerij of een manege 

deze regel in het achterhoofd moeten houden en vanuit die optiek de verenigbaarheid 

met de omgeving nagaan. 

 

In de toekomst zouden de hierboven geschetste moeilijkheden voor de 

vergunningverlenende overheid vermeden kunnen worden door een dergelijke bepaling 

op te nemen in een specifiek besluit van de Vlaamse Regering dat integrale voorwaarden 

vastlegt voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening bij maneges en 

                                                 
502 Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
gewestplannen, BS 23 augustus 1997, laatst gewijzigd via omzendbrief van 25 oktober 2002. 
503 Art. 11.4.1, 3, II omzendbrief gewestplannen. 
504 RvS 4 mei 1999, nr. 80.053, Coppens e.a., RvS 29 december 2008, nr. 189.230, De Boeck e.a. 
505 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht publiekrecht 2, Brugge, Die Keure, 2003, 729. 
506 RvS 21 december 2000, 91.846, c.v. ’t Springpaard. 
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paardenfokkerijen. Hierdoor kan een discussie worden vermeden omtrent de wettigheid 

van dergelijke bepalingen in omzendbrieven. Een andere mogelijkheid waarbij integrale 

ruimtelijke voorwaarden kunnen worden vastgesteld zouden voorwaarden kunnen zijn 

waaraan moet worden voldaan voor de inplanting van een GSM-mast.507 

 

§3. Opsomming van aandachtspunten en criteria 

 

162. De eerste categorie beginselen508 waarmee de overeenstemming met de goede 

ruimtelijke ordening moet beoordeeld worden omvat een opsomming van 

aandachtspunten en criteria die zuiver stedenbouwkundig van aard zijn, namelijk: 

functionele inpasbaarheid (past het aangevraagde in de omgeving), de schaal (past de 

schaal in de omgeving, bijv. geen groot appartementsgebouw in omgeving gekenmerkt 

door losstaande bebouwing met lage hoogte), het ruimtegebruik en de bouwdichtheid 

(niet te veel op te kleine oppervlakte, of te weinig op een grote oppervlakte in 

verstedelijkte kern) , visueel-vormelijke elementen (sluit aan bij bestaande gabariet), 

cultuurhistorische aspecten (doet geen afbreuk aan historische of culturele waarde van 

gebouw of omgeving zelf indien niet beschermd) en het bodemreliëf(een wijziging kan 

problemen voor afwatering van percelen veroorzaken).  

 

Daarnaast omvat die eerste categorie aandachtspunten en criteria die het ‘louter 

stedenbouwkundige’ overschrijden en betrekking hebben op de leefbaarheid van de 

omgeving,509 zoals bijvoorbeeld: de mobiliteitsimpact (parkeerdruk, ontsluiting van het 

project), hinderaspecten (stedenbouwkundige en milieuhinder), gezondheid510, 

gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen511. Deze criteria dienen bij het beoordelen 

van een vergunningsaanvraag slechts in rekening te worden gebracht voor zover ze 

noodzakelijk en relevant zijn.512 Dit houdt in dat de vergunningverlenende overheid met 

deze criteria rekening moet houden wanneer er een “wettelijke” (in ruime zin) 

verplichting of een klare aanleiding bestaat.513 Ze dient dit zelf in te schatten. In de 

VCRO514 en memorie van toelichting515 wordt dan ook van aandachtpunten gesproken. 

                                                 
507 Zie hierboven de rechtspraak in verband met GSM-masten, waarvoor geen milieuvergunning nodig is en 
eventuele stralingsnormen of andere voorwaarden in een gemeenschappelijk besluit kunnen worden 
opgenomen. zie nr. 137-138 
508 Art. 4.3.1, §2, 1° VCRO. 
509 B. ROELANDTS en P.-J. DEFOORT, “Ruimtelijke ordening anno 2009: nieuwe regels, nieuwe vragen” TROS 
2009, 113. 
510 Zie deel milieuhinder nr. 136. 
511 Zie B. ROELANDTS en P.-J. DEFOORT, “Ruimtelijke ordening anno 2009: nieuwe regels, nieuwe vragen” 
TROS 2009, 113, voetnoot 289 : Het Hof van Cassatie oordeelde reeds in het kader van een herstelvordering 
dat de vordering tot herstel in de oorspronkelijke toestand op grond van brandveiligheidsnormen wel degelijk is 
genomen op motieven die de goede ruimtelijke ordening aanbelangen. (Cass. 28 oktober 2008, 
P.08.0858.N/1). 
512 Art. 4.3.1, §2, 1° VCRO. 
513 Memorie van toelichting, Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 126, nr. 400. 
514 Art. 4.3.1, §2, 2°VCRO. 
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Het woord zegt het zelf: punten waaraan de vergunningverlenende overheid aandacht 

dient te schenken. 

 

Eveneens moet bij de beoordeling van een aanvraag in het bijzonder rekening worden 

gehouden met het doelstellingenartikel.516 Bij gebrek aan concrete stedenbouwkundige 

voorschriften moet het aangevraagde beoordeeld worden in het licht van de in het 

doelstellingenartikel opgenomen algemene doelstellingen van de ruimtelijke ordening. 

Hiermee wordt het facetmatige karakter van de ruimtelijke ordening uitdrukkelijk 

bevestigd op vergunningsniveau,517 wat betekent dat de overheid een gemotiveerde 

belangenafweging kan houden waarbij ze de verschillende (relevante) elementen die zijn 

opgesomd in het artikel tegen elkaar kan afwegen. De in het artikel vermelde 

doelstellingen kunnen er nooit toe leiden dat afbreuk wordt gedaan aan een duurzame 

ruimtelijke ontwikkeling. Door deze bepalingen mee in de beoordeling te betrekken vormt 

het de bedoeling te streven naar ruimtelijke kwaliteit. 

 

163. Algemeen kan worden aangenomen dat deze categorieën aansluiten bij de 

hierboven besproken rechtspraak van de Raad van State. De meeste aspecten vallen 

onder de beoordeling in concreto van de onmiddellijke omgeving. Ook hinderaspecten, 

zowel stedenbouwkundig en later ook milieuaspecten, werden reeds door de Raad erkend 

als categorieën waarmee rekening diende te worden gehouden. 

 

164. Door het opnemen van deze aandachtspunten kan het voor de 

vergunningverlenende overheid duidelijk worden met welke categorieën ze rekening 

dient te houden. Het staat de vergunningverlenende overheid nog steeds vrij te oordelen 

waarom een aanvraag al dan niet overeenstemt met de goede ruimtelijke ordening, maar 

ze moet dit wel doen aan de hand van de opgesomde aandachtspunten. Ze dient niet alle 

categorieën systematisch na te gaan, maar enkel wanneer er aanleiding toe bestaat. Het 

initiatief om punten op te nemen kan er zeker voor zorgen dat er een duidelijker en 

coherenter beleid zal gevoerd worden, aangezien alle vergunningverlenende overheden 

de criteria aangereikt krijgen waarmee ze rekening moeten houden bij het beoordelen 

van de goede ruimtelijke ordening, indien ze van toepassing zijn op het aangevraagde. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
515 Memorie van toelichting, Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 126, nr. 400. 
516 Art. 4.3.1, §2, 1°, in fine VCRO. 
517 B. ROELANDTS en P.-J. DEFOORT, “Ruimtelijke ordening anno 2009: nieuwe regels, nieuwe vragen” TROS 
2009, 114. 
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§4. Bestaande toestand en beleidsmatig gewenste ontwikkelingen 

 

165. Volgens de tweede categorie beginselen moet de vergunningverlenende overheid bij 

de beoordeling van de aanvraag rekening houden met de in de omgeving bestaande 

toestand en kan ze ook met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de 

in de eerste categorie vermelde aandachtspunten rekening houden.518  

 

166. Het feit dat de vergunningverlenende instantie rekening moet houden met de in de 

omgeving bestaande toestand houdt eigenlijk een herhaling in van de eerste categorie 

beginselen.519 Deze hebben namelijk betrekking op kenmerken uit de omgeving. Toch 

moet worden opgemerkt dat deze bepaling gaat over de omgeving in het algemeen en 

niet over de onmiddellijke omgeving, die volgens de Raad van State, een voorrang geniet 

op de ruimere omgeving. Bijgevolg zou door deze bepaling de strikte visie van de Raad 

van State kunnen worden doorbroken. Om te zien of er weldegelijk een verschil komt, 

moet de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen worden afgewacht. 

 

De omvang van de omgeving waarnaar gekeken moet worden ter beoordeling van de 

goede ruimtelijke ordening zal afhangen van het dossier en van de te behandelen 

aandachtspunten. Indien het punt betrekking heeft op een kenmerk uit de onmiddellijke 

omgeving, zal de overheid rekening moeten houden met de onmiddellijke omgeving. 

Aandachtspunten die noodzakelijk vanuit een ruimere context dienen te worden bekeken, 

moeten dan ook ruimer dan de onmiddellijke omgeving beoordeeld worden. Wanneer 

bijvoorbeeld gesproken wordt van een gabariet, dan zal dit betrekking hebben op het 

gabariet van de gebouwen in de onmiddellijke omgeving en zal een referentie van 2 

straten verder als kennelijk onredelijk kunnen worden beschouwd. Indien er in het besluit 

sprake is van een hinderaspect dat een rol kan spelen voor een ruimere omgeving, dan 

moet dat op een ruimere schaal worden bekeken. Mocht het aangevraagde gelegen zijn 

binnen een plan van aanleg, dan kan met betrekking tot een kenmerk rekening 

gehouden worden met het hele gebied dat door het plan geordend wordt, aangezien de 

omgeving volgens het plan een geheel vormt. Er kan dus eerder van relevante dan van 

onmiddellijk of ruimere omgeving worden gesproken.  

 

167. Een concept van een relevante omgeving zou in ieder geval het strikte onderscheid 

tussen de onmiddellijke en de ruimere omgeving van de Raad van State doen 

verdwijnen. Dit strikte onderscheid is ook niet meer mogelijk aangezien met alle 

                                                 
518 Art. 4.3.1, §2, 1°VCRO. 
519 B. ROELANDTS en P.-J. DEFOORT, “Ruimtelijke ordening anno 2009: nieuwe regels, nieuwe vragen” TROS 
2009, 114. 
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aandachtspunten opgenomen in de VCRO rekening moet gehouden worden, voor zover 

ze noodzakelijk en relevant zijn. Sommige hebben echter veel meer betrekking op de 

onmiddellijke omgeving (bv. gebruiksgenot, visueel-vormelijke elementen, bodemreliëf), 

terwijl andere eerder vanuit een ruime omgeving (bv. mobiliteitsimpact, hinder) moeten 

worden beoordeeld. De decreetgever heeft echter geen hiërarchie tussen de verschillende 

aandachtspunten voorzien, waardoor de rechtspraak dat de onmiddellijke omgeving 

voorgaat op de ruimere omgeving, geen toepassing kan vinden op de beginselen uit de 

VCRO. Het zal aan de vergunningverlenende overheid toekomen om uit te maken wat tot 

de relevante omgeving behoort. Ze zal dit grondig dienen te motiveren. 

 

Binnen een relevante omgeving zou dan ook het gelijkheidsbeginsel eenvoudiger kunnen 

worden gebruikt. Alles zal afhangen van wat de relevante omgeving vormt. Stel dat de 

aanpalende eigendommen de relevante omgeving voor een bepaald aandachtspunt 

uitmaakt, dan kan men snel een eventuele discriminatie aantonen. (bijv. in het geval van 

een gabariet) Als een BPA de relevante omgeving vormt, kan men in dat gebied de norm 

voor een bepaald aspect nagaan (bijv. bij hinder). Het is dan eenvoudig om een 

vergelijkingspunt aan te duiden, aangezien de overheid kan aangeven wat zij als 

relevante omgeving voor het aandachtspunt beschouwt. De overheid kan nog steeds 

motiveren waarom in het ene geval de ruimtelijke ordening niet wordt geschaad en in het 

andere wel, maar ze zal dit toch steeds vanuit een relevante omgeving moeten 

beoordelen. Indien zij een referentie gebruikt die niet tot een relevante omgeving 

behoort, dan kan een beslissing kennelijk onredelijk worden geacht.  

 

168. Door te verduidelijken dat de vergunningverlenende overheid rekening mag houden 

met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen, lost de VCRO een andere discussie in de 

rechtsleer op.520 Zoals reeds eerder aangegeven vormen ruimtelijke structuurplannen 

geen beoordelingsgrond voor de verlening van een stedenbouwkundige vergunning.521 De 

vergunningverlenende overheid had het niet altijd even gemakkelijk om dit beginsel 

correct toe te passen.522 Toch moeten bepalingen die deel uitmaken van een ruimtelijk 

structuurplan mee betrokken kunnen worden in de toetsing van de goede ruimtelijke 

ordening indien het een motief vormt dat“volledig is uitgewerkt, op zichzelf kan staan en 

de opportuniteits-“marge” niet overschrijdt (in verhouding is met het legaliteitsluik), niet 

moet worden geweerd omdat er één of andere relatie is met wat hierover in het 

ruimtelijk structuurplan is neergeschreven.”523 Een voorbeeld hiervan kan worden 

                                                 
520 Zie supra nr. 19-21 en 129-130. 
521 Art. 2.1.1, §7 VCRO. 
522 W. DE CUYPER, T. HUYGENS, E. RENTEMEESTERS, S. WALGRAEVE, “De ruimtelijke ordening opnieuw 
geordend”, TMR 2009, 516. 
523 W. VANDEVYVERE, “Is het bindend karakter van onderdelen van ruimtelijke structuurplannen problematisch 
in het kader van de relatie tussen die plannen en het vergunningenbeleid?”, noot onder RvS 30 september 
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gevonden in een straatwand waar op enkele plaatsen reeds een hogere en diepere 

bebouwing voorkomt, maar die nog overwegend het (kleinschaliger) vroegere gabariet 

kent. In dat geval kan men bij de beoordeling beslissen om toch voort te bouwen op die 

toekomstig gewenste hogere ‘uitschieters’.524 Dit kan een beleidslijn zijn die werd 

vastgelegd in een structuurplan, maar kan evengoed aan de omgeving worden ontleend 

en kan daarom als een op zichzelf staand motief van goede ruimtelijke ordening worden 

gebruikt bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag, onafhankelijk van het feit dat 

het in een structuurplan zou worden vermeld. Een loutere verwijzing naar een ruimtelijk 

structuurplan daarentegen zal niet volstaan als motivering van een 

vergunningsbeslissing. Toch kunnen motieven die aan de grondslag liggen van een 

structuurplan en die relevant zijn voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening 

en daarmee de gewenste beleidsmatige ontwikkeling veruitwendigen, worden gehanteerd 

ter beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. Dit kan maar voor zover hiermee 

geen afbreuk wordt gedaan aan de geldende bestemmings- en stedenbouwkundige 

voorschriften.525  

 

169. Het is ook logisch dat rekening gehouden kan worden met bepalingen van een 

ruimtelijk structuurplan, aangezien de bedoeling van deze plannen erin bestaat dat deze 

op termijn in een RUP omgezet zullen worden. Het kan echter een zeer lange tijd duren, 

vooraleer er ook daadwerkelijk een omzetting gebeurt. Tijdens deze periode kan de 

overheid geconfronteerd worden met een aanvraag voor een vergunning voor iets dat na 

het omzetten in een RUP niet meer mogelijk zou zijn. In dat geval is het ook logisch dat 

de vergunningverlenende overheid zou moeten kunnen anticiperen op wat haar beleid in 

de toekomst zal inhouden en om te voorkomen dat dit wordt gehypothekeerd. Toch moet 

ze steeds in concreto nagaan waarom een project al dan niet kan, gelet op de goede 

ruimtelijke ordening. 

 

170. Bij het rekening houden met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen spelen de 

beginselen van behoorlijk bestuur ook een rol. De overheid die een bepaalde 

stedenbouwkundige politiek voert, moet als bijkomende voorwaarde, deze politiek 

hebben bekendgemaakt en in concreto nagaan of een bepaald project daaraan 

beantwoordt.526  

 

                                                                                                                                                         
1999, nr. 82.754, TROS 2000, 28-29. De memorie van toelichting verwijst hier uitdrukkelijk naar deze bijdrage. 
Zie Memorie van toelichting, Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 126, nr. 401. 
524 Verslag, Parl. St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2011/6, 31. 
525 B. ROELANDTS en P.-J. DEFOORT, “Ruimtelijke ordening anno 2009: nieuwe regels, nieuwe vragen” TROS 
2009, 115. 
526 Memorie van toelichting, Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 126, nr. 401 met verwijzing naar RvS 25 juni 
1998, nr. 74.636, Amén. 1999, 39, noot F. HAUMONT ; Rev. dr. commun. 1999, 161. 
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171. Omdat de rechtszoekende kennis moet kunnen nemen van de door de overheid 

beleidsmatig gewenste ontwikkelingen vormen de ruimtelijke structuurplannen bij uitstek 

het meest geschikte middel. De opmaak ervan gaat gepaard met voldoende publiciteit. 

Voor wat betreft de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen die verankerd zijn in deze 

plannen, zullen zich op het vlak van het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel 

wellicht minder problemen stellen.527 Deze beginselen beleten evenwel niet dat een 

overheid, mits bijzondere motivering, afwijkt van een vaste beleidslijn. Dit is nu eenmaal 

het gevolg van de discretionaire bevoegdheid waarover de overheid beschikt. Dus moet 

een afwijking van de beleidsmatig gewenste ontwikkeling uit een ruimtelijk structuurplan 

ook mogelijk zijn mits een extra motivering. Deze afwijking van een vaste beleidslijn 

moet ook worden gezien in het licht van de bepalingen van artikel 2.1.2, § 3 VCRO528 

waarbij van het richtinggevend gedeelte van een ruimtelijk structuurplan slechts mag 

worden afgeweken omwille van onvoorziene ontwikkelingen van de ruimtelijke behoeften 

van de verschillende maatschappelijke activiteiten of omwille van dringende sociale, 

economische of budgettaire redenen. Deze uitzonderingsgronden mogen in geen geval 

aanleiding geven tot het in het gedrang brengen van de duurzame ruimtelijke 

ontwikkeling, de ruimtelijke draagkracht en de ruimtelijke kwaliteit van welk gebied ook. 

Dus moeten motieven inzake een beleidsmatig gewenste ontwikkeling die afwijken van 

het richtinggevend gedeelte van een structuurplan, minstens ook hun basis hebben in 

een onvoorziene ontwikkeling van de ruimtelijke behoeften van de verschillende 

maatschappelijke activiteiten, zonder de doelstelling inzake een duurzame ruimtelijke 

ontwikkeling in het gedrang te brengen.529 

 

172. Indien de vergunningverlenende overheid toch wenst rekening te houden met 

toekomstig gewenste beleidsontwikkelingen buiten hetgeen opgenomen werd in een 

structuurplan, zal ze minstens een visie of begin van beleid moeten aantonen en zal ze 

dit best op een of andere manier veruitwendigen. De vergunningverlenende overheid zal 

moeten aantonen dat het om een weloverwogen beleidsoptie gaat en zal dit uitgebreid 

dienen te motiveren. Lukraak een vergunning verlenen voor iets dat in schril contrast 

staat met zijn omgeving, zonder te kunnen aantonen dat dit om een weloverwogen 

beleid gaat, zal vermoedelijk strijdig zijn met de redelijkheid. Motieven inzake een 

beleidsmatig gewenste ontwikkeling die de rechtszoekende op andere manieren zou 

                                                 
527 W. DE CUYPER, T. HUYGENS, E. RENTEMEESTERS, S. WALGRAEVE, “De ruimtelijke ordening opnieuw 
geordend”, TMR 2009, 517. 
528 W. DE CUYPER, T. HUYGENS, E. RENTEMEESTERS, S. WALGRAEVE, “De ruimtelijke ordening opnieuw 
geordend”, TMR 2009, 517. 
529 W. DE CUYPER, T. HUYGENS, E. RENTEMEESTERS, S. WALGRAEVE, “De ruimtelijke ordening opnieuw 
geordend”, TMR 2009, 517. 
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dienen te kennen dan uit een structuurplan, zullen het sowieso in het licht van het 

rechtszekerheidsbeginsel veel moeilijker hebben om stand te houden.530 

 

§5. Voorschriften in RUP’s, BPA’s en verkavelingsvergunningen. 

 

173. De derde categorie beginselen waaraan het voorwerp van een vergunningsaanvraag 

kan worden getoetst ter beoordeling van de goede ruimtelijke ordening, vormen de 

aandachtspunten uit de eerste categorie indien het aangevraagde is gelegen in een 

gebied dat door een RUP, een BPA of een verkavelingsvergunning wordt geordend en er 

niet rechtsgeldig van deze planningsinstrumenten wordt afgeweken.531 Zo kan 

bijvoorbeeld de aanvrager van een project dat uitzonderlijke hinder kan veroorzaken 

voor de omgeving, zoals de uitbreiding van een belangrijk voetbalstadion, zich niet 

beroepen op het feit dat hij het eerst ter plaatse was gevestigd, wanneer er inmiddels 

een bewoonde omgeving tot stand is gekomen en er van het BPA wordt afgeweken. In 

dat geval heeft het BPA immers geen betrekking op het aandachtspunt 

“hinderaspecten”.532 De voorschriften worden slechts geacht de criteria van een goede 

ruimtelijke ordening weer te geven indien ze de in de eerste categorie vermelde 

aandachtspunten behandelen en regelen.533 Dit sluit aan bij rechtspraak van de Raad van 

State waarbij de verwijzing naar een BPA, RUP of een verkavelingsvergunning kan 

volstaan als motivering van de goede ruimtelijke ordening in de mate dat de 

stedenbouwkundige voorschriften of de verkavelingsvoorschriften dermate gedetailleerd 

zijn dat ze de vergunningverlenende overheid geen verdere beoordelingsruimte meer 

laten.534  

                                                 
530 W. DE CUYPER, T. HUYGENS, E. RENTEMEESTERS, S. WALGRAEVE, “De ruimtelijke ordening opnieuw 
geordend”, TMR 2009, 517. 
531 Art. 4.3.1, §2, 3° VCRO. 
532 Memorie van toelichting, Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 126, nr. 402. 
533 Art. 4.3.1, §2, 3° VCRO. 
534 Zie supra nr. 100-101. 
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Hoofdstuk 4: Aspecten van het burgerlijk recht met 

invloed op de goede ruimtelijke ordening 
 

174. Een aantal aspecten uit het burgerlijk recht kunnen eveneens een invloed hebben 

op de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening bij een stedenbouwkundige 

vergunning. Er dient echter wel op gewezen te worden dat stedenbouwkundige 

vergunningen een zakelijk karakter hebben en worden verleend onder voorbehoud van 

de op het onroerend goed betrokken burgerlijke rechten.535 Toch kan het interessant zijn 

om de wisselwerking van een aantal burgerrechtelijke aspecten met de ruimtelijke 

ordening na te gaan. 

 

Afdeling 1: Eigendom 

 

175. Het eigendomsrecht op een onroerend goed vormt een van de sterkste rechten die 

er bestaan. Eigendom houdt immers het recht in om op de meest volstrekte wijze het 

genot van een zaak te hebben en daarover te beschikken, mits er geen gebruik van te 

maken dat strijdig is met de wetten of de verordeningen.536 Toch kwamen er in de loop 

der jaren meer en meer beperkingen aan het absolute eigendomsrecht. Vertrekkende 

vanuit het algemeen belang mag de eigenaar zijn eigendom niet op zo’n wijze uitoefenen 

dat hij daardoor schade toebrengt aan het algemeen belang. Het geheel van onroerende 

eigendomsbeperkingen die door of krachtens de wet worden opgelegd, duidt men aan 

met het begrip openbare erfdienstbaarheden. Onder die beperkingen vallen bijvoorbeeld 

ook de regelingen in verband met de ruimtelijke ordening en de burenhinder. 

 

Afdeling 2: Burenhinder 

 

§1. Beter voorkomen dan genezen. 

 

176. Indien door het plaatsen van een constructie in een bepaalde omgeving er hinder 

kan worden veroorzaakt, dan zal dit een rol spelen bij het beoordelen van de goede 

ruimtelijke ordening.537 Het nagaan of een constructie wel past binnen zijn omgeving kan 

ertoe bijdragen dat zoveel mogelijk hinder tussen naburen wordt voorkomen. Het 

criterium speelt bijgevolg wat betreft burenhinder een preventieve rol. 

                                                 
535 Art. 4.2.22, §1 VCRO. 
536 Art. 544 BW. 
537 Zie supra stedenbouwkundige hinder nr. 132. 
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§2. Niet te voorkomen, wel te genezen? 

 

177. Ook nadat een definitieve stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd, kan 

men toch nog wat doen aan de overmatige burenhinder. Hinder kan ontstaan uit een 

foutieve gedraging of uit een optreden zonder schuldoorzaak.538  

 

Bij de hinder afkomstig door een fout zullen de gewone aansprakelijkheidsregels een rol 

spelen.539 De constitutieve bestanddelen: fout, schade en causaal verband zullen moeten 

worden aangetoond. Er kan bijvoorbeeld van een fout worden gesproken wanneer een 

wettelijke of reglementaire norm wordt overtreden die een bepaald gebod of verbod 

oplegt en deze fout aan de veroorzaker van de hinder kan worden toegerekend.540 Deze 

normen kunnen ook worden teruggevonden in stedenbouwkundige of 

milieuvergunningen, wanneer het optrekken van een storende constructie of de 

exploitatie van een storende activiteit aan een vergunningsplicht is onderworpen. De 

onrechtmatige gedraging zal in dergelijke gevallen doorgaans bestaan in de uitoefening 

van de activiteit zonder de vereiste vergunning of door het niet-naleven van de in de 

vergunning opgenomen voorwaarden. 

 

Vaak is er echter geen sprake van een foutieve gedraging, waardoor een beroep op de 

foutaansprakelijkheid niet tot de mogelijkheden behoort. In geval van bovenmatige 

hinder, kan de theorie van de burenhinder worden aangewend. Deze ontstond in de jaren 

’60 met de kanaal- en schoorsteenarresten541. Hij houdt in dat een eigenaar het 

evenwicht tussen naburige erven niet mag verstoren. Dit evenwicht wordt verbroken 

zodra de grondeigenaar ten aanzien van een of meerdere buren een hinder veroorzaakt 

die de gewone hinder uit nabuurschap overtreft. Foutloze aansprakelijkheid op grond van 

art. 544BW waaruit de leer van de burenhinder afgeleid wordt, vereist samengevat drie 

elementen: naburige eigendommen, abnormale burenhinder, causaal verband tussen de 

bovenmatige hinder en de activiteit van de veroorzaker.542 Een buurman die abnormale 

hinder veroorzaakt, kan aansprakelijk worden gesteld.  

 

                                                 
538 R. DERINE, J.J. COUTURIER , M. BAX, Onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 114, 
I.D.3, 1. 
539 Art. 1382 e.v. BW. 
540 R. DERINE, J.J. COUTURIER , M. BAX, Onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 114, 
I.D.3, 1. 
541 Cass. 6 april 1960, Pas. 1960, I, 915, conclusie Adv.-Gen. MAHAUX; Arr.Cass. 1960, 722, JT 1960, 339, 
noot A. DE MEULDER, RCJB 1960, 257, noot J. DABIN, RGAR 1960, nr. 6.557, noot DALCQ. 
542 K. DEKETELAERE, “De voorstellen van de interuniversitaire commissie tot herziening van het milieurecht in 
het Vlaamse Gewest inzake aansprakelijkheid voor milieuschade,” in M. DEKETELAERE (ed.), Recente 
ontwikkelingen inzake de aansprakelijkheid voor milieuschade, Brugge, Die Keure, 1993, 78. 



 
 

 117 

178. Burenhinder kan plaatsvinden tussen naburen. Een nabuur is degene die eigenaar is 

of het gebruik heeft van een nabijgelegen onroerend goed. 543 Dit criterium wordt zeer 

ruim geïnterpreteerd: hieronder vallen o.m. huurders, pachters, vruchtgebruikers en 

erfpachters. Hieraan wordt zelfs voldaan zodra het uitvoeren van een activiteit op het 

ene erf een invloed kan hebben op het andere erf, ongeacht de geografische situering 

van beide erven.544 

 

179. Burenhinder vindt niet enkel plaats tussen particulieren, ook de hinder die door de 

overheid veroorzaakt wordt, kan worden onderworpen aan de theorie van de 

burenhinder.545 Toch geldt er dan een bijkomende voorwaarde. Het volstaat immers niet 

dat de hinder bovenmatig is, maar ze moet tevens ook als bijzonder kunnen omschreven 

worden. Dit houdt in dat andere burgers niet dezelfde last mogen hebben geleden. De 

rechter moet immers bij de beoordeling van de omvang van de hinder, veroorzaakt door 

de overheid bij de uitoefening van haar taak, rekening houden met de lasten die een 

burger in het algemeen belang moet dragen.546 Er wordt rekening gehouden met de 

ongemakken die iedereen in het kader van het algemeen belang moet dulden.547 

 

§3. Bovenmatige karakter 

 

180. Om het bovenmatige karakter van de hinder na te gaan, dit is wanneer de hinder de 

maat van de gewone ongemakken overschrijdt548, moet de rechter nagaan of een 

bepaalde genotstoornis, zoals bijvoorbeeld lawaai, stof, rook, trillingen, de gewone maat 

van hinder overtreft. 549 Hij moet het bovenmatige karakter in concreto beoordelen en 

nagaan waarom de hinder, gelet op de omstandigheden, als bovenmatig moeten worden 

aanzien.550 

 

181. Er komen echter vaak een aantal criteria terug in de rechtspraak.551  

 

                                                 
543 B. HUBEAU en F. VOETS (eds.) , Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, die Keure, 2005, 192. 
544 K. DEKETELAERE, “De voorstellen van de interuniversitaire commissie tot herziening van het milieurecht in 
het Vlaamse Gewest inzake aansprakelijkheid voor milieuschade,” in M. DEKETELAERE (ed.), Recente 
ontwikkelingen inzake de aansprakelijkheid voor milieuschade, Brugge, Die Keure, 1993, 78. 
545 Zie het hierboven geciteerde kanaalarrest dat de theorie van burenhinder toepast op hinder veroorzaakt 
door openbare werken. 
546 Cass. 28 januari 1991, Arr.Cass. 1990-91, 572, JLMB 1991, 1027; Cass. 23 mei 1991, Arr.Cass. 1990-91, 
943, JLMB 1991, 1029, noot P. HENRY. 
547 J. FIERS en S. RAMAEN, “ Speel maar in stilte”, TJK 2009, afl. 2, 176. 
548 Zie geciteerde kanaal en schoorsteenarresten Cass. 6 april 1960. 
549 R. DERINE, J.J. COUTURIER , M. BAX,Onroerend goed in de praktijk (losbl.), Mechelen, Kluwer, afl. 114, 
I.D.3, 6. 
550 I. MARTENS, “Geur en lichthinder in het Vlaamse Gewest”, MER 2003, 80. 
551 Voor een overzicht zie R. DERINE, J.J. COUTURIER , M. BAX, Onroerend goed in de praktijk, Mechelen, 
Kluwer,losbl., afl. 114, I.D.3, 6-12. 
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Zo komt vaak het criterium van de ‘eerstingebruikneming’ aan bod. De buur die eerst op 

de plaats woonde voor de hinderlijke activiteit begon, heeft vaak meer reden tot klagen 

dan iemand die er pas nadien kwam. 552 Deze laatste kon rekening houden met de 

hinderlijke activiteit voordat hij er kwam wonen en zal een lagere aankoop- of huurprijs 

verkregen hebben, waardoor hij reeds vergoed werd voor de hinder. Dit criterium zal 

vooral een rol spelen bij het begroten van de schadevergoeding. 553  

 

De intensiteit van de hinder kan ook een rol spelen. Hinder die slechts één keer voorkomt 

zal minder snel als burenhinder worden aanzien dan wanneer deze hinder frequent 

plaatsgrijpt.554 Toch moet de hinder niet van bestendige aard zijn, het volstaat dat 

bijvoorbeeld het lawaai zich nu en dan voordoet.555  

 

Het tijdstip waarop de hinder plaats heeft, kan eveneens een rol spelen. Zo kan hinder ’s 

nachts vlug overmatig zijn, terwijl eenzelfde hinder overdag als normaal kan worden 

beschouwd.556  

 

Ook de plaatsgesteldheid en omgeving kan mee als factor in rekening worden gebracht 

om het bovenmatige karakter te bepalen. Op het platteland zijn andere vormen van 

hinder normaal dan in een woonwijk. Zo zal hanengekraai in de stad vaak geen normale 

hinder uitmaken, terwijl dat op het platteland wel als normale hinder moet worden 

verdragen.557 

 

De planologische bestemming van een gebied kan hierbij een indicatie geven. Toch vormt 

dit slechts een van de vele factoren die de plaatsgesteldheid bepalen.558  

 

Sommige rechtspraak houdt ook rekening met de technische vooruitgang of met de 

invloed op de bijzondere gevoeligheid van de persoon of van de zaak.559 

 

§4. Gevolgen van burenhinder 

 

182. Als de rechter bij zijn feitelijke beoordeling constateert dat de hinder een 

bovenmatig karakter heeft, dan kan hij de hinderverwekkende buurman veroordelen tot 

                                                 
552 B. HUBEAU en F. VOETS (eds.) , Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, die Keure, 2005, 193. 
553 I. MARTENS, ‘Geur en lichthinder in het Vlaamse Gewest’, MER 2003, 81. 
554 B. HUBEAU en F. VOETS (eds.) , Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, die Keure, 2005, 193. 
555 Cass. 19 oktober 1972, JT 1974, 114 met noot B. DE CLIPPEL. 
556 B. HUBEAU en F. VOETS (eds.) , Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, die Keure, 2005, 194. 
557 B. HUBEAU en F. VOETS (eds.) , Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, die Keure, 2005, 194. 
558 S. STIJNS en H. VUYE, “Burenhinder”, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht IV, Antwerpen, Story-Scientia, 
2000, 339. 
559 Zie R. DERINE, J.J. COUTURIER , M. BAX, Onroerend goed in de praktijk, Mechelen Kluwer, losbl., afl. 114, 
I.D.3, 9-12. 
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het betalen van een compensatie. Deze kan in natura of bij equivalent gebeuren. De 

meerderheid in de rechtsleer neemt aan dat het herstel in natura primeert op een 

pecuniaire vergoeding.560 Toch zal de benadeelde bij de vergoeding bij equivalent echter 

geen volledige schadevergoeding verkrijgen.561 De vergoeding heeft enkel maar tot doel 

om het evenwicht tussen de naburige erven te herstellen. Bijgevolg moet enkel de hinder 

die meer bedraagt dan de normale hinder worden vergoed.562 De rechter zal dit bedrag 

naar billijkheid begroten. De vergoeding die de eiser krijgt zal bij burenhinder in ieder 

geval minder groot zijn dan de vergoeding die hij zou verkregen hebben via het 

mechanisme van de foutaansprakelijkheid. In dat regime geldt immers het principe van 

de integrale of volledige schadevergoeding.563 Zelfs de geringste schade zal hierbij 

worden vergoed.564 Ook hier geldt het principe dat eerst herstel in natura moet worden 

nagestreefd. Wanneer dat echter niet meer mogelijk is, kan een volledig vervangende 

schadevergoeding worden toegekend. Vaak zal men in de praktijk eerst proberen zich te 

beroepen op de foutaansprakelijkheid om zo een volledige vergoeding te krijgen en 

slechts subsidiair op de theorie van de burenhinder om zo geen volledige, maar toch 

billijke vergoeding te krijgen.565 

 

§5. Burenhinder en vergunde activiteiten. 

 

183. Het feit dat voor de hinderverwekkende activiteit een administratieve vergunning 

werd verkregen, sluit de toepassing van de leer van de burenhinder niet uit. Anders 

gezegd, de vergunning vormt geen toelating voor het veroorzaken van bovenmatige 

burenhinder. Ook indien de overheid bij het toekennen van de vergunning reeds die 

argumenten had verworpen, kan degene die de hinder moet ondergaan nadien nog voor 

de burgerlijke rechter burenhinder inroepen.566  

 

184. Bij het herstel in natura kan de rechter alle maatregelen of werken bevelen. Toch 

legt een rechtmatig verleende administratieve vergunning hem een beperking op en gaat 

hij evenwel zijn bevoegdheid te buiten als hij bijvoorbeeld de stopzetting van de 

vergunde activiteit beveelt.567 Dit heeft te maken met het beginsel van de scheiding der 

                                                 
560 Voor verwijzingen zie S. STIJNS en H. VUYE, “Burenhinder”, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht IV, 
Antwerpen, Story-Scientia, 2000, 504, voetnoot 55. 
561 R. DERINE, J.J. COUTURIER , M. BAX, Onroerend goed in de praktijk, Mechelen Kluwer, losbl., afl. 114, 
I.D.3, 30. 
562 B. HUBEAU en F. VOETS (eds.) , Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, die Keure, 2005, 194 
563 R. DERINE, J.J. COUTURIER , M. BAX, Onroerend goed in de praktijk, Mechelen Kluwer, losbl., afl. 114, 
I.D.3, 3. 
564 Rb. Veurne 29 maart 1973, T. Aann. 1976, 129. 
565 B. HUBEAU en F. VOETS (eds.) , Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, die Keure, 2005, 194. 
566 B. HUBEAU en F. VOETS (eds.) , Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, die Keure, 2005, 195. 
567 Cass. 27 november 1974, RGAR 1975, 9475; specifiek voor de burenhinderleer Cass. 29 oktober 1991, 
Arr.Cass., 1991-92, 200; I. MARTENS, “Geur en lichthinder in het Vlaamse Gewest”, MER 2003, 82 
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machten. Het komt de rechterlijke macht niet toe in te gaan tegen een rechtmatige 

administratieve beslissing. Zo mag de rechter bijvoorbeeld niet de afbraak opleggen van 

het gebouw waarvoor een geldige stedenbouwkundige vergunning bestaat.568 Soms 

wordt het algemeen nut van de schadelijke werken ingeroepen, waardoor moet 

aangetoond worden dat er sprake is van een bijzondere hinder. Toch bestaat er ook 

kritiek op de strakke houding van de rechtspraak.569 

 

Afdeling 3: Privaatrechtelijke beperkingen 

 

§1. Algemeen 

 

185. Er bestaan een aantal zuiver privaatrechtelijke beperkingen van het recht van een 

grondeigenaar om te bouwen op zijn grond. Deze bepalingen zijn echter suppletief recht 

waardoor een eigenaar een andere regeling met zijn buur kan overeenkomen.570 In 

tegenstelling tot burenhinder moet de vergunningverlenende overheid met deze factoren 

geen rekening houden, omdat vergunningen worden verleend onder voorbehoud van 

burgerlijke rechten.571 Ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan een vergunning 

niet vernietigen omdat deze beperking niet zouden zijn nageleefd, behalve indien de 

Raad oordeelt dat het toekennen van een vergunning kennelijk onredelijk is gelet op de 

omstandigheden. 

 

186. De overheid verleent een stedenbouwkundige vergunning los van de op het goed 

betrokken burgerlijke rechten.572 Hierdoor kan soms een vergunning worden verkregen 

die weliswaar wettig werd verleend, maar toch niet kan worden uitgevoerd. Dat is 

bijvoorbeeld het geval wanneer een verleende stedenbouwkundige vergunning toestaat 

te bouwen op een stuk grond waar een zakelijk recht op gevestigd ligt dat niet toekomt 

aan de aanvrager. De houder kan zijn recht laten gelden en ervoor zorgen dat de werken 

niet kunnen worden uitgevoerd. Zo spelen erfdienstbaarheden een belangrijke rol. Deze 

kunnen ontstaan door de ligging van het perceel, door de wet of door overeenkomsten 

door eigenaars gesloten.573 Wanneer een stedenbouwkundige vergunning afbreuk doet 

aan een erfdienstbaarheid, kan dit ervoor zorgen dat een vergunning onuitvoerbaar blijft. 

Wanneer bijvoorbeeld een stedenbouwkundige vergunning wordt toegekend om een 

                                                 
568 B. HUBEAU en F. VOETS (eds.), Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, die Keure, 2005, 195. 
569 Zie bijv. S. STIJNS en H. VUYE, “Burenhinder”, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht IV, Antwerpen, 
Story-Scientia, 2000, 526 e.v. 
570 F. BAUDONCQ, M. DEBAEN, “Afstanden van beplantingen. Het onderwerp herbekeken.” In P. LECOCQ, B. 
TILLEMAN, A. VERBEKE, (eds.) Zakenrecht reeks recht en onderneming, Brugge, Die Keure, 2005, 224. 
571 Art. 4.2.22, §1 VCRO. 
572 Art. 4.2.22, §1 VCRO. 
573 Art. 639 BW. 
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constructie op te trekken op een stuk grond waar een recht van uitweg574 of een 

erfdienstbaarheid van overgang op ligt, kan de vergunning wel worden verleend, maar 

kan de houder zijn recht laten gelden en verhinderen dat de bouwwerken worden 

uitgevoerd. De eigenaar van het lijdend erf mag immers niets doen om het gebruik van 

de erfdienstbaarheid te verminderen of ongemakkelijker te maken.575 Ook bij een 

gemene muur bestaan er een aantal rechten en verplichtingen.576 Bestaat er betwisting 

rond het statuut van een muur of rond die verplichtingen, dan kan dit eveneens ervoor 

zorgen dat de vergunning onuitvoerbaar blijft. 

 

§2. Afstanden van gebouwen en beplantingen, gebruiksrechten 

van derden. 

 

A. Afstanden van beplantingen. 

 

187. Planten, bomen en hagen leven en kunnen groeien tot buiten de grenzen van het 

eigen perceel en bijgevolg een last voor een aangrenzend erf veroorzaken. Daarom moet 

bij het planten hiermee preventief rekening worden gehouden en moet een zekere 

afstand worden gerespecteerd. Hoogstammige bomen mogen slechts op een door vast en 

erkend gebruik bepaalde afstand geplant worden. Bij ontstentenis van een dergelijk 

gebruik moeten ze minstens op 2 meter van de scheidingslijn worden geplaatst. Andere 

bomen en levende hagen moeten slechts op een halve meter van de scheidingslijn 

worden geplant, tenzij er ook hier een afwijkend gebruik bestaat.577 Met de scheidingslijn 

wordt de perceelsgrens bedoeld.578 Deze afstanden gelden niet alleen voor bomen, hagen 

en planten die door de mens werden aangeplant, maar ook voor deze die spontaan zijn 

gegroeid.579 

 

Hoogstammige of laagstammige bomen kregen in de wet geen definitie. Bijgevolg rust 

het onderscheid tussen beide op geen vast criterium. Er bestaan meerdere benaderingen 

om het onderscheid te maken.580 Toch moet worden aangenomen dat het onderscheid 

moet worden bepaald in functie van de te verwachten wasdom, dit is de hoogte die de 

boom in de concrete omstandigheden kan bereiken. Hierop bestaat een uitzondering 

                                                 
574 Art. 682 e.v. BW. 
575 Art. 701, 1e lid BW. 
576 Zie H. DECLERQ, De gemene muur, Brugge, Die Keure, 1998, 143-193 
577 Art. 35, lid 1 Veldwetboek. 
578 F. BAUDONCQ. en M. DEBAEN, “Afstanden van beplantingen. Het onderwerp herbekeken.” In P. LECOCQ, B. 
TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.) Zakenrecht, reeks recht en onderneming, Brugge, Die Keure, 2005, 243. 
579 B. HUBEAU en F. VOETS (eds.) , Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, die Keure, 2005, 196. 
580 Zie voor overzicht BAUDONCQ, F. DEBAEN, M., “Afstanden van beplantingen. Het onderwerp herbekeken.” 
In P. LECOCQ, B. TILLEMAN, A. VERBEKE, (eds.) Zakenrecht reeks recht en onderneming, Brugge, Die Keure, 
2005, 232-236. 
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namelijk, wanneer de plantwijze uitsluit dat te boom tot een volle wasdom komt, dan kan 

deze niet hoogstammig zijn. Voorbeelden hiervan vormen bomen in een boomkwekerij of 

aanplantingen voor de kerstboomverkoop.581 Het begrip hoogstam uit het Veldwetboek 

verschilt van het begrip dat in de VCRO wordt gebruikt.582 Dit kan worden verklaard door 

de ratio legis van beide wetgevingen. Het Veldwetboek beoogt immers om buren te 

beschermen tegen hinder die zou kunnen voortspruiten uit te dicht staande 

hoogstammige bomen, terwijl de VCRO hoogstammige bomen probeert te beschermen 

tegen willekeurige rooiing. Beide wetgevingen heffen elkaar niet op en mogen elkaar ook 

niet hypothekeren in hun werking.583 

 

188. De afstand die in acht moet worden genomen hangt af van een bepaald gebruik in 

een gebied. Om van een gebruik te kunnen spreken moet het langdurig, bestendig, 

eenvormig en openbaar zijn.584 Dat zal moeilijk aan te tonen zijn. Daarenboven kunnen 

de plaatselijke gebruiken sterk variëren.585 Deze kunnen niet alleen een soepelere, maar 

ook strengere regeling inhouden dan de afstanden opgenomen in de bepaling. Mocht een 

dergelijk gebruik niet kunnen worden aangetoond of indien er twijfel bestaat, dan gelden 

de wettelijke afstanden. Hieruit blijkt dan ook de suppletieve aard van die bepaling. 

 

Indien de voorgeschreven afstanden niet worden nageleefd, kan de buur eisen dat de 

bomen, planten of hagen worden gerooid.586 Toch mag de gebuur bij het uitoefenen van 

dat recht geen rechtsmisbruik plegen. Dit doet zich voor wanneer de buurman weliswaar 

een recht heeft, maar dit op een kennelijk onredelijke wijze uitoefent, dit is wanneer 

geen enkele voorzichtige persoon het op die wijze zou hebben uitgeoefend. Wanneer de 

buurman kan kiezen tussen meerdere opties en hij toch zijn recht uitoefent met de 

enkele bedoeling om schade toe te brengen aan de andere buur, dan begaat hij 

rechtsmisbruik. Indien de vordering tot rooiing een onevenredig nadeel toebrengt aan de 

buurman in verhouding tot het voordeel dat hij er zelf bij heeft, dan kan de vordering tot 

schadevergoeding worden beperkt.587 Daarom zal de rechter telkens een vordering tot 

rooiing wordt ingesteld in concreto nagaan of er wel voldoende aanleiding bestaat om 

een dergelijke zwaarwichtige sanctie uit te spreken. 

 

                                                 
581 F. BAUDONCQ en M. DEBAEN, “Afstanden van beplantingen. Het onderwerp herbekeken.” In LECOCQ, P. 
TILLEMAN, B., VERBEKE, A. (eds.) Zakenrecht reeks recht en onderneming, Brugge, Die Keure, 2005, 234. 
582 Art. 4.2.1, 3° VCRO. 
583 F. BAUDONCQ en M. DEBAEN, “Afstanden van beplantingen. Het onderwerp herbekeken.” In LECOCQ, P. 
TILLEMAN, B., VERBEKE, A. (eds.) Zakenrecht reeks recht en onderneming, Brugge, Die Keure, 2005, 232. 
584 H. BOCKEN, I. TRAEST en L. DE JAGER, Bomen in het recht. Een overzicht van het recht in het Vlaamse 
Gewest van toepassing op bomen, Gent, Story-Scientia, 1992, 56. 
585 Zie B. DERVAUX, De afstand van beplantingen, Heule, UGA, 1990, 44-48. 
586 Art. 36 Veldwetboek. 
587 B. HUBEAU en F. VOETS (eds.) , Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, die Keure, 2005,198. 
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189. Het vorderingsrecht om de rooiing te kunnen eisen vervalt na de gemeenrechtelijke 

verjaringstermijn van 30 jaar. De termijn hiervoor begint te lopen vanaf het ogenblik van 

de aanplanting, uitzondering hierop kan worden gemaakt indien de aanplanting aan het 

zicht onttrokken was door een muur of een haag. In een dergelijk geval vangt de termijn 

slechts aan wanneer het niveau van de muur of de haag overstegen wordt.588 

 

B. Bouwen van daken 

 

190. Bij het bouwen van daken moet iedere eigenaar ervoor zorgen dat het regenwater 

op zijn grond of naar de openbare weg afloopt. Hij mag het niet op het erf van zijn 

nabuur laten neerkomen.589 Ook dit dient om hinder te vermijden en er voor te zorgen 

dat regenwater niet op het erf van de buur terecht komt, wat erosie kan veroorzaken. 

 

C. Afstanden van gebouwen en muren. 

 

191. Het uitgangspunt voor het uitvoeren van bouwwerken bestaat erin dat geen 

afstanden ten aanzien van het naastliggende perceel moeten in acht worden genomen. 

Een gebouw kan in principe tot tegen de grenslijn worden gebouwd, voor zover men de 

rooilijn en de stedenbouwkundige vergunning in acht neemt. De bekommernis die speelt 

bij beplantingen, namelijk dat ze kunnen uitzetten, geldt immers niet bij muren.590 

 

Toch is het bovenstaande slechts het vertrekpunt, er bestaan weldegelijk afstandsregels 

waarmee rekening moet worden gehouden. Het Burgerlijk wetboek legt de verplichting 

op voor bepaalde bouwwerken591 de afstand te laten die bijzondere verordeningen of 

gebruiken voorschrijven.592 Dergelijke afstanden liggen vaak vast in gemeentelijke 

reglementen, maar liggen ook vervat in de wetgeving op de ruimtelijke ordening593 of in 

de milieuwetgeving594. Zo schrijven stedenbouwkundige of verkavelingsvoorschriften 

vaak afstanden voor en creëren ze bouwvrije stroken om de hinder te beperken.  

 

                                                 
588 F. BAUDONCQ en M. DEBAEN, “Afstanden van beplantingen. Het onderwerp herbekeken.” In LECOCQ, P. 
TILLEMAN, B., VERBEKE, A. (eds.) Zakenrecht reeks recht en onderneming, Brugge, Die Keure, 2005, 232, met 
overzicht van rechtspraak. 
589 Art. 681 BW. 
590 B. HUBEAU en F. VOETS (eds.) , Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, die Keure, 2005,199. 
591 De opsomming is echter niet limitatief. 
592 Art. 674 BW. 
593 Zie bijvoorbeeld Art. 11.4.1 KB 1972 gewestplannen agrarische bedrijven met industrieel karakter of 
intensieve veeteelt moeten op een afstand van 300m van woongebied liggen of op 100m van 
woonuitbreidingsgebied. 
594 Bijv. art. 5.9.4.4 of 5.28.2.2, §1 Vlarem II. 
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192. Bovendien bevat het burgerlijk wetboek een aantal afstandsregels zodra lichten of 

uitzichten in een bouwwerk worden ingebouwd.595 Een licht laat enkel licht door, terwijl 

een uitzicht zowel licht als lucht doorlaat waardoor een uitzicht kan worden genomen. Zo 

is bijvoorbeeld een hermetisch afgesloten venster dat niet geopend kan worden een licht, 

terwijl een openstaand venster, balkons of een dakterras een uitzicht vormen.596 

 

Om ongezonde nieuwsgierigheid tussen buren tegen te gaan en om de privacy van de 

buren te beschermen, moet een zekere afstand worden bewaard.597 Deze regels spelen 

alleen een rol als het licht of het uitzicht uitgeeft op een privaat perceel. Als het 

daarentegen uitgeeft op het openbaar domein, spelen de bekommernissen van privacy 

uiteraard niet.598  

 

Bij een gemene muur kan geen van de naburen een opening, licht of uitzicht maken, 

tenzij er een akkoord bestaat met de andere nabuur.599 Op een niet-gemene 

scheidingsmuur die onmiddellijk paalt aan het erf van een nabuur kunnen geen uitzichten 

worden gebouwd600; lichten zijn wel mogelijk met in achtneming van wettelijke 

voorwaarden.601 

 

Bij niet-scheidingsmuren gelden geen beperkingen op de lichten en uitzichten indien de 

muur 1,9m achteruitgebouwd is bij rechte uitzichten en 60cm bij schuine.602 De afstand 

hiervoor wordt gerekend van het buitenvlak van de muur waarin een opening wordt 

gemaakt, en, indien er balkons of andere gelijksoortige vooruitspringende werken zijn, 

van hun buitenrand tot aan de scheidingslijn van beide eigendommen.603 Bij muren die 

dichter staan dan de vermelde afstanden gelden dezelfde regels als bij niet gemene 

scheidingsmuren. 

 

Men spreekt van een recht uitzicht hetzij wanneer uitzichten in een muur evenwijdig 

lopen met de scheidingslijn tussen twee erven in, of bij openingen waaruit men het ander 

erf kan zien zonder het hoofd links of rechts te draaien of zonder naar buiten te moeten 

komen. Schuine uitzichten zijn openingen in de muur die ongeveer loodrecht op de 

                                                 
595 Art. 675-680bis BW. 
596 S. BAERT, Bestendig handboek privaatrechtelijk bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.12-6. 
597 B. HUBEAU en F. VOETS (eds.) , Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, die Keure, 2005,199. 
598 Art. 680bis BW. 
599 Art. 675 BW. 
600 Art. 676 j. 678 en 679 BW. 
601 1) De vensters moeten voorzien zijn van een ijzeren traliewerk waarvan de maliën ten hoogste een 
decimeter groot zijn en van een vaststaand glasraam (art. 676, 2elid BW); 2) De vensters mogen niet lager dan 
2,6m boven de vloer van de kamer die men wil verlichten, indien deze met de straat gelijkvloers is; 3) niet 
lager dan 1,9m boven de vloer, voor hogere verdiepingen (art. 677 BW) Zie voor uitleg met tekeningen S. 
BAERT, Bestendig handboek privaatrechtelijk bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.12-7 - II.12-10. 
602 Art. 678-679 BW. 
603 Art. 680 BW. 
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scheidingslijn lopen of waarvoor men het hoofd links of rechts moet draaien of naar 

buiten moet leunen om op het erf van de nabuur te kijken.604 

 

193. Indien een muur met daarin een licht of een uitzicht te dicht tegen het 

naastliggende perceel wordt gebouwd of de wettelijke voorwaarden niet werden 

nageleefd, dan kan de nabuur in principe de afbraak vorderen of de wijziging ervan zodat 

ze aan de wet zouden beantwoorden. De buurman mag ook hier wel geen rechtsmisbruik 

plegen. Mocht het nadeel dat hij veroorzaakt onevenredig groter zijn dan het voordeel 

dat hij kan verkrijgen, dan zal hij zich tevreden moeten stellen met een 

schadevergoeding. 

 

                                                 
604 S. BAERT, Bestendig handboek privaatrechtelijk bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., II.12-6 - II.12-7. 
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Hoofdstuk 5: Het beoordelen van de goede ruimtelijk 

ordening, een visie op de praktijk.605 
 

194. De bedoeling van dit hoofdstuk bestaat erin na te gaan hoe de toetsing aan de 

goede ruimtelijke ordening in de praktijk door stedenbouwkundige diensten gebeurt. 

Iedere aanvraag is uniek en het voorwerp van de aanvraag ligt steeds in een eigen 

kenmerkende omgeving. Dat betekent dat er geen standaardregels of standaardcriteria 

bestaan die men steeds moet nagaan bij de beoordeling van de goede ruimtelijke 

ordening. De VCRO stelt nu wel een aantal beginselen voorop, waar dit onder het DRO 

niet het geval was. Deze bevatten ook een aantal aandachtspunten die echter vrij ruim 

zijn en ze moeten slechts in rekening worden gebracht voor zover noodzakelijk. Wat de 

vergunningverlenende overheid bij haar beoordeling over de goede ruimtelijke ordening 

moet betrekken, zal dus steeds in concreto, afhankelijk van het voorwerp van de 

aanvraag, moeten worden uitgemaakt. De Raad van State vereist ook steeds dat 

beoordeling voldoende in concreto geschiedt en dat de vergunningverlenende overheid 

zich voldoende een beeld van de plaats vormt. 

 

Afdeling 1: Vaststellen van relevante kenmerken uit de 

omgeving 

 

195. Een plaatsbezoek lijkt voor het vaststellen van relevante kenmerken uit de 

omgeving het meest aangewezen middel. Uit navraag bij stedenbouwkundige diensten 

blijkt dat dit toch niet in alle gevallen plaatsvindt. Gemeentelijke overheden beschikken 

immers niet over voldoende ambtenaren om bij iedere vergunningsaanvraag ter plaatse 

te gaan en in concreto de omgeving de beschrijven om een toetsing aan de goede 

ruimtelijke ordening te houden. Bij aanvragen voor kleine dingen gaan de stedelijke 

diensten nooit ter plaatse. Bij grote belangrijke vergunningsaanvragen legt de gemeente 

soms een plaatsbezoek af, maar dit gebeurt slechts in een kleine minderheid van de 

gevallen.606 Dat betekent echter niet dat de gemeentelijke diensten zich geen beeld 

kunnen vormen van de plaats. De meeste ambtenaren op een dienst stedenbouw komen 

uit de gemeente of deelgemeente en wonen dus in de buurt. Ook na verloop van tijd en 

door het behandelen van gelijkaardige dossiers in de nabije omgeving kennen 

stedenbouwkundige ambtenaren meestal wel de specifieke eigenschappen van de plaats. 

                                                 
605 We benadrukken dat het hier om een visie gaat, die ik zelf heb proberen vormen op basis van mijn stage op 
de dienst voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van de provincie Oost-Vlaanderen en gesprekken met 
lokale diensten voor ruimtelijke ordening (stad Dendermonde en gemeente Beveren). 
606 Bijv. Stad Dendermonde een 25-tal vergunningsaanvragen op de meer dan 700 die ze per jaar te verwerken 
krijgen. 
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Bijgevolg zal de kenmerkende omgeving van het voorwerp van de aanvraag geen 

volledig onbekend terrein voor hen betekenen. Daarnaast worden aan de aanvraag een 

aantal elementen toegevoegd waarmee de stedenbouwkundige diensten ook een oordeel 

kunnen vormen. Zo dienen onder andere aan de aanvraag foto’s607, tekeningen608 en een 

begeleidende nota609 te worden toegevoegd. De stedenbouwkundige diensten leggen 

hierbij vaak de verantwoordelijkheid bij de architect die moet geacht worden een dossier 

in te dienen dat volstaat om alle aspecten te kunnen beoordelen, waaronder ook de 

overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.610 Bij niet-ontvoogde gemeenten 

moet een dossier in gevallen waar een advies van de gewestelijk stedenbouwkundig 

ambtenaar noodzakelijk is, naar de gewestelijke diensten. Ook zij moeten de plaatselijke 

situatie kunnen inschatten. Plaatsbezoeken zullen op dat niveau ook niet altijd gebeuren.  

 

Er kan worden getwijfeld of iedere finesse van een vergunningsaanvraag wel voldoende 

in zijn context kan worden geplaatst als men enkel de door de aanvrager aangereikte 

gegevens gaat gebruiken. Al lijkt het vanuit praktisch oogpunt gewoon niet haalbaar en 

efficiënt voor gemeentelijke diensten om vaak een plaatsbezoek uit te voeren. De 

capaciteit en budgettaire mogelijkheden ontbreken. Daarenboven moeten gemeentelijke 

stedenbouwkundige ambtenaren vaak nog andere materies behandelen dan enkel 

ruimtelijke ordening, bijv. woonbeleid of milieudossiers, waardoor de tijd hen gewoon 

ontbreekt. De strikte vervaltermijnen opgenomen in de VCRO zullen nog minder 

aanzetten om ter plaatse te gaan, aangezien ieder dossier op tijd moet worden 

behandeld om een stilzwijgende weigering te vermijden. Theorie en praktijk lijken op dit 

punt toch enigszins uit elkaar te liggen.  

 

196. In beroepsprocedures worden er meer plaatsbezoeken uitgevoerd. Het argument 

dat de stedenbouwkundig ambtenaren de plaats de facto kennen speelt hier vaak niet. 

Het gaat immers over grotere ambtsgebieden, waarvoor ze onmogelijk elk kenmerkend 

element uit de omgeving kunnen kennen. Na de beslissing in beroep staat enkel nog een 

jurisdictioneel beroep open. Hierdoor dient de vergunningverlenende overheid in beroep 

volledig met de beginselen van behoorlijk bestuur rekening te houden, aangezien er 

                                                 
607 3 foto’s voor een aanvraag waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat, zie art. 3, 3° Besluit van 
de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een 
stedenbouwkundige vergunning, BS 26 november 2004, laatst gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering 
van 3 juli 2009, BS 10 augustus 2009; hierna verkort besluit dossiersamenstelling; 6 voor een aanvraag 
waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling nodig is, zie art. 16, 4° besluit dossiersamenstelling. 
608 Bij aanvragen met eenvoudige dossiersamenstelling zie art. 3, 2° besluit dossiersamenstelling; aanvragen 
met uitgebreide dossiersamenstelling art. 16, 3° besluit dossiersamenstelling. 
609 Enkel voor aanvragen met uitgebreide dossiersamenstelling zie art. 16, 2° besluit dossiersamenstelling, 
waarin onder andere toelichting moet worden gegeven over de verenigbaarheid met en integratie in de 
omgeving. 
610 Zo wordt bijv. in Beveren bij twijfelgevallen zoveel mogelijk informatie gevraagd en wordt dit overlegd op 
een maandelijks ‘3 partijenoverleg’, tussen aanvrager, gemeente en gewestelijke overheden. Maar ook hier 
wordt maar in een beperkt aantal zaken een plaatsbezoek gedaan. 
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anders steeds de dreiging van een vernietiging van het vergunningsbesluit boven het 

hoofd hangt. 

 

197. Een voorbeeld van hoe een plaatsbezoek verloopt, kan in de bijlagen worden 

teruggevonden.611 Na dit plaatsbezoek wordt een verslag door de stedenbouwkundig 

ambtenaar opgesteld, wat dan als advies naar het vergunningverlenend orgaan gaat. Het 

uiteindelijke advies dat werd opgesteld na het plaatsbezoek kan eveneens in de bijlagen 

worden gevonden.612 In het concrete dossier kwam er geen beslissing over de 

verenigbaarheid met de goede ruimtelijke door de deputatie omdat de beroepsindiener 

zijn beroep heeft ingetrokken en hiervan enkel akte werd genomen. 

 

198. Bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt uitgegaan van 

kenmerken die eigen zijn aan de plaats van het aangevraagde. Een vaste lijst met 

criteria die in rekening moeten worden gebracht bij een bepaald project bestaat niet. Een 

vast schema hanteren met een soort van aanstiplijst kan ook niet, gelet op de 

verscheidenheid van iedere omgeving. In bijlage kan wel een voorbeeldschema worden 

gevonden dat een indicatie kan geven voor elementen die bij de beoordeling van de 

goede ruimtelijke ordening een rol kunnen spelen.613 Verder dan een voorbeeld reikt dit 

echter niet. Dit zou immers afbreuk doen aan het in concreto beoordelen van de 

omgeving. De stedenbouwkundig ambtenaar gaat aan de hand van een beschrijving van 

de omgeving de elementen in kaart brengen die een rol kunnen spelen bij het beoordelen 

van de goede ruimtelijke ordening. Op basis van zijn beroepservaring kan hij vaak snel 

uitmaken welke elementen er bij een bepaald soort van aanvragen een rol kunnen spelen 

of waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed. Als voorbeeld kan hier een 

aanvraag voor reclamepanelen worden gegeven. Een ambtenaar die vaak met dergelijke 

aanvragen geconfronteerd wordt, zal weten welke weerkerende elementen een rol 

kunnen spelen. De argumenten die hij kan gebruiken bij reclamepanelen bestaan 

bijvoorbeeld uit:614 

-omvang  

Bijv.: aan grote wegen of aan een station kunnen grote panelen worden 

toegelaten. In de binnenstad kan dit echter niet; dan moeten het eerder kleine 

zijn (bijv. panelen van 20m²) 

- verkeersveiligheid, dit vooral op kruispunten. Een paneel kan de aandacht van 

een automobilist afleiden. 

                                                 
611 Een plaatsbezoek dat ik zelf heb uitgevoerd op mijn stageplaats bij de dienst voor Ruimtelijke ordening en 
Stedenbouw van de provincie Oost-Vlaanderen. Zie bijlage I. 
612 Zie bijlage II. 
613 Zie bijlage IV, schema afkomstig van een opleiding tot Gemeentelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar (onuitg.) 
614 Uit gesprek met Dirk Lievens, die op de dienst voor ruimtelijke ordening van de provincie Oost-Vlaanderen 
voornamelijk de beroepsdossiers van de regio Gent behandelt, 1/3e van zijn werk gaat alleen al naar 
behandelen van beroepsdossiers over reclamepanelen. 
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 Bijv.: men wilt een groot rollend reclamepaneel boven verkeerslichten zetten 

- esthetische aspecten 

- oververzadiging, als er in de omgeving op een vrij korte afstand veel 

reclamepanelen voorkomen.  

Bijv.: aan een drukke verkeersweg kunnen makkelijker reclamepanelen 

toegelaten worden dan aan kleine wegen, maar er mogen er ook niet te veel 

hangen (zo was er bijv. aan de Afrikalaan in Gent een strook van 250m waar 13 

panelen hingen; indien een nieuwe aanvraag binnenkomt, dan kan men eventueel 

op deze grond weigeren.) 

Bijv.: 4 panelen aan 1 gevel zijn er te veel 

- Daling woonkwaliteit: zou je kunnen aanvoeren indien het gaat om verlichte 

reclamepanelen en het licht zou binnenschijnen in een appartementsgebouw. 

 

Toch speelt ook hier het principe dat iedere aanvraag uniek is. Een dergelijke opsomming 

heeft dan ook geen limitatief karakter. Vaak terugkerende types van dossiers kunnen een 

stedenbouwkundig ambtenaar beter helpen om bepaalde relevante kenmerken in te 

schatten, toch gaat hij steeds uitgaan van de unieke kenmerken van een omgeving. Als 

bij de behandeling van een vergunningsdossier blijkt dat andere elementen een rol 

kunnen spelen, dan zal hij deze bij zijn beoordeling betrekken.  

 

Afdeling 2: Vaste beleidslijnen 

 

199. Het voeren van een consequent stedenbouwkundig beleid met vaste beleidslijnen 

zoals de beginselen van behoorlijk bestuur vereisen, die de vergunningverlenende 

overheid echter niet vrijstellen van een beoordeling in concreto, komt eerder voor op 

gemeentelijk niveau. De gemeente kan immers zelf een beleid voeren over hoe de 

ruimtelijke ordening op haar gebied gebeurt. Het schepencollege en dan vooral de 

schepen van ruimtelijke ordening kunnen het beleid bepalen en de focus leggen op een 

aantal accenten. De moeilijkheid zal echter voor de aanvrager bestaan in het achterhalen 

van een dergelijk beleid. Daarom kan het nuttig zijn voor het indienen van een 

vergunningsaanvraag een voorafgaand overleg te houden met de stedenbouwkundige 

diensten. Dit gebeurt meestal officieus. In de VCRO ligt er nu ook een officiële 

mogelijkheid om belangrijke bouwprojecten een projectvergadering te houden.615 De 

diensten kunnen dan eventuele pijnpunten uit het dossier aanhalen waar rekening mee 

                                                 
615 De projecten die als belangrijk worden beschouwd zie art. 5 Besluit van 19 maart 2010 van de Vlaamse 
Regering betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen, BS 
13 april 2010. 
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gehouden moet worden, wat de slaagkans op het verkrijgen van een vergunning alleen 

maar kan verhogen. 

 

Deze beleidslijnen laten het toe aan de vergunningverlenende overheid om een 

consequent beleid te voeren. Het voordeel ligt er in dat deze niet juridisch bindend zijn, 

zodat ze niet altijd gevolgd moeten worden als de beleidslijnen zich er niet toe lenen om 

in een bepaald dossier te worden toegepast. Dit zal wel uitgebreid gemotiveerd moeten 

worden.  

 

200. Sommige beleidslijnen worden ook vastgelegd in een gemeentelijke 

stedenbouwkundige verordening. Zo heeft de stad Gent reeds een algemeen 

bouwreglement en werkt de stad Dendermonde eveneens aan zo een reglement. Dit kan 

de kennis van een aantal gemeentelijke vaste beleidslijnen alleen maar vereenvoudigen. 

Al laat dit geen soepelheid meer toe, want ze vormen juridisch dwingende normen voor 

het hele gebied, waar vroeger niet van kon worden afgeweken. In de VCRO werden 

bepalingen opgenomen die toestaan om af te wijken van een stedenbouwkundige 

verordening.616 Hierdoor kan nu iets soepeler met dergelijke verordeningen worden 

omgesprongen en kunnen ongewenste effecten worden vermeden doordat ze moeten 

worden toegepast op het hele grondgebied. De stedenbouwkundige verordening kan een 

goed instrument zijn om stedelijke beleidslijnen kenbaar te maken en bieden in ieder 

geval de mogelijkheid om een actieve rol te spelen bij de vergunningverlening. 

 

201. Bij beroepsprocedures worden veel minder vaste beleidslijnen gehanteerd, 

aangezien het bepalen van de goede ruimtelijke ordening in de eerste plaats de 

gemeente toekomt. Bij provinciale diensten zal er nog meer nadruk worden gelegd op 

het in concreto beoordelen van een vergunningsaanvraag. De provincie kan immers geen 

beleid in de plaats van de gemeente voeren. Toch wil dit niet zeggen dat er geen 

coherentie zou bestaan, integendeel, stedenbouwkundige ambtenaren moeten steeds 

motiveren waarom iets al dan niet kan.  

 

202. Stedenbouwkundige ambtenaren omschrijven soms het toetsen aan de goede 

ruimtelijke ordening als het afgaan op een buikgevoel, maar ze zeggen er dan ook bij dat 

dit hen niet ontslaat van concreet na te gaan waarom iets al dan niet mogelijk is. Zij 

gaan dit dan ook moeten motiveren met concrete argumenten ontleend aan de 

omgeving. Dit wilt niet zeggen dat er sprake is van willekeur. Door het beoordelen en 

motiveren aan de hand van kenmerken uit de omgeving, zal in de meeste gevallen door 

verschillende ambtenaren hetzelfde resultaat worden bekomen. Dat buikgevoel kan ook 

                                                 
616 Art. 4.4.1 j art. 1.1.2, 13°, c VCRO. 
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als een soort van ‘vaste beleidslijn’ worden gezien. De ambtenaar zal gelijke gevallen 

proberen op een zelfde manier te benaderen. Een eventuele vast lijn kan uit 

verschillende gelijkaardige vergunningsbesluiten worden afgeleid.617 Deze vaste 

beleidslijnen die de overheid toestaan een zorgvuldig beleid te voeren, ontslaat haar niet 

van voldoende in concreto een oordeel te vormen.  

 

Afdeling 3: Verandering door de VCRO. 

 

203. De VCRO vermeldt expliciet een aantal beginselen waarmee rekening dient te 

worden gehouden bij het beoordelen van de goede ruimtelijke ordening. Hiermee bestaat 

er duidelijkheid over welke beoordelingsgronden de vergunningverlenende overheid kan 

hanteren. Eigenlijk maakt dit voor stedenbouwkundige diensten inhoudelijk niet zoveel 

verschil, aangezien de opgenomen criteria vroeger reeds de facto ter sprake kwamen. 

Dat kon zowel in het eigen oordeel dan wel in het advies van de gemachtigde ambtenaar. 

De grootste verandering bestaat er echter in dat de vergunningverlenende overheden 

verplicht zijn met de in VCRO opgenomen criteria rekening te houden. Als in een bepaald 

dossier een verkeersaspect een rol speelt, zal de vergunningverlenende overheid daar 

niet aan kunnen voorbijgaan. Vroeger evenwel bepaalde ze zelf met welke argumenten 

ze rekening hield. 

 

Een aantal stedenbouwkundige diensten vragen nu wel dat in de begeleidende nota alle 

criteria door de architect worden besproken. Stapsgewijs moet de architect alle 

aandachtspunten nagaan en indien ze niet relevant zijn, moet hij dat vermelden. De 

gemeentelijke stedenbouwkundige diensten gaan op hun beurt deze na en verwerken ze 

in hun advies. De effectieve beslissing behandelt ieder aandachtspunt en biedt zo 

rechtsbescherming. Sommigen hanteren hiervoor een ontwerpsjabloon waar alle 

aandachtspunten standaard instaan.618 Bij punten die niet van toepassing zijn, wordt 

gewoon ‘niet van toepassing’ vermeld. Het opnemen van de aandachtspunten heeft in 

ieder geval ertoe geleid dat de stedenbouwkundige diensten vergunningsaanvragen 

uitgebreider gaan behandelen. De vergunningverlenende overheden gaan hun 

beslissingen ook uitgebreider motiveren. Het opnemen van de criteria heeft op dit vlak 

zijn doel in ieder geval bereikt.  

 

Op de provinciale dienst proberen de ambtenaren nog steeds een doorlopende tekst te 

maken ter motivering van het vergunningsbesluit, maar houden ze de criteria wel in hun 

                                                 
617 Ambtenaren houden hier ook soms zelf lijstjes bij van hoe en op grond van welke argumenten er in 
verschillende dossiers een verslag werd opgemaakt. 
618 De provinciale dienst voor ruimtelijke ordening merkt dat een aantal vergunningverlenende overheden dit in 
Oost-Vlaanderen doen. 
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achterhoofd. In de praktijk komt het er bij hen op neer dat er niet veel gewijzigd is sinds 

het invoeren van de VCRO. Ook zij merken echter wel dat bij de meeste gemeenten meer 

aandacht wordt geschonken aan het motiveren van vergunningsbesluiten.  

 

204. Het beginsel dat met de toekomstige gewenste ontwikkeling rekening gehouden kan 

worden zorgt wel voor enige moeilijkheden, aangezien onzekerheid bestaat hoever 

stedenbouwkundige diensten hiermee kunnen gaan. De geraadpleegde gemeentelijke 

diensten hebben nog geen gebruik gemaakt van deze bepaling. Op de provinciale dienst 

gebruikte men deze bepaling wel al.619 Het blijft in ieder geval afwachten op de eerste 

rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen om af te bakenen wat allemaal 

kan. Tot dan tasten de vergunningverlenende overheden nog een beetje in het duister. 

                                                 
619 In zaken met weekendhuisjes waar risico bestond voor permanente bewoning. De betrokken gemeenten 
hadden allen een beleid, dat goedgekeurd was door de gemeenteraad, om geen verdere vakantieverblijven toe 
te laten op hun grondgebied.  
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Conclusie 
 

 

205. Volgens de parlementaire voorbereiding vormen de in de VCRO opgenomen 

bepalingen een incorporatie van het bestaande contentieux.620 Toch bevat de VCRO een 

aantal elementen die ervoor zorgen dat de benadering van het criterium van de goede 

ruimtelijke ordening een grondige facelift heeft gekregen sinds het invoeren van de 

VCRO. 

 

Zo geeft de VCRO een aantal beginselen weer die in rekening moeten worden gebracht 

voor het beoordelen van de goede ruimtelijke ordening. Dit op zich vormt al een grote 

verandering. Vroeger moest de verplichting tot het nagaan van de verenigbaarheid met 

de goede ruimtelijke ordening uit een aantal bepalingen worden afgeleid en werd 

daarenboven nergens uitdrukkelijk aangegeven waarmee rekening moest worden 

gehouden. Dat deze beginselen werden opgenomen in de VCRO, kan enkel worden 

toegejuicht. Voor vergunningverlenende overheden bestaat er nu duidelijkheid waarmee 

rekening moet gehouden worden bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. 

Daarenboven moeten bepaalde regels niet meer uit rechtspraak worden afgeleid, maar 

staan ze nu expliciet in de VCRO, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om te verwijzen 

naar bepalingen uit ordeninginstrumenten. Daarnaast bereikt de decreetgever ook dat er 

een zekere mate aan uniformiteit komt in beoordelingscriteria. Vroeger mocht iedere 

vergunningverlenende overheid zelf bepalen waarmee ze rekening hield, nu moeten ze 

allemaal rekening houden met dezelfde criteria.  

 

De opgenomen bepalingen blijven echter maar beginselen. Ze reiken een basis aan van 

waaruit moet worden vertrokken om de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke 

ordening te beoordelen. De opgenomen aandachtspunten die een aantal bakens 

neerzetten voor de beoordeling, blijven nog zeer ruim. Uit de navraag in de praktijk blijkt 

ook dat vergunningverlenende overheden ieder hun eigen aanpak hebben om met deze 

aandachtspunten om te gaan. De ene neemt alle criteria expliciet op in het besluit, de 

andere houdt er rekening mee maar vermeldt ze niet expliciet. Door deze verschillende 

werkwijzen en doordat het nog steeds een opportuniteitsoordeel van de 

vergunningverlenende overheid blijft, zullen de beginselen van behoorlijk bestuur zeer 

belangrijk blijven bij het nagaan van de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke 

ordening. De overheid zal op een afdoende wijze de juridische en feitelijke elementen 

moeten motiveren waarop de beslissing steunt. Ze moet hierbij de verenigbaarheid aan 

de hand van effectieve en voldoende concrete elementen uit de omgeving nagaan 

                                                 
620 Memorie van toelichting, Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 124, 399. 



 
 

 134 

waaraan dan de aandachtspunten uit de VCRO moeten worden getoetst. Algemene 

bewoordingen of nietszeggende stijlformules zijn hierbij uit den boze.  

 

Ook het hanteren van vaste beleidslijnen vormt niet meer dan een middel om een 

bepaalde aanvraag te benaderen. Deze beleidslijnen laten de overheid toe een 

samenhangend, zorgvuldig en voorzienbaar beleid ten aanzien van iedere burger te 

voeren. Doordat de gemeente een vaste praktijk aanhoudt of steeds dezelfde gewoontes 

heeft, kunnen de juiste verwachtingen ontstaan bij andere rechtsonderhorigen. Om een 

consequent beleid ten aanzien van iedereen te voeren zal een gemeente hiervoor vaste 

beleidslijnen hanteren. Ze dient er echter wel voor te zorgen dat die beleidslijnen niet tot 

verstarring leiden, waardoor aanvragen worden geweigerd wegens onduidelijke regels. 

Daarom moet iedere vergunningsbeslissing in concreto aan de hand van elementen geput 

uit de aandachtspunten uit de omgeving weergeven waarom het aangevraagde al dan 

niet overeenstemt met de goede ruimtelijke ordening. De grote moeilijkheid bij deze 

beleidslijnen ligt in de kenbaarheid ervan. Hier ligt dan ook een grote 

verantwoordelijkheid voor de overheden en de stedenbouwkundige diensten: als ze vaste 

beleidslijnen gebruiken moeten ze deze duidelijk communiceren naar de aanvrager. 

Sommige stedenbouwkundige diensten gaan hier vrij open mee om, andere hebben hier 

meer moeite mee. Ook spelen de beginselen van behoorlijk bestuur een belangrijke rol. 

Een eventuele opname van een aantal stedenbouwkundige regels in een algemeen 

reglement moet in ieder geval m.i. aangemoedigd worden aangezien dan duidelijk 

gecommuniceerd wordt welke vaste beleidslijnen er gelden. Zeker nu er mogelijkheden in 

de VCRO voorzien werden om van voorschriften uit de stedenbouwkundige verordeningen 

af te wijken.  

 

In ieder geval blijft, ondanks de formulering van een aantal beginselen, het belangrijkste 

principe uit de rechtspraak van de Raad van State overeind. De verenigbaarheid van 

iedere stedenbouwkundige vergunningsaanvraag moet in concreto nagaan worden aan 

de hand van kenmerken uit de omgeving. De vergunningverlenende overheid moet een 

goed beeld kunnen vormen van de plaats van het aangevraagde en van daaruit de 

beoordeling van de goede ruimtelijke ordening houden, weliswaar met de nuance erbij 

dat het niet praktisch haalbaar lijkt steeds een plaatsbezoek te houden. Aan de hand van 

haar motivering kan de overheid duidelijk aangeven dat ze de omgeving kent en de 

impact van het aangevraagde kan inschatten.  

 

206. De VCRO biedt ook de mogelijkheid om het soms als te streng ervaren 

beoordelingskader van de rechtspraak van de Raad van State te verlaten. Zoals reeds 

toegelicht kan er m.i. beter uitgegaan worden van een concept van de relevante 
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omgeving dan van de vaste vereiste van de Raad van State, namelijk dat moet worden 

uitgegaan van de onmiddellijke omgeving en in ondergeschikte orde van de ruimere. 

Ieder aandachtspunt moet binnen zijn eigen context worden geplaatst. De 

vergunningverlenende overheid zal de relevante vergelijkingspunten uit de omgeving 

zorgvuldig moeten vastleggen en de verenigbaarheid ermee afdoende motiveren.  

 

Ook de opgenomen aandachtspunten en de mogelijkheid rekening te houden met het 

doelstellingenartikel maken het mogelijk om af te wijken van de vaste rechtspraak. Dit 

kan in twee richtingen werken.621 Zo kan het toetsingskader soepeler zijn dan voordien 

indien het voorwerp van een aanvraag weliswaar niet strookt met de bestaande 

onmiddellijke omgeving, maar niettemin toch kan worden verantwoord omwille van een 

duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Daarbij kunnen ook andere dan stedenbouwkundige 

motieven een rol spelen. In andere gevallen echter kan de nieuwe benadering ook leiden 

tot een strengere beoordeling van aanvragen, die vroeger zouden kunnen passen binnen 

de bestaande onmiddellijke omgeving, maar die nu kunnen worden geweigerd 

bijvoorbeeld omwille van (milieu)hinder, gezondheid, verkeersaccumulerend effect of een 

streven naar ruimtelijke kwaliteit. Zeker het effect van de toepasbaarheid van het 

doelstellingenartikel op de vergunningverlening, valt niet te onderschatten. Vele nieuwe 

toekennings- of weigeringsgronden zullen hier hun oorsprong vinden. Dit bleek reeds uit 

het besproken arrest Van Eyck van de Raad van State dat toestaat dat voor de 

motivering van de goede ruimtelijke ordening naar de bepalingen uit de milieuwetgeving 

wordt verwezen. Dit arrest vormt niet de eerste en enige, m.i. bedenkelijke, wijziging 

van eerdere rechtspraak. Ongetwijfeld zullen vele andere zaken volgen, denk maar aan 

het regulariseren van een bouwovertreding van een bedrijf, dat weliswaar niet volledig 

past binnen zijn omgeving maar dat er wel voor zorgt dat er extra tewerkstelling komt. 

Met dergelijke belangenafwegingen zal de vergunningverlenende overheid in de toekomst 

ongetwijfeld geconfronteerd worden nu bij het beoordelen van de goede ruimtelijke 

ordening niet enkel het stedenbouwkundige een rol speelt. 

 

Ook het rekening houden met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen wijkt in grote mate 

af van de eerdere rechtspraak. Voorheen vereiste de Raad van State steeds dat er een 

ordeningsinstrument werd opgemaakt. Vanaf nu moet dit niet meer. Wat allemaal onder 

toekomstig beleid kan vallen, zal duidelijk worden in wat de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen toestaat. In de praktijk rijzen reeds de eerste problemen op en 

bestaat er een grote onduidelijkheid wat onder toekomstig beleid moet worden verstaan.  

 

                                                 
621 B. ROELANDTS en P.-J. DEFOORT, “Ruimtelijke ordening anno 2009: nieuwe regels, nieuwe vragen” TROS 
2009, 123. 
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207. Door de bepalingen in de Codex ontstaan er in ieder geval nieuwe mogelijkheden 

voor een verregaande verruiming van de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening. 

Toch mag een vergunningverlenende overheid niet in willekeur vervallen en zullen de 

beginselen van behoorlijk bestuur meer dan ooit een rol spelen. De overheid zal haar 

voorbereiding zorgvuldig moeten maken. De regels waarop ze zich steunt moeten 

omwille van de rechtszekerheid voorzienbaar zijn, kenbaar worden gemaakt en gelijk 

voor iedereen worden toegepast.  

 

208. Het startschot voor vernieuwing werd in ieder geval gegeven, de tijd zal uitwijzen 

wat de veranderingen teweegbrengen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen zal hierin 

een belangrijke rol spelen. Vrij snel zal uit zijn rechtspraak blijken welke richting de Raad 

uitgaat en of hij een brede of enge benadering van het criterium van de goede 

ruimtelijke ordening hanteert. In ieder geval zullen ook hier de beginselen van behoorlijk 

bestuur de basis vormen om op terug te vallen bij de inkleuring van de beginselen uit de 

VCRO. Zij vormen in ieder geval een manier om de opportuniteit van de beoordeling van 

de goede ruimtelijke ordening juridisch te benaderen. Het vernieuwde criterium van de 

goede ruimtelijke ordening moet in zeker mate zelf nog goed geordend worden door de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen. Zijn toezicht zal uitmaken of de 

vergunningverlenende overheden goed werken met de hun door de VCRO geboden 

mogelijkheden en of ze de beginselen van behoorlijk bestuur daarbij respecteren. Een 

goed beleid inzake goede ruimtelijke ordening zal alsmaar belangrijker worden, 

aangezien de beschikbare ruimte steeds schaarser wordt, maar de behoefte aan ruimte 

blijft bestaan. Het nagaan van de overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening 

zal een cruciale rol spelen om de verschillende activiteiten met elkaar te kunnen 

combineren. De vergunningverlenende overheid zal zijn taak goed moeten vervullen. Ook 

in de toekomst zal blijken dat een goede orde(ning) weldegelijk de basis vormt voor 

alles. 
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Bijlage I: Beschrijving plaatsbezoek Lochristi. 

 
Dit plaatsbezoek werd uitgevoerd op 2 september 2009 samen met Veerle Van der 
Heyden, provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar, tijdens de stage die ik gelopen heb 
op de dienst voor ruimtelijke ordening van de provincie Oost-Vlaanderen. Ik heb ter 
voorbereiding het volledige beroepsdossier kunnen bestuderen. De bedoeling was dat ik 
samen met Veerle het plaatsbezoek zou uitvoeren en dat we beiden los van elkaar een 
verslag en beoordeling van de goede ruimtelijke ordening zouden maken, zodat we deze 
daarna met elkaar zouden kunnen vergelijken. 
 
Voor het beoordelen van een vergunningsaanvraag dient naar de omgeving gekeken te 
worden. Het plaatsbezoek start met te kijken naar elementen uit de ruimere omgeving. 
Dat is logisch aangezien naar de plaats van het aangevraagde gereden moet worden. Om 
te weten te komen hoe de omgeving er uitziet, rijden we traag door de straat en keken 
we naar de omgeving. Zo bevindt er zich in het begin van de straat een bedrijf voor het 
plaatsen van verwarmingstoestellen en aan de overzijde lag een transportbedrijf. Deze 
bedrijven lagen op 300m van de plaats van het aangevraagde. Desondanks kunnen ze 
toch relevantie vertonen omdat hieruit blijkt dat enige industriële activiteit (KMO’s) niet 
vreemd is aan de omgeving. Verder kunnen er in de rest van de straat woonhuizen en 
enkele landbouwbedrijven gevonden worden. Deze elementen kunnen in het verslag 
gebruikt worden om de ruimere omgeving te beschrijven. 
 
Vervolgens stopten we aan het perceel van de aanvraag zelf. Daar hebben we het 
gebouw eerst bekeken. De bedoeling van de aanvraag bestond er immers in het 
bestaande gebouw in dezelfde stijl uit te breiden. Het gebouw was hoger dan de 
gebouwen in omgeving. Voor Lochristi bestaat er een APA waarin een maximale 
bouwhoogte van 5m toegelaten wordt. Het bestaande gebouw heeft echter een hoogte 
van 5,5m. Doordat het voorwerp van de aanvraag een uitbreiding van het gebouw 
betreft zou ook het nieuwe gedeelte hoger dan de omliggende gebouwen zijn. Het 
gebouw is echter maar een halve meter hoger, waardoor dit niet echt storend op de 
omgeving inwerkt. 
 
Daarna hebben we gekeken naar de parking voor het winkelgebouw. In het 
weigeringsbesluit had het college van burgemeester en schepenen immers een argument 
geuit dat deze te klein was om een auto veilig in en uit te laden. De parkeerruimte bleek 
op het eerste gezicht groot genoeg. Dat werd ons ook toevallig gedemonstreerd door een 
klant die net toekwam en iets uitlaadde. Rechts voor het gebouw stond er een grote 
afsluiting, waarachter een aantal handelswaren uitgestald stonden (glijbaan, tuinhuis, 
hout,…) wat de parkeerruimte voor dat gedeelte van het gebouw wel te klein maakte. In 
de aanvraag werden deze hekken niet vermeld en op de plannen stonden deze ook niet. 
 
Daarna hebben we gekeken naar de naastliggende percelen. De aanvraag hield in dat het 
nieuwe gedeelte tot op 30cm zou komen van het gebouw op het aanpalende perceel. De 
aanvrager was weliswaar de eigenaar van dit aanpalende gebouw, maar toch waren dit 
aparte percelen. Ook de inrichting van het perceel stond los van het andere. Het had een 
eigen oprit en een scheidingshaag tussen beide percelen. Het naburige huis bleek 
bewoond te zijn (er stond gft-container op straat). Het aangevraagde gebouw zou te 
dicht bij dit gebouw komen en was niet aanvaardbaar omdat het nog steeds om aparte 
kadastrale percelen gaat. 
 
Hierna gingen we via de oprit van de buur kijken hoe de ontsluiting van het 
aangevraagde gebouw zou gebeuren. De aanvrager wou hiervoor een inrit (4m breed) 
maken op het naburige perceel, deze een bocht laten maken en dan een 15m brede 
asfaltlaag aanleggen naar bestaande loodsen. Hij had hiervoor reeds enkele stallen (of 
koterijen) gesloopt, want het bouwafval lag er nog en op recente luchtfoto’s was te zien 
dat er gebouwen achter het huis stonden. Ook had de eigenaar reeds een houten 
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schutting gezet om de oprit af te scheiden van het naburige huis. In het ingediende 
ontwerp was er echter een groenstrook voorzien van 1m breed. Doordat hier reeds 
houten schuttingen waren geplaatst kon vermoed worden dat de groenstrook er niet zou 
komen.  
 
Op de plaats achteraan waar de oprit na een bocht 15m breed zou worden, lag materiaal 
opgeslagen. Op het eerste gezicht was de aangevraagde oprit veel te breed om enkel te 
dienen als oprit. Vermoedelijk wenste de aanvrager deze oprit ook als opslagplaats te 
gebruiken, aangezien reeds materialen op die plaats lagen opgeslagen. Daarenboven 
kwam de oprit uit op een muur van een achterliggend magazijn en dienden er dus extra 
manoeuvres gemaakt te worden alvorens men kon leveren aan de winkel en de 
magazijnen. De aanvraag getuigde van weinig efficiënt ruimtegebruik. Het zou immers 
handiger geweest zijn de winkel minder groot te maken en een oprit naast de winkel te 
aan te leggen en zo ook niet tot 30cm tegen het naburige huis te bouwen. Er zou door de 
aanleg van de oprit ook een groot stuk van de tuin van het aanpalende huis verdwijnen, 
waardoor er minder groen zou komen. Ieder huis in de omgeving heeft achteraan een 
tuinstrook, wat deze aanvraag ook niet echt laat overeenstemmen met zijn omgeving.  
 
Verder hebben we rond het bestaande gebouw gelopen voor de achtergelegen 
veevoedermagazijnen (staan los, maar behoren ook tot winkel). Tevens bleek hierbij ook 
dat de eigenaar/aanvrager aan andere kant van het perceel woont. Zijn huis bevond zich 
op het links aanpalende perceel, bijgevolg zou hijzelf geen last ondervinden van het 
uitbreiden van het winkelgebouw en het bouwen tot op 30cm van het gebouw.  
 
Uit de atlas van de buurtwegen bleek ook dat op de plaats waar de uitbreiding zou 
komen een voetweg aanwezig was. Toch kon hier bij het plaatsbezoek niets van 
teruggevonden worden. De voetweg bestond dus alleen nog juridisch, maar niet meer in 
de praktijk.  
 
Tot slot hebben we nog enkele foto's getrokken om een aantal dingen achteraf te 
bekijken en moest alles een beetje bezinken alvorens het verslag op te stellen. 
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Bijlage II: Verslag Lochristi 

Deze bijlage bevat een uitreksel uit een stedenbouwkundige verslag van 7 september 

2009, opgemaakt door Veerle Vander Heyden, provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar 

bij de provincie Oost-Vlaanderen. Het is de omzetting van het in bijlage I beschreven 

plaatsbezoek tot het officiële advies van de stedenbouwkundige ambtenaar. De 

verwijzingen naar de exacte plaats werden gelet op privacy van de appellant verwijderd. 

 

 

Beoordeling 
 
De watertoets 

Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of in (mogelijk) overstromingsgevoelig 
gebied zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat er geen schadelijk effect 
wordt veroorzaakt in de plaatselijke waterhuishouding, noch dat dit mag verwacht worden ten 
aanzien van het eigendom van de aanvraag. De aanvraag heeft de watertoets goed 
doorstaan.. 

Er wordt voldaan aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 
2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater. Het dakoppervlak van de uitbreiding bedraagt 240m². Er wordt 
een hemelwaterput van 20.000 liter gestoken voor de opvang van het regenwater, met 
hergebruik ervan voor toilet en als kuiswater. 
 
De juridische aspecten 

De aanvraag dient getoetst aan het APA Lochristi. De aanvraag ligt in een landelijke 
woonzone type 1 (artikel 6) en een zone 2 voor ambachtelijke en kleine ondernemingen 
(artikel 13) waar volgende voorschriften gelden: 

ART. 6. LANDELIJKE WOONZONE TYPE l 

6.1. Bestemming : 
Zone voor landelijke woningen. Niet grondgebonden agrarische bedrijven voor tuinbouw, 
agrarische bedrijfswoningen, bedrijfsgebouwen voor kleinbedrijf cat. 2 en 3., horeca, 
detailhandel en diensten. 

Zijn verboden : Bio- industriële bedrijven. 

De niet agrarische bewoning moeten de omringende agrarische activiteiten binnen de zone 
of buiten de zone in de onmiddellijke omgeving aanvaarden en niet verhinderen. De 
bestemmingen mogen voor de woonomgeving geen abnormale hinder bezorgen m.i.v. 
water-, bodem- of luchtvervuiling, noch abnormaal brand- en ontploffingsgevaar, 
geluidshinder, stank- of trilling veroorzaken. 

6.2. Gegevens: 
1. Densiteit bij nieuwe verkavelingen en woonentiteiten: 7 tot 12 wooneenheden per ha. 
2. Open tot half- open bebouwing. 
3. Aantal bouwlagen : max. 2 bouwlagen. 
   De hoogte van bedrijfsgebouwen is beperkt tot 5 m. 
7. Max. hoogte per bouwlaag: 3 m  

6.4. Publiciteit : 
Is toegelaten zie Art. 2.2. A. 

6.6. Parkeerplaatsen : 
Is van toepassing zie Art. 3.  
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(van belang artikel 3.3 Bepalingen: Onder parkeerplaats wordt bedoeld o.a. een standplaats 
in openlucht. De minimumafmetingen zijn 5,5 x 2,5m.) 

ART. 13. ZONE 2 VOOR AMBACHTELIJKE EN KLEINE ONDERNEMINGEN 

13.1. Bestemming: 
Zone voor het behoud en de uitbreiding van bestaande bedrijfsgebouwen en uitrusting voor 
exploitatie van ambachtelijke bedrijven, kleinbedrijven categorie 1-2 en 3, en complementaire 
bedrijven voor de agrarische sector met nabestemming agrarische zone type 2. De 
bestemmingen mogen voor de woonomgeving geen abnormale hinder bezorgen m.i.v. 
water-, bodem- of luchtvervuiling, noch abnormaal brand- en ontploffingsgevaar, 
geluidshinder, stank- of trilling veroorzaken. 

Nabestemming: 
De bedrijven in afwijking van het gewestplan en met de aangeduide bestemming van zone 2 
voor ambachtelijke en kleine onderneming hebben als nabestemming agrarische zone type 
2. Met uitzondering hebben de afwijkingen 60, 61, 70, 71, 73, 106 en 108 een nabestemming 
van woonzone ( zie nota betreffende de afwijkingen t.o.v, het gewestplan ). De 
nabestemming komt in werking na het beëindigen van de huidige bedrijfsactiviteiten of het 
stopzetten van het bedrijf. Bij ingang van de nabestemming gelden de stedenbouwkundige 
voorschriften van de betreffende zone. 

13.2. Gegevens : 
1. Percelering: zie bestaande toestand 
2. Bouwwijze en bedrijfswoningen : zie Art. 11.  

Voor nieuwe gebouwen: 
3. Aantal bouwlagen voor bedrijfswoningen: max. 2 bouwlagen. 
4. Afstand t.o.v, de zijkavelgrenzen: Gebouwen op min. 5 m van de grens. 
5. Afstand t.o.v. de voor- en achterkavelgrens : min. 6 m. 
6. Max. hoogte : 9 m, schouwen, filters en silo7s niet inbegrepen. 

13.3. Bezettingsgraad der gebouwen: 
1. Maximale bezetting van 65 % van de bruto- terreinoppervlakte. 
2. Afstands-/ hoogteregel gebouwen: 
Het gabarit wordt bepaald vertrekkend van de perceelsgrens in een hoek van 45° tot de 
maximaal toelaatbare hoogte. De afstand van de gebouwen tot de perceelsgrens staat in 
een verhouding van 1/1 tot de hoogte. Silotorens tot max. 25 m hoogte. 

13.4. Bufferzone: 
Voor nieuwe gebouwen wordt een groenindex voorzien van min 5%. 
De bufferzones, bij de bestaande bedrijven en de nieuwe gebouwen zijn te realiseren op het 
bedrijventerrein , en de groene zones worden aangelegd binnen het jaar na de 
bouwvergunning. Bij de aanwezigheid van een bufferzone op het APA dient deze door het 
bedrijf te worden aangelegd. De aangelegde bufferzones worden in stand gehouden door het 
bedrijf en onderhouden. Kappen is alleen toegelaten met een kapvergunning en nieuwe 
aanplant. Voor bestaande gebouwen gelden de bestaande zijdelingse bouwvrije stroken als 
bufferzone en worden als dusdanig ingericht. 

13.5. Publiciteit: 
Is toegelaten zie Art. 2.2.  A en B. 

13.6. Parkeerplaatsen: 
Is van toepassing zie Art. 3. 

De aanvraag is in strijd met bovenvermelde voorschriften, enerzijds bedraagt de 
kroonlijsthoogte van de uitbreiding van de winkelruimte 5,50m i.p.v. de maximum toelaatbare 
5m, anderzijds voldoen de parkeerplaatsen qua afmetingen niet aan artikel 6.6. 
De voorschriften van een algemeen plan van aanleg hebben bindende en verordenende 
kracht. 
Artikel 4.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat in een vergunning, na 
een openbaar onderzoek, beperkte afwijkingen kunnen worden toegestaan op 
stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften met betrekking tot 



 
 

 158 

perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van constructies, de dakvorm en de 
gebruikte materialen, maar dat geen afwijkingen kunnen worden toegestaan voor wat betreft 
1° de bestemming; 2° de maximaal mogelijke vloerter reinindex; 3° het aantal bouwlagen. 

De aanvraag werd niet aan een openbaar onderzoek onderworpen, zodat op heden geen 
toepassing van bovenvermeld artikel 4.4.1. kan gemaakt worden. 
 
De goede ruimtelijke ordening 
 
Voorliggende aanvraag omvat het regulariseren van de gevelopeningen van een bestaande 
winkelruimte, het uitbreiden van de winkelruimte en het aanleggen van een 
steenslagverharding. 
De regularisatie is beperkt van omvang en betreft slechts enkele kleine wijzigingen aan een 
vergund bouwwerk, ruimtelijk gezien vormt dit geen enkel probleem. 

De uitbreiding van de bestaande winkelruimte met een gebouw van 15m breed tot op 0,30m 
van de zijdelingse perceelsgrens is stedenbouwkundig echter niet aanvaardbaar. Gezien de 
woning op het rechts aanpalende perceel een vrijstaand gebouw betreft, ingeplant op 3m 
van de perceelsgrens (voor de bijgebouwde garage werd geen vergunning gevonden), dient 
op voorliggend perceel eveneens een gebouw van het vrijstaand type met bouwvrije zijstrook 
van minstens 3m te worden voorzien. De gevraagde uitbreiding leidt onvermijdelijk tot een 
aantasting van de woonkwaliteit van deze bestaande woning. 
Het feit dat appellant eigenaar is van deze aanpalende woning doet hier niet terzake. De 
woning bevindt zich op een apart kadastraal perceel en kan zonder problemen los van de 
handelszaak worden vervreemd. Trouwens, appellant is ook eigenaar van de woning nr …, 
links van de winkelzaak gelegen, en heeft daar zijn domicilie. Momenteel wordt de woning nr 
… reeds verhuurd.  
Door het realiseren van de gevraagde uitbreiding neemt de bouwdichtheid op het perceel 
toe. De oppervlakte aan winkelruimte vermeerdert van 640m² tot 880m² met zich mee, wat 
een afdoende schaalvergroting van de winkel betekent. Het perceel is reeds druk bebouwd, 
na de uitbreiding zou het perceel bijna volgebouwd zijn en zou de graad van bebouwing een 
onaanvaardbaar niveau bereiken. Dit blijkt onder meer uit de inplanting van de uitbreiding tot 
op 0,30m van de perceelsgrens.  
Bovendien wordt de bestaande toegangsweg naar de achterliggende magazijnen voor de 
leveranciers door de uitbreiding afgesneden. Vandaar dat een nieuwe toegangsweg in 
steenslag wordt aangevraagd, gelegen op het rechts aanpalend perceel. Evenwel zorgt deze 
steenslagverharding er niet voor dat de laad- en losruimten op een vlotte manier bereikt 
kunnen worden en dienen er integendeel extra manoeuvres te worden gedaan alvorens men 
de laad- en losruimten kan bereiken.  
Ook is de breedte van ca. 15m achteraan te breed voor de vereiste draaicirkel. Uit het feit 
dat er reeds op die plaats materialen gelegen zijn, kan worden afgeleid dat de 
steenslagverharding eerder voor opslag dan als effectieve oprit gebruikt zal worden. 
Het voorgestelde groenscherm volstaat niet om het zicht op de steenslagverharding vanuit 
de achterliggende woning nr … (perceel nr…) en de hinder veroorzaakt door vrachtwagens 
tegen te gaan. Verder is het vanuit de goede ruimtelijke ordening niet aangewezen dat er 2 
oprijlanen naast elkaar zouden liggen, die slechts gescheiden worden door een smal 
groenscherm. 
Ook naar de omliggende omgeving toe, waar hoofdzakelijk woonhuizen in open bebouwing 
voorkomen, overwegend met een lagere nok- en kroonlijsthoogte, leidt de voorgestelde 
uitbreiding tot een overschrijden van de draagkracht. 
Voorafgaande maakt dat het voorliggend project niet integreerbaar is in zijn omgeving, de 
ruimtelijke draagkracht wordt overschreden. Bijgevolg staat de aanvraag een goede 
ruimtelijke ordening in de weg. 
 
Conclusie 

Uit hetgeen voorafgaat dient besloten dat de aanvraag niet voor vergunning vatbaar is. 
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Bijlage III: Verslag Haaltert  

Deze bijlage bevat een uitreksel uit een stedenbouwkundig verslag van 8 september 

2009, opgemaakt door An De Meester, architecte bij de dienst ruimtelijke ordening van 

de provincie Oost-Vlaanderen. Het geeft een voorbeeld van hoe een arrest van een 

vrederechter een indicatie kan geven over de hinder die kan worden veroorzaakt door 

het optrekken van constructies op een bepaalde plaats. Het betrof een aanvraag tot 

wijziging van een verkavelingsvergunning, met het oog o.a. op de regularisatie van een 

aantal dierenhokken. 

 

 

Beoordeling 
 
De watertoets 

Voorliggende terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of in een 
overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat er door de 
voorgestelde verkavelingswijziging, die een beperkte uitbreiding van het bebouwde 
oppervlakte voorziet, geen schadelijk effect wordt veroorzaakt in de plaatselijke 
waterhuishouding, noch dat dit mag verwacht worden ten aanzien van het eigendom in 
aanvraag. De aanvraag doorstaat de watertoets bijgevolg goed. 
 
De juridische aspecten 

Elke verkavelingsvergunning of wijziging van een verkavelingsvergunning moet in 
overeenstemming zijn met de onderliggende geldende plannen van aanleg, in dit geval 
zijnde het gewestplan als meest recente en gedetailleerde plan.  

Dit voorstel tot verkavelingswijziging beoogt de oprichting van verschillende dierenhokken 
over gans het perceel. De voorgestelde verkavelingswijziging is principieel in 
overeenstemming met de voorschriften van het geldend gewestplan, voor wat betreft de 
constructies die gelegen zijn in het 50 m woongebied met landelijk karakter. De 
verkavelingswijziging is in strijd met de bestemmingsbepalingen van het gewestplan voor wat 
betreft de constructies die gelegen zijn in het natuurgebied. De constructies die gelegen zijn 
buiten de 50 m zone vanaf de rooilijn van de voorliggende weg moeten dus uit de aanvraag 
worden gesloten. 
 
De goede ruimtelijke ordening 

De wetgeving op de ruimtelijke ordening en de stedenbouw draagt de bevoegde overheid op 
een verantwoorde toekomstige aanleg te waarborgen en hiertoe kunnende nodige 
voorwaarden gesteld worden of tot de weigering besloten. Elke aanvraag dient aldus 
beoordeeld met het oog op een verantwoorde stedenbouwkundige uitbouw van het 
betrokken gebied en in de context van het omliggend bebouwingsbeeld. 
Dit voorstel tot verkavelingswijziging beoogt het wijzigen van de bestaande 
verkavelingsvoorschriften om de regularisatie van verschillende dierenhokken en het 
regulariseren van een houtmijt tegen de wachtgevel van de buur rechts mogelijk te maken. 
Het gaat onder meer om een 16-tal kleine hokken die dienen als schutting voor meerdere 
soorten pluimvee, en een hondenhok, verspreid over het volledige perceel. 
Een verkaveling is in eerste instantie een werkinstrument om op een éénduidige en 
gedetailleerde manier de inrichting van een gebied te bepalen. Een wijziging kan slechts 
aanvaard worden indien dit bijdraagt tot een aanvaardbare stedenbouwkundige uitbouw van 
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het gebied zonder nadelige gevolgen voor de aanpalenden en andere kavels binnen de 
verkaveling. 

De bevoegde overheid is verplicht het verzoek tot wijziging van een verkavelingsvergunning 
te toetsen aan de feitelijke toestand ontstaan op grond van de voordien afgegeven 
vergunningen en rekening te houden met de kenmerken van de in de omgeving bestaande 
bebouwing (Raad van State, Segers, nr. 32.158 van 9 maart 1989). 

De voorliggende verkaveling is in eerste instantie bedoeld voor het oprichten van woningen. 
Deze verkavelingsvoorschriften zijn dusdanig opgemaakt om een geheel van 2 halfopen 
bebouwingen te garanderen die het uitzicht en de belevingswaarde in het straatbeeld 
moeten bepalen. 
Volgens de geldende stedenbouwkundige voorschriften, goedgekeurd op 11 juni 1979 is 
enkel de oprichting van een afzonderlijk bijgebouw toegelaten, maximaal 40 m² groot, 
afgedekt met platte bedaking en ingeplant op minstens 20 m achter de voorbouwlijn en op 
minstens 2 m van de zijdelingse perceelsgrens. Buiten de toegelaten gebouwen zijn alle 
handelingen en werken verboden welke voorzien zijn in art. 44 van de wet op stedenbouw. 

De voorgestelde wijziging wijkt echter in sterke mate af van het bedoelde bebouwingsbeeld 
binnen de verkaveling en voorziet in de instandhouding van een wachtgevel op het 
rechtsaanpalende perceel over een lengte van 12 m. Aangezien de houtmijt aangeduid staat 
in de zone voor hoofdgebouw, komt de hoofdbestemming wel degelijk in het gedrang. 
Voorliggende aanvraag hypothekeert de realisatie van de woning op dit lot en brengt het doel 
van de verkaveling in het gedrang. Door het voorzien van de houtmijt tegen of op korte 
afstand van de bestaande wachtgevel bestaat er geen mogelijkheid tot afwerking van deze 
wachtgevel waardoor deze als storend zal ervaren worden. 
Het argument dat de houtmijt tijdelijk is en in geen geval vergunningsplichtig, nu deze slinkt 
naarmate er hout wordt opgestookt, zoals in het bezwaarschrift aangehaald wordt, raakt kant 
noch wal.  
Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de 
vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen 
waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, bepaalt dat een 
stedenbouwkundige vergunning niet nodig is om een grond gewoonlijk te gebruiken, aan te 
leggen of in te richten voor het in de onmiddellijke omgeving van een vergund woongebouw 
opslaan van allerhande bij de woning horende materialen, materieel of huishoudelijk afval, 
zoals brandhout, snoeihout, afvalcontainers, vuilnisbakken, composthopen, 
composteringsvaten, met een totaal maximaal volume van 10 kubieke meter, niet zichtbaar 
vanaf de openbare weg. 
In voorliggend geval is de houtmijt groter dan 10 m³, bevindt ze zich op de plaats van het nog 
op te richten hoofdgebouw en is ze zichtbaar vanaf de openbare weg, zodat ze wel degelijk 
vergunningsplichtig is. Deze houtmijt wordt ook jaarlijks terug aangevuld. 
De verschillende hokken voor pluimvee en het hondenhok kunnen samen met de reeds 
vergunde duiventil niet als complementair aan de woonfunctie gezien worden en zullen 
resulteren in een hinder die de normale burenhinder overschrijdt (zie ook bezwaarschriften).  
Gelet ook op het vonnis van de vrederechter van het 2e Kanton Aalst dd. 24 september 2008 
dat er hanen mogen gehouden worden op het perceel, maar dat deze minstens 40 m 
verwijderd dienen te zijn van de woning van het rechtsaanliggende perceel.  

De constructies worden volledig verspreid over het perceel ingeplant en veroorzaken een 
rommelig uitzicht en visuele hinder. Van een uniform of esthetisch uitzicht vanaf de straat is 
er geen sprake. De houtmijt en de verschillende hokken hebben een negatieve visuele 
impact op het straatbeeld. Daarenboven is het geplaatste groenscherm langs de 
perceelsgrens onvoldoende om aan deze hinder tegemoet te komen. De gevraagde 
verkavelingswijziging verhoogt de ruimtelijke kwaliteit van deze omgeving niet. De beoogde 
wijzigingen doen afbreuk aan het opzet van de oorspronkelijke verkaveling, welke uitsluitend 
bestemd was voor de oprichting van 2 halfopen landelijke woningen. Door deze aanvraag 
worden de rechten van de medekavelant onoverkomelijk geschaad. 
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Er wordt bijkomend vastgesteld dat bij de verkavelingswijziging geen stedenbouwkundige 
voorschriften gevoegd zijn, zodat de voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling blijven 
gelden. 
Uit voorgaande volgt dat de ruimtelijke draagkracht van het perceel wordt overschreden en 
dat de goede ruimtelijke ordening wordt aangetast. 
 
Conclusie 

Uit hetgeen voorafgaat dient besloten dat de aanvraag niet voor vergunning vatbaar is. 
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Bijlage IV: Voorbeeld verslag gemeentelijk stedenbouwkundig 

ambtenaar mbt de goede ruimtelijke ordening. 

 

Dit voorbeeld is afkomstig van een cursus van opleiding tot Gemeentelijk 

Stedenbouwkundige Ambtenaar, waar een voorbeeld werd gegeven van een 

stedenbouwkundig verslag. Dit vormt slechts een voorbeeld, ieder verslag heeft een 

andere inhoud afhankelijk van de te beoordelen aanvraag. Ook de ordening en structuur 

hangt af van de ambtenaar dit het verslag opmaakt. Daarenboven dateert dit voorbeeld 

van voor het invoeren van de beginselen met betrekking tot de goede ruimtelijke 

ordening uit de VCRO. 

 

 

Voorbeeld verslag: 

 

 

2. Afweging van de goede ruimtelijke ordening 
 

De appreciatie van het project gebeurt binnen zijn specifieke omgeving en is het 
belangrijkste onderdeel van het advies van de stedenbouwkundig ambtenaar. 

 
2.1 Beschrijving van het project zelf 
 

• Bestemming (aard van activiteit, schaal, hinderaspecten) 
• Samenstelling van het project (gebouwen, verharding, constructie,…) 
• Typologie (vrijstaande woning, urban villa,…) 
• Inplanting (t.o.v. straat, perceelsgrenzen) 
• Volume (kroonlijsthoogte, diepte, breedte, nokhoogte,..) 
• Materiaalgebruik 
• Terreinbezetting (gebouw, met verharding?, …) 
• Terreininrichting 
• Reliëf 

 
2.2 Beschrijving van de ruimere omgeving 
 

• 2.2.1.: Typologie:  
vb: stadsrand, stedelijke omgeving, landelijke kern, zuivere residentiële omgeving, 
hoogwaardig kantoorpark, homogeen/heterogeen, valleigebied, historische omgeving 
 
• 2.2.2.: Karakteristieken:  

- bestemming 
 - mobiliteitsaspect 
 - gebouwtypologie 
 - inplantingswijze 
 - overwegend volume 
 - materiaalgebruik 
 - terreininrichting 
 
• 2.2.3.: Relaties:  
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- Ruimere omgeving in relatie met project 
- Ruimere omgeving in relatie met visie en plannen over die ruimere omgeving 
(ruimtepotenties, gewenste ontwikkeling, …) 

 
• 2.2.4.: Enkele aandachtspunten 

- Geen uitdrukkelijke verwijzing naar structuurplan 
 - Geen uitdrukkelijke verwijzing naar een ontwerpplan bij gunstig advies 
 - Geen uitdrukkelijk verwijzing naar standpunt hiërarchie 
 
2.3. Beschrijving van de directe omgeving 
 
Directe omgeving = wat? 

- Het gaat om naburige percelen 
- Meestal in een straal van 50m  

 
 
Wat beschrijven? 

- Bestemming (aard van activiteit, schaal, invloed, nabuurschap) 
- Gebouwde omgeving inclusief afscheiding, verharding, constructies 
- Inplanting t.o.v. de straat, andere nabije gebouwen en het bouwperceel 
- Volume van de gebouwen (hoogtes, diepte, breedte, massa,..) 
- Overwegend materiaalgebruik gevels, daken, verhardingen 
- Terreinbezetting en –inrichting 

 
2.4. Toetsing van het project met de omgeving = afweging van: 

• Karakteristiek van het project 
• tegenover de karakteristieken van de omgeving 
• aan de hand van aspecten van de goede ruimtelijke ordening 

 
2.5. Aspecten van goede ruimtelijke ordening 
 
Indicatoren van: 
 2.5.1.: Draagkracht van de omgeving 
  - Korrelgrootte 
  - Volume en materiaalgebruik 
  - Dynamiek 
  - Dichtheid 
  - Schaal 
  - Omkeerbaarheid 
 
 2.5.2.: Indicatoren identiteit van de omgeving 
  - Typologie 
  - Conform met/afwijkend van type 
  - Oude/ nieuwe elementen 
  - Interne samenhang 
  - Continuïteit 
  - Herkenbaarheid/karakter 
 
 2.5.3: Indicatoren variatie in de omgeving 
  - Aantal types 
  - Aantal verschillende elementen 
  - Complexiteit 
  - Oriëntatiepunten 
  - Relaties tussen samenstellende elementen 
 
 2.5.4: Indicatoren samenhang van de omgeving 
  - Afstemming elementen op schaalniveau 
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  - Erkenning van oriëntaties/ lijnvormen 
  - Verweving van activiteiten 
 
 2.5.5: Indicatoren flexibiliteit van de omgeving 
  - Is er stabiliteit? 
  - Is er dynamiek mogelijk? 
 
  
 

2.5.6 Indicatoren uitgangshouding zuinig gebruik 
  - Compactheid 
  - Hergebruik 
  - Voorraad-denken 
  - Bundeling van gebruik 
 
2.6. Conclusie afweging goede ruimtelijke ordening 
 
Resultante afweging is een uitspraak 

- Het project is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening 
vermits… 

- Het project is niet in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening 
vermits… 

- Vermits= verwijzing naar aspecten van goede ruimtelijke ordening. 
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Bijlage V: Voorbeeld vaste beleidslijnen gemeente Beveren. 

 

Voorbeeld is afkomstig uit een mail van Bert Genbrugge, stedenbouwkundig ambtenaar 

gemeente Beveren: 

Dag Bram,  
 
Toevallig heeft een architect onlangs naar wat meester Filip De Preter het "gebruikelijk 
gehanteerde beoordelingskader" noemt bij appartementsgebouwen. Ik antwoordde de 
architect dat meergezinswoningen in de gemeente Beveren enkel worden toegestaan als 
er tenminste aan alle volgende voorwaarden voldaan is:  
1.  het bouwperceel ligt in de kern van een deelgemeente;  
2.  het bouwperceel ligt in woongebied;  
3.  er gelden geen voorschriften van een BPA, RUP of verkaveling die 
meergezinswoningen verbieden;  
4.  het ontwerp voldoet aan de woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse wooncode;  
5.  het ontwerp voldoet aan de geldende normen inzake brandveiligheid;  
6.  het ontwerp voorziet per woongelegenheid tenminste 1 autostaanplaats 
(ondergronds, bovengronds, overdekt of open) op het bouwperceel;  
7.  het ontwerp voorziet per bed tenminste 1 fietsenstalling (in een gezamenlijke stalling, 
of bij de autostaanplaats);  
8.  de achtertuinzone is tenminste 10m lang over de volledige breedte van het 
bouwperceel;  
9.  de gelijkvloerse verdieping is niet langer dan die van de omringende vergunde 
bebouwing (richtwaarde: 15 à 18m);  
10.  de bouwdiepte op de verdieping(en) is niet groter dan die van de omringende 
vergunde bebouwing (richtwaarde 11 à 12m, inclusief terras);  
11.  het dakvolume bevat geen leefruimten (zie ook 4);  
12.  de privacy van de omliggende percelen moet worden gewaarborgd. 
 
Merk op dat: 
. het gebruikelijk gehanteerd beoordelingskader (al dan niet in combinatie met 
buitenterras) varieert van gemeente tot gemeente, al heb ik geen weet van gemeenten 
waar er "gebruikelijk" meer dan 12/18 bouwdiepte wordt toegelaten, of minder dan 
11/15.  
. de Beverse regel ivm fietsenstallingen -denk ik- uniek is.  
. qua autostaanplaatsen elders soms 1,50 wordt opgelegd.  
. in Vlaams-Brabant het quasi verbod op woningen in een dakvolume min of meer schijnt 
afgedwongen te worden door het Agentschap Ruimte & Erfgoed, maar dat dit in Oost-
Vlaanderen zeker niet algemeen is.  
. die 10m tuinstrook een stokpaardje is van onze gewestelijk stedenbouwkundig 
ambtenaar. Hij wijkt er soms wel van af, maar 8m is toch de absolute ondergrens.  
 
Bij gewone woningen wordt het volgende gehanteerd:  
A.  de achtertuinzone is tenminste 10m lang over de volledige breedte van het 
bouwperceel; 
B.  de gelijkvloerse verdieping is niet langer dan die van de omringende vergunde 
bebouwing (richtwaarde: 15 à 18m);  
C.  de bouwdiepte op de verdieping(en) is niet groter dan die van de omringende 
vergunde bebouwing (richtwaarde 11 à 12m, inclusief terras). Op percelen in tweede 
bouworde wordt omwille van de privacy geen verdieping toegestaan, maar eventueel wel 
een dakvolume;  
D.  er moet een bouwvrije strook zijn van tenminste 3m tussen de woning en de 
zijdelingse perceelsgrenzen. Bij percelen in tweede bouworde is dit minimum 10m, en dit 
tov ALLE perceelsgrenzen.  
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Als de eigenaar van het aanpalend perceel er schriftelijk mee akkoord gaat (en alle 
plannen ondertekent), mag de bouwvrije zijdelingse strook geschrapt worden. Een 
bouwvrije zijstrook met breedte TUSSEN 0 en 3m is echter onaanvaardbaar.  
 
Bij andere gebouwen dan woongebouwen wordt in Beveren de "45° min 1 regel" 
toegepast: als een gebouw een kroonlijsthoogte heeft van 6m, moet er daarnaast een 
minstens (6-1=) 5m brede bouwvrije strook voorzien worden (in andere gemeenten 
wordt meestal gewoon 45° toegepast).  
Opgelet: dit komt bovenop het minimum van 3m opzij en 10m achteraan.  
 
NB: hoewel wij geen aanvragen mogen weigeren op basis van burgerrechtelijke 
problemen (bv. omdat het gebouw deels op een "recht van overweg" wordt gebouwd, 
maar vaker omdat er een betwisting is rond een gemene muur), waarschuwen we de 
bouwheren meestal wel dat hun voor het overige volledig legale "bouwvergunning" 
daardoor soms ONUITVOERBAAR is.  
Bij verkavelingen stelt dit probleem zich niet, omdat daarbij alle erfdienstbaarheden 
moeten worden opgezocht, en bevestigd, opgeheven of gewijzigd.  
 
Succes! 
 

 


