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VOORWOORD 

 

1. Het schrijven van een masterproef vormt de laatste stap in de voltooiing van de 

masteropleiding. Met veel enthousiasme kijk ik dan ook uit naar mijn eerste stappen in de 

juridische wereld. Toch zou ik graag deze kans aangrijpen om Prof. Dr. Van Hoorick te 

bedanken voor het op zich nemen van de taak van promotor. Ook zou ik graag mijn beide 

ouders bedanken voor de steun en motivatie die zij boden, wanneer het schrijven even niet 

meer vlotte. Het resultaat is dan ook een werk van vallen en opstaan, een werk van schrijven 

en herschrijven, waarmee ik hoop de lezer te overtuigen van mijn inzicht in de materie.  
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INLEIDING 

 

 

2. Sinds jaar en dag kan de vergunningverlenende overheid aan de afgifte van een vergunning 

voorwaarden en lasten verbinden. Deze voorwaarden en lasten zijn zeer uiteenlopend. Zo kan 

er gedacht worden aan het opleggen van een voorwaarde die de aanleg van een groenscherm 

inhoudt, maar ook het opleggen van een kosteloze grondafstand ten voordele van de gemeente 

is via het opleggen van een last mogelijk. Het staat de vergunningverlenende overheid 

evenwel niet volledig vrij om zomaar om het even welke voorwaarde of last op te leggen. 

In deze masterproef wordt dan ook de nodige aandacht besteed aan de voorwaarden die de 

vergunningverlenende overheid in acht moet nemen zowel met betrekking tot het opleggen 

van voorwaarden, als met betrekking tot het opleggen van lasten. 

Het onderwerp van deze masterproef wordt in principe beperkt tot de regeling uit de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening, dit betekent beperkt tot de voorwaarden en lasten opgelegd door 

de vergunningverlenende overheden in het Vlaamse Gewest. Omwille van 

rechtsvergelijkende doeleinden zal in dit verband evenwel af en toe een zijsprong naar de 

praktijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gemaakt. 

Verder wordt ook bij wijze van inleiding kort ingegaan op de wetsartikelen die aan de basis 

liggen van deze mogelijkheid tot het opleggen van voorwaarden en lasten en op de 

voorgeschiedenis ervan. 

Ook de procedurele aspecten met betrekking tot het opleggen van voorwaarden en lasten, de 

rechtsbescherming voor de burger en de gevolgen van het niet-uitvoeren van een voorwaarde 

en/of last komen in deze masterproef aan bod. 

Het is vanzelfsprekend ook van belang om niet voorbij te gaan aan de begrippen voorwaarden 

en lasten an sich om zo een mogelijk onderscheid tussen beide begrippen bloot te leggen. 

In bepaalde gevallen dienen voorwaarden en lasten te worden verbonden aan de afgifte van de 

vergunning op grond van de wet of het decreet zelf. In dat geval is er sprake van voorwaarden 

en lasten „van rechtswege‟. In het tweede deel van deze masterproef wordt dan ook ingegaan 

op de belangrijkste voorbeelden van een dergelijke voorwaarde of last van rechtswege. 
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Tot slot wordt in het laatste onderdeel van deze masterproef onderzocht of het mogelijk is om 

tot een aantal algemene conclusies te komen m.b.t. voorwaarden en lasten en om eventuele 

problemen aan het licht te brengen. 

 

 

DEEL I: Voorwaarden en Lasten: Algemeen 

 

Hoofdstuk 1: Voorwaarden 

 

1. Inleiding 

 

1.1 Wettelijke basis: artikel 4.2.19 VCRO 

 

3. De wettelijke basis voor het opleggen van voorwaarden vinden we terug in artikel 4.2.19 

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO).
1
 Artikel 4.2.19 bepaalt het 

volgende: 

“§1. Onverminderd de voorwaarde van rechtswege, kan het vergunningverlenende 

bestuursorgaan aan een vergunning voorwaarden verbinden. 

Voorwaarden zijn voldoende precies. Zij zijn redelijk in verhouding tot de vergunde 

handelingen. 

Zij kunnen worden verwezenlijkt door enig toedoen van de aanvrager.  

Zij kunnen de uitvoering van de vergunde handelingen niet afhankelijk maken van een 

bijkomende beoordeling door de overheid. 

§2. […]”  

Deze bepaling vinden we in het wetboek terug onder de „bepalingen aan alle vergunningen 

gemeen‟ en dit impliceert meteen dat voorwaarden kunnen worden verbonden aan alle 

                                                      
1
 Art. 4.2.19 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, BS 20 augustus 2009, 54890, hierna VCRO. 
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vergunningen, ook indien geen wettekst specifiek in deze mogelijkheid voorziet.
2
 Een 

wettelijke grondslag is hier niet vereist. De waaier aan mogelijkheden wordt hierdoor 

onbeperkt. Zo kan de overheid opleggen dat een groenscherm rondom een constructie moet 

worden opgetrokken, dat een regenwaterput moet worden geïnstalleerd, dat een bepaalde 

soort bouwmaterialen moet worden gebruikt, dat de hoogte van een carport moet beperkt 

worden,…  

4. Artikel 4.2.19 houdt evenwel enige vorm van beperking in: al deze voorwaarden moeten 

voldoende precies zijn, voldoen aan het evenredigheidsbeginsel, moeten kunnen worden 

verwezenlijkt door enig toedoen van de aanvrager en mogen niet afhankelijk zijn van een 

bijkomende beoordeling door de overheid. Deze vereisten zijn door de rechtspraak nog verder 

aangevuld en worden dan ook later in deze masterproef uitgebreid behandeld. 

5. Verder maakt deze bepaling melding van de voorwaarden van rechtswege (infra). Het gaat 

hier om voorwaarden die bij wet verplicht door de overheid moeten worden opgelegd. Denk 

hierbij aan artikel 90bis van het Bosdecreet dat aan de overheid de verplichting oplegt om aan 

de vergunningsplichtige de voorwaarde op te leggen om bij zijn aanvraag tot 

stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing ook een compensatievoorstel in te dienen.
3
  

Het is van belang om nogmaals te onderstrepen dat wanneer geen dergelijke wetsbepaling 

voor handen is, de overheid ingevolge artikel 4.2.19 VCRO toch nog over de mogelijkheid 

beschikt om een voorwaarde aan de vergunning te koppelen.  

6. Tot slot dient het benadrukt te worden dat deze mogelijkheid enkel openstaat voor de 

vergunningverlenende overheid. Dit zal in het merendeel van de gevallen het College van 

Burgemeester en Schepenen of de Deputatie zijn, maar ook de Vlaamse regering kan een 

vergunningverlenend bestuursorgaan zijn. Dit gezien de bevoegdheid van de Vlaamse 

regering om in beroep een vergunning te vernietigen, bevestigen of te wijzigen. Op deze 

manier wordt de Vlaamse regering dus een vergunningverlenend bestuursorgaan dat bijgevolg 

bevoegd is om aan een vergunning voorwaarden te verbinden.
4
  

 

 

                                                      
2
 B. HUBEAU en W. VANDE VIJVERE (eds.), Handboek Ruimtelijke ordening en Stedenbouw,Brugge, Die 

Keure, 2004, 583. 
3
 Art. 90bis Bosdecreet 13 juni 1990, BS 28 september 1990, 18504.  

4
 F. DE PRETER, “Lasten en voorwaarden verbonden aan stedenbouwkundige vergunningen en 

verkavelingsvergunningen”, TROS. 2003, (3) 7. 
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1.2 Voorgeschiedenis 

 

 

1.2.2 Voorwaarden in de Stedenbouwwet
5
 

 

 

7. Het regime van voorwaarden werd in de Stedenbouwwet niet afzonderlijk behandeld. Dit 

valt te verklaren door het hierboven besproken gegeven dat het opleggen van voorwaarden 

geen wettelijke grondslag vereist. 

In de Stedenbouwwet vinden we wel enkele expliciete bepalingen terug die verwijzen naar de 

bevoegdheid van enkele overheden om voorwaarden op te leggen. Zo bepaalde de 

Stedenbouwwet dat het advies van de gemachtigde ambtenaar aan de vergunning 

voorwaarden kon verbinden om een goede plaatselijke ordening te verzekeren en dat hij in dat 

verband desnoods mocht afwijken van alle bestaande verordenende voorschriften, 

inzonderheid van die welke uit de rooiplannen voortvloeien. Dit kon echter enkel bij 

afwezigheid van een verkavelingsvergunning of een bijzonder plan van aanleg.
6
 Wanneer er 

wel een verkavelingsvergunning of een bijzonder plan van aanleg beschikbaar was, bepaalde 

de Stedenbouwwet dan weer niks over de mogelijkheid tot het opleggen van voorwaarden. 

Het werd niet expliciet voorzien, maar ook niet verboden.
7
 

8. Verder vermeldde de Stedenbouwwet dat ook in beroep voorwaarden aan de vergunning 

kunnen worden gekoppeld. Op deze manier werd het ook voor de Deputatie en de Minister 

mogelijk om voorwaarden op te leggen.
8
  

Ondanks het ontbreken van een afzonderlijke regeling werd er ook ten tijde van de 

Stedenbouwwet al vanuit gegaan dat het College van Burgemeester en Schepenen 

voorwaarden kan verbinden aan de afgifte van een vergunning.
9
  

 

                                                      
5
 Wet 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, BS 12 april 1962, 

hierna Stedenbouwwet. 
6
 Art. 45, § 2 Stedenbouwwet. 

7
 Art. 46 Stedenbouwwet. 

8
 Art. 53, § 3 Stedenbouwwet. 

9
 D. LINDEMANS en J. BLANCKE, De bouwvergunning in het Vlaams Gewest, Heule, UGA, 1997, 117. 
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1.2.2 Voorwaarden in het Decreet houdende Organisatie van de Ruimtelijke 

Ordening
10

 

 

9. Het DORO bepaalde expliciet dat een vergunningverlenende overheid voorwaarden kan 

opleggen in het kader van een stedenbouwkundige - of een verkavelingsvergunning.
11

 Onder 

het DORO stond deze mogelijkheid bijgevolg open voor het College van Burgemeester en 

Schepenen, de Deputatie, de Vlaamse Regering en m.b.t. bepaalde aanvragen ook voor de 

gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.  

De Gemeenteraad is dan weer geen vergunningverlenende overheid. Zij is o.g.v. artikel 105 

§2 DORO niet bevoegd om aan een vergunning voorwaarden te verbinden. De Gemeenteraad 

beschikt dan weer wel over de bevoegdheid om eerst te beslissen over de zaak van de wegen 

alvorens het College van Burgemeester en Schepenen uitspraak mag doen over de 

vergunningsaanvraag zelf. Aan deze beslissing over de zaak van de wegen mag de 

Gemeenteraad dus wel voorwaarden verbinden, maar deze voorwaarden zullen niet bindend 

zijn voor de vergunningsaanvrager. Zij zijn wel verbindend voor het College van 

Burgemeester en Schepenen omdat zij deze voorwaarden verplicht moeten overnemen in de 

vergunning indien zij beslist deze aan de aanvrager te verlenen.
12

     

10. Het opleggen van voorwaarden was dus ook onder het DORO al mogelijk. Deze 

mogelijkheid werd dan ook behouden in de VCRO. Vernieuwend aan artikel 4.2.19 VCRO is 

dat deze bepaling ook een aantal vereisten bevat waaraan de voorwaarden moeten voldoen. In 

wat volgt worden deze vereisten nader onderzocht. 

 

1.3 Algemene doelstelling m.b.t. het opleggen van voorwaarden 

 

 

11. Wanneer de vergunningverlenende overheid over wil gaan tot het opleggen van een 

voorwaarde, dient zij daarbij steeds de algemene doelstelling ervan voor ogen te houden. 

Deze doelstelling bestaat erin dat een voorwaarde enkel kan worden opgelegd om het 

                                                      
10

 Decreet 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, BS 8 juni 1999, hierna DORO. 
11

 Art. 105, § 2 DORO. 
12

 F. DE PRETER, “Lasten en voorwaarden verbonden aan stedenbouwkundige vergunningen en 

verkavelingsvergunningen”, TROS 2003, (3) 7. 
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aangevraagde aanvaardbaar te maken in het licht van de beoordelingsbevoegdheid van de 

vergunningverlenende overheid en in het licht van de geldende wettelijke en reglementaire 

bepalingen.
13

 De overheid geeft door het opleggen van een voorwaarde aan dat het 

aangevraagde zonder deze voorwaarde niet voor vergunning in aanmerking zou komen.
14

  

Het aanvaardbaar maken van de vergunning moet hier gezien worden in het kader van het 

doel van de VCRO namelijk het nastreven van een goede ruimtelijke ordening.
15

 Overigens 

kunnen ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorwaarden enkel worden opgelegd in 

het kader van datzelfde doel.
16

 Er is sprake van een goede ruimtelijke ordening wanneer de 

ruimtelijke ordening gericht is op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte 

beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de 

toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke 

behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar 

afgewogen. Er wordt 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.
17 

12. Wanneer de vergunningverlenende overheid aan een vergunning een voorwaarde verbindt 

met een ander doel dan hetgeen hier werd beschreven, dan maakt deze overheid zich schuldig 

aan machtsafwending.
18

 Er is namelijk sprake van machtsafwending wanneer een 

overheidsinstantie de bevoegdheid die zij bij wet heeft verkregen tot het bereiken van een 

bepaald oogmerk van algemeen belang, hanteert om hiermee een ander doel na te streven.
19

  

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van machtsafwending wanneer de overheid overgaat tot het 

opleggen van een voorwaarde met het enkele doel een bepaalde inwoner te treffen. 

 

 

                                                      
13

 B. HUBEAU en W. VANDE VIJVERE (eds.), Handboek Ruimtelijke ordening en Stedenbouw, Brugge, Die 

Keure, 2004, 583. 
14

 B. HUBEAU en F.VOETS (eds.), Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, Die Keure, 2005, 104. 
15

 V. TOLLENAERE, “Kosteloze grondafstand als last van een stedenbouwkundige vergunning”, TROS 2003, 

(268) 269, noot onder Rb. Dendermonde, 2 mei 2002.  
16

 Zie o.m. art. 188, lid 1 BWRO. 
17

 Art. 1.1.4 VCRO. 
18 F. DE PRETER, “Lasten en voorwaarden verbonden aan stedenbouwkundige vergunningen en 

verkavelingsvergunningen”, TROS 2003, (3) 8. 
19

 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE (eds.), Overzicht van het Belgisch 

Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 939. 
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2. Voorwaarden m.b.t. het opleggen van voorwaarden 

 

 

13. De afwezigheid van een duidelijke wettelijke definitie of invulling van wat een 

voorwaarde nu juist inhoudt, heeft geenszins tot gevolg dat de overheid om het even welke 

voorwaarde aan de aanvrager van een vergunning mag opdringen. Naast het gegeven dat 

voorwaarden steeds moeten beantwoorden aan de hiervoor besproken algemene doelstelling 

van het opleggen van voorwaarden, namelijk het onaanvaardbare in het beoordelingskader 

van de vergunning toch aanvaardbaar maken, bevat artikel 4.2.19 VCRO nog enkele 

voorwaarden waaraan de opgelegde voorwaarde moet voldoen. Zo moet een voorwaarde 

ondermeer voldoende precies zijn, moet zij redelijk in verhouding staan tot de vergunde 

handelingen, moet zij kunnen worden verwezenlijkt door enig toedoen van de aanvrager en 

mag de uitvoering van de vergunde handelingen niet afhankelijk gemaakt worden van een 

bijkomende beoordeling door de overheid.
20

 Verder vloeien er ook uit de rechtspraak nog een 

aantal voorwaarden voort waaraan moet worden voldaan indien de overheid wil overgaan tot 

het opleggen van een voorwaarde. Tot slot dient het benadrukt dat voorwaarden alleen maar 

in de vergunning en niet post factum kunnen worden opgelegd.
21

 

 

2.1 De voorwaarde moet voldoende precies zijn 

 

14. Deze vereiste houdt in dat de aanvrager van de vergunning precies moet weten wat van 

hem wordt verwacht. De overheid moet op een duidelijke en gedetailleerde manier aangeven 

wat de aanvrager moet doen om het aangevraagde aanvaardbaar te maken. De aanvrager moet 

met zekerheid kunnen afleiden wat hij moet doen om de voorwaarde na te leven. De Raad van 

State verduidelijkte dat de overheid de voorwaarde niet mag formuleren op een manier die 

aan de aanvrager toelaat om de aanvraag naar eigen goeddunken aan te passen.
22

 De 

formulering van de voorwaarde mag verder ook geen beoordelingsruimte laten aan de 

                                                      
20

 G. VAN HOORICK, Handboek Ruimtelijk Bestuursrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 200. 
21

 RvS 26 april 2005, nr. 143.656 en G. VAN HOORICK, Handboek Ruimtelijk Bestuursrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2011, 200. 
22

 F. DE PRETER, “Lasten en voorwaarden verbonden aan stedenbouwkundige vergunningen en 

verkavelingsvergunningen”, TROS 2003, (3) 8 en I. LEENDERS, F. VAN ACKER, V. TOLLENAERE, P. VAN 

ASSCHE, J. VERKEST, K. VANHERCK, G. DE WOLF, J. VAN DEN BERGHE, P. VANSANT, Zakboekje 

Ruimtelijke ordening 2012, Mechelen, Kluwer, 2012, 390-391; RvS 8 februari 2002, nr. 103.474, Van den Borre 

en RvS 18 oktober 2002, nr. 111.688, Quintens. 
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aanvrager van de vergunning en evenmin aan de overheid zelf.
23

 De vergunningsvoorwaarde 

moet dus voor de aanvrager onmiddellijk uitvoerbaar zijn.
24

 Dit betekent niet dat de aanvrager 

de voorwaarde onmiddellijk moet uitvoeren. Indien hem bijvoorbeeld als voorwaarde de 

bijkomende aanleg van een waterput wordt opgelegd, dient hij niet daags nadien de aanleg 

van deze waterput aan te vatten. Het moet de aanvrager wel van bij het begin duidelijk zijn 

waar deze waterput precies zal moeten worden geplaatst of om welke soort waterput het hier 

gaat. 

15. De vereiste van een voldoende precieze voorwaarde heeft bijgevolg voornamelijk tot doel 

om onduidelijke en vaag geformuleerde voorwaarden te vermijden. Een treffend voorbeeld 

hiervan vinden we in een arrest van de Raad van State met betrekking tot een 

vergunningsbesluit dat een verwijzing bevatte naar voorwaarden opgenomen in het advies van 

de gemachtigde ambtenaar. Wanneer men dit advies evenwel onder de loep nam, bleek dat in 

dit advies m.b.t. de voorwaarden nog eens werd verwezen naar nog een ander advies, waarin 

uiteindelijk ook geen duidelijke voorwaarden terug te vinden waren.
25

 

Een ander voorbeeld van een voorwaarde die onvoldoende precies werd bevonden betrof de 

voorwaarde die erin bestond om een gemeentelijk reglement betreffende de oppervlakte van 

de vensteropeningen na te leven. De Raad van State oordeelde hier dat de aanvrager een te 

ruime beoordelingsvrijheid werd gegeven omtrent het concept en het uitzicht van het 

gebouw.
26

  

Verder werd ook het stellen van een voorwaarde die ervoor moest zorgen dat een gebouw een 

agrarische bestemming zou behouden als onvoldoende precies bevonden gezien het voor de 

aanvrager op deze manier niet voldoende duidelijk was wat hij concreet moest doen om deze 

bestemming te behouden en het overigens voor de overheid ook niet precies duidelijk was hoe 

zij het vervullen van deze voorwaarde moest controleren.
27

 

16. De voorbeelden uit de rechtspraak blijken talrijk. Werden door de Raad van State 

eveneens als niet voldoende precies bevonden: de voorwaarde om een opvangbekken voor 

                                                      
23

 RvS 31 juli 1995, nr. 54.774, Schmit ;RvS 11 oktober 1995, nr. 59.589, noot V. TOLLENAERE en RvS 28 

september 2001, nr. 99.256, gemeente Watermaal-Bosvoorde. 
24

 T. DE WAELE, “De Begrenzing van de bevoegdheid van de vergunningverlenende overheid bij het opleggen 

van stedenbouwkundige voorwaarden in de vergunning” (noot onder RvS 19 november 2002), TROS 2003, 156-

162. 
25

 RvS 25 oktober 2000, nr. 90.447, Dupont. 
26

 RvS 11 oktober 1995, nr. 55.646, Coulee.  
27

 P. FLAMEY, P.J. VERVOORT EN G. VERHELST, Vlaamse codex ruimtelijke ordening. Parlementaire 

totstandkoming, Brugge, Vandenbroele, 2009, 473 en RvS 31 juli 1995, nr. 54.774, Schmit.   
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regenwater te realiseren zonder dat de exacte plaats en wijze van uitvoering werd bepaald
28

, 

de voorwaarde om alle noodzakelijke maatregelen te nemen ter integratie van een 

waterzuiveringsinstallatie in het landelijk karakter van een gebied zonder te specificeren om 

welke maatregelen het hier precies gaat
29

, de voorwaarde tot de aanleg van een groenbuffer 

rond een afvalverbrandingsoven zonder te bepalen hoe en op welke plaats dit moet 

gebeuren
30

, het ontbreken van een voldoende precieze inplantingsplaats voor de aanleg van 

drie windturbines
31

 en tot slot werd ook het niet bepalen van een inplantingsplaats voor een 

bufferbekken als onvoldoende precies bevonden.
32

 

17. Er is dan weer geen sprake van onvoldoende duidelijkheid of precisering wanneer de in 

een verkavelingsvergunning door de overheid opgelegde voorwaarden afwijken van de 

voorheen door de verkavelaar gestelde voorwaarden. Naar aanleiding van de rechtspraak van 

de Raad van state is het in dit geval duidelijk dat de door de overheid gestelde voorwaarden 

primeren, gezien de voorwaarden gesteld door de overheid automatisch de daarmee strijdige 

in de aanvraag gesuggereerde voorwaarden vervangen.
33

 

18. De vereiste van voldoende precisering kwam ook nog naar voren in een meer recent arrest 

van de Raad van State van 18 oktober 2006. De aanvrager kreeg als voorwaarde 

voorgeschoteld dat hij de keuze had tussen het betalen van een waarborg of de aanleg van 

twee parkeerplaatsen. Er werd aangevoerd dat voorwaarden die aan de aanvrager een 

dergelijke keuze laten, niet voldoende precies geformuleerd zijn.
34

 Men zou allereerst kunnen 

aanvoeren dat dergelijke keuze aan de vergunninghouder een te grote appreciatievrijheid laat 

wat de aanleg van de parkeerplaatsen betreft gezien de vergunningverlenende overheid hier 

nalaat het uitzicht en nog belangrijker de plaats van deze parkeerplaatsen aan te duiden. Wat 

dit aspect betreft zou men dus wel degelijk kunnen stellen dat het hier om een niet voldoende 

precieze voorwaarde gaat. Anderzijds kan men zich ook de vraag stellen of de 

vergunningverlenende overheid effectief de keuze tussen het uitvoeren van de werken en het 

betalen van een waarborg wou openlaten. De waarborg is immers een instrument ter garantie 

van de uitvoering van de werken. Dit impliceert dat de aanvrager ervoor zou kunnen opteren 

om hetzij de uitvoering van de werken meteen aan te vatten, hetzij een waarborg te storten die 

                                                      
28

 RvS 9 juni 2000, nr. 87.914, Eloy en De Keyser. 
29

 RvS 28 mei 2002, nr. 107.084, Baguette.  
30

 RvS 18 oktober 2002, nr. 111.688, Quintens. 
31

 RvS 19 november 2002, nr. 112.680, De Backer en cons. 
32

 RvS 2 oktober 2003, nr. 123.776, De Mulder en Oosterlynck. 
33

 RvS 22 april 1998, nr. 73.201, Devos. 
34

 RvS 18 oktober 2006, nr. 163.735, Matthys. 
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garandeert dat hij de werken in de toekomst effectief zal uitvoeren. Deze keuze an sich lijkt 

me dan weer wel voldoende precies, gezien het geen keuze betreft tussen de uitvoering van 

werken en de storting van een geldsom maar een keuze tussen de uitvoering van werken en 

het storten van een waarborg ter garantie van de uitvoering van deze werken. Op lange 

termijn zou dit tot hetzelfde resultaat leiden los van de vraag of de aanvrager opteert voor het 

uitvoeren van de werken of het storten van de waarborg.  

19. Ook 3 jaar geleden heeft de Raad van State in haar arrest van 6 april 2010 deze vereiste 

nogmaals benadrukt.
35

 Het ging hier meer bepaald om een aanvraag tot stedenbouwkundige 

vergunning voor het bouwen van een vleesvarkensstal. Aan deze vergunning werd een 

voorwaarde gekoppeld die erin bestond dat de aanvrager een voorstel tot landschapsintegratie 

moest doen waarbij ook een kwalitatief ontwerp van inkleding van de stal aan het dossier 

moest worden toegevoegd. De aanvrager voert meteen aan dat deze voorwaarde niet 

voldoende precies en in te vage bewoordingen is omschreven. Er worden namelijk geen 

richtlijnen gegeven waaraan het plan, dat bovendien in samenspraak met de gemeente moet 

worden opgemaakt, moet beantwoorden. De Raad oordeelde dan ook dat de opgelegde 

voorwaarde niet in overeenstemming was met de vereisten vermeld in artikel 4.2.19 VCRO. 

Mijn inziens gaat de Raad van State hier te formalistisch te werk. De afwezigheid van 

richtlijnen wordt net gecompenseerd door de medewerking van de gemeente aan het ontwerp 

van het landschapsintegratieplan. Deze voorwaarde lijkt me praktisch gezien voldoende 

precies omdat de vergunningsaanvrager concreet weet wat van hem verwacht wordt. Hij zal 

zich moeten richten tot de betrokken diensten en van daaruit verder geholpen worden bij het 

opstellen van het vereiste plan. Overigens zou het alternatief erin bestaan dat hem de 

vergunning wordt geweigerd en uit de motivering van de weigeringsbeslissing zal dan 

eveneens blijken dat hij een integratieplan zal moeten opstellen in samenwerking met de 

gemeente. In de praktijk zou de aanvrager bijgevolg dezelfde stappen moeten ondernemen. 

20. Ook kan worden opgemerkt dat ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich al heeft 

moeten uitspreken over de vereiste van voldoende precisering. In 2012 diende de Raad te 

oordelen over de voorwaarden gekoppeld aan een stedenbouwkundige vergunning tot het 

ophogen van een tuin en de aanleg van een verharding.
36

 Eén van de voorwaarden houdt 

namelijk in dat de wateroverlast zoveel mogelijk op eigen terrein moet worden opgevangen. 

Deze voorwaarde werd door de Raad dan ook als onvoldoende duidelijk en precies bevonden 

                                                      
35

 RvS 6 april 2010, nr. 202.777, vzw Natuurpunt Oost-Brabant. 
36

 RvVb 18 april 2012, nr. A/2012/0148. 
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omdat ze aan de bouwheer een te grote appreciatiemogelijkheid laat met betrekking tot de 

exacte manier waarop de drainage en de afvoer van het hemelwater dient te gebeuren. 

Dezelfde kritiek kan ook hier toegepast worden. In het kader van de goede ruimtelijke 

ordening lijkt het me vooral van doorslaggevend belang dat de wateroverlast op eigen terrein 

wordt opgevangen en lijkt het opleggen van de wijze waarop dit moet gebeuren eerder van 

subsidiair belang. Bijgevolg kan men zich ook hier de vraag stellen of de Raad hier niet té 

formalistisch te werk is gegaan. Zeker in het geval van stedenbouwkundige vergunningen kan 

men zich de vraag stellen of dergelijk formalisme nog werkbaar is voor de rechtsonderhorige.  

21. Tot slot laat deze grote beschikbaarheid aan rechtspraak toe om tot een analoge 

behandeling van de vereiste van voldoende precisering te besluiten in het Vlaamse en Waalse 

Gewest.
37

 In beide Gewesten lijkt o.m. het ontbreken van een precieze inplantingsplaats 

doorslaggevend om te besluiten dat de opgelegde voorwaarde niet voldoende precies werd 

geformuleerd. 

 

2.2 De realisatie van de voorwaarde mag niet afhangen van het verkrijgen van een 

andere vergunning 

 

22. Een vergunning kan niet worden verkregen op voorwaarde dat de aanvrager een andere 

vergunning verkrijgt of onder een voorwaarde die aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling 

door de overheid.
38

 Het opleggen van een voorwaarde mag immers geen afbreuk doen aan de 

uitvoerbaarheid van de vergunning. De vergunning moet „op zich‟ uitvoerbaar zijn. Indien het 

bekomen van de vergunning afhankelijk zou worden gesteld van het bekomen van een 

bijkomende vergunning, zou dit in feite neerkomen op niet meer dan een louter uitstellen van 

                                                      
37

 Voorbeelden Vlaams Gewest: RvS 19 november 2002, nr. 112.680, De Backer en cons en RvS 2 oktober 

2003, nr. 123.776, De Mulder en Oosterlynck. Voorbeelden Waals Gewest: RvS 11 oktober 1995, nr. 55.646, 

Coulee; RvS 25 oktober 2000, nr. 90.447, Dupont en RvS 28 september 2001, nr. 99.256, Gemeente 

Watersmaal-Bosvoorde. 
38

 F. DE PRETER, “Lasten en voorwaarden verbonden aan stedenbouwkundige vergunningen en 

verkavelingsvergunningen”, TROS 2003, (3) 8.  
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beslissing over het geheel.
39

 Deze praktijk wordt vooral in het Waalse en Brusselse Gewest 

vastgesteld.
40

 

Zo bepaalde de Raad van State m.b.t. de verbouwing en uitbreiding van een eengezinswoning 

gelegen in het Brusselse Gewest dat o.g.v. de Brusselse ordonnantie houdende organisatie van 

de planning en de stedenbouw de overheid in beroep aan de vergunning voorwaarden mag 

koppelen die een wijziging van de plannen impliceren en dat eens deze wijzigingen ontvangen 

zijn deze niet meer aan de behandelingsprocedure voor de aanvraag moeten worden 

onderworpen. De Raad oordeelde echter dat deze voorwaarden er enkel in kunnen bestaan dat 

er dan toch nieuwe plannen moeten worden ingediend waaraan de afgifte van de vergunning 

moet worden gekoppeld. De overheid mag namelijk slechts een vergunning verlenen o.g.v. 

volledige plannen, die niet meer aangevuld of gewijzigd moeten worden. In deze zaak werd 

aangevoerd dat de overheid een vergunning had willen afgeven nog vooraleer ze de 

gewijzigde plannen had kunnen onderzoeken en dit is volgens de Raad van State niet 

toegestaan.
41

 De voorwaarde had in deze zaak bijgevolg een uitstel van beslissing over het 

geheel tot gevolg. 

23. In een andere zaak diende de Raad uitspraak te doen over de toelaatbaarheid van een 

voorwaarde waarbij de overheid aan een vennootschap een vergunning had verleend om een 

aantal gebouwen te laten slopen maar hieraan was een voorwaarde verbonden die het indienen 

en bekomen van een vergunning voor een project tot heraanleg van de site tot voorwerp had. 

De Raad oordeelde dat de overheid enerzijds wel de bevoegdheid had om de aangevraagde 

vergunning toe te kennen dan wel te weigeren, maar anderzijds geen wettelijke bevoegdheid 

had om aan het verlenen van de vergunning dergelijke voorwaarde te koppelen. Een 

voorwaarde mag niet inhouden dat het definitief oordeel over de toelaatbaarheid van een 

vergund project de facto wordt uitgesteld naar een later tijdstip, waarop dan een nieuwe 

                                                      
39

 T. DE WAELE, “De Begrenzing van de bevoegdheid van de vergunningverlenende overheid bij het opleggen 

van stedenbouwkundige voorwaarden in de vergunning” (noot onder RvS 19 november 2002), TROS 2003, 

(156) 159. 
40

 Zie o.a. RvS 28 september 1994, nr.49.314, vzw Groupe d‟Animation du quartier Nord-Est; RvS 6 december 

1996, nr.63.457, Thiry; RvS 17 januari 1997, nr. 64.112, Vzw SOS Mémoire de Liège; RvS 11 maart 1998, 
nr.72.398, Piret en Passelecq; RvS 15 april 1999, nr.79.803, Vanderbeeck en RvS 28 september 2001, nr.99.256,  

gemeente Watersmaal-Bosvoorde. 
41 RvS 28 september 2001, nr.99.256,  gemeente Watersmaal-Bosvoorde. 
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beoordeling doorgevoerd wordt.
42

 De uitvoerbaarheid van een vergunning kan volgens de 

Raad van State slechts beperkt worden in het geval dat een wet of decreet dit toelaat.
43

  

In de rechtsleer wordt dit standpunt echter als te verregaand ervaren.
44

 In het geval waarin een 

wet of een decreet een beperking stelt aan de uitvoerbaarheid van de vergunning door deze te 

schorsen zolang er geen andere vergunning wordt bekomen, gaat het om een voorwaarde die 

door deze wet of dat decreet wordt opgelegd. In het geval waarin een wet of een decreet deze 

beperking niet stelt, wordt het net voor de overheid interessant om dan toch de mogelijkheid 

te hebben om het verkrijgen van een bijkomende vergunning te kunnen opleggen als 

voorwaarde. 

24. Ook het Hof van Cassatie heeft in 1995 al aangegeven dat het mogelijk is om een 

vergunning afhankelijk te stellen van een voorwaarde die mogelijks in strijd komt met andere 

wetgeving.
45

 Deze voorwaarden worden wel degelijk als wettig gezien. Zij hebben enkel tot 

gevolg dat de aangevraagde vergunning niet uitvoerbaar wordt tot zo lang de bijkomende 

vergunning niet verkregen wordt. 

Gezien de doelstelling van het opleggen van voorwaarden is het aannemelijk dat de overheid 

om het aangevraagde aanvaardbaar te maken de uitvoering van bijkomende werken vereist 

(infra). Wanneer deze bijkomende werken eveneens aan het bekomen van een vergunning 

onderworpen zijn, moet de aanvrager een bijkomende vergunning aanvragen en zal de 

realisatie van de voorwaarde in dit geval wel afhangen van het verkrijgen van een andere 

vergunning. 

25. Er dient dan ook een onderscheid te worden gemaakt tussen het geval waarin beide 

vergunningaanvragen tot de beoordelingsbevoegdheid van dezelfde overheid behoren en het 

geval waarin een beoordeling van verschillende overheden vereist is.  

In het eerste geval stelt zich geen probleem wanneer beide aanvragen samen worden 

ingediend en de overheid deze dus in zijn geheel kan beoordelen. Wanneer daarentegen beide 

aanvragen apart worden beoordeeld, de ene voor de andere, is dit wel problematisch. Het is 

namelijk onaanvaardbaar dat de vergunninglenende overheid op die manier voorruit zou lopen 

                                                      
42

 P. FLAMEY, P.J. VERVOORT EN G. VERHELST, Vlaamse codex ruimtelijke ordening. Parlementaire 

totstandkoming, Brugge, Vandenbroele, 2009, 473. 
43

 RvS 13 juni 2002, nr.107.823, FEROOZ.  
44

 F. DE PRETER, “Lasten en voorwaarden verbonden aan stedenbouwkundige vergunningen en 

verkavelingsvergunningen”, TROS 2003, (3) 8. 
45

 Cass. 27 maart 1995, Arr. Cass. 1995, 325. 
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op een beslissing die zij nog moet nemen over een andere aanvraag.
46

 Een voorbeeld hiervan 

vinden we terug in de rechtspraak van de Raad van State
47

: de Raad diende zich uit te spreken 

over de bouwvergunning voor o.a. het verhogen van het strand te Oostende tussen het Kursaal 

en het Zeeliedenmonument. In casu bleek het essentieel voor de beoordeling van de 

vergunning dat er een wandelpasserelle werd aangelegd op een beschermingsdam. Deze 

wandelpasserelle was echter nog niet vergund en deze maakte evenmin deel uit van de 

bestreden vergunning. Indien men voor de beoordeling van de vergunning ervan uit zou gaan 

dat deze wandelpasserelle in de toekomst vergund zou worden, dan zou zij de beoordeling van 

de voorliggende vergunningsaanvraag steunen op niet vaststaande en onvoldoende duidelijke 

gegevens en loopt zij vooruit op de nog te beoordelen aanvraag tot de aanleg van de 

wandelpasserelle. 

In het tweede geval moeten beide aanvragen elk door een andere overheid beoordeeld 

worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de bouw van een supermarkt met bijhorende 

parking plaatsvindt op de grens van twee gemeenten. De aanvraag voor de bouw van het 

eigenlijke gebouw zou dan beoordeeld moeten worden door het schepencollege van gemeente 

A en de aanvraag voor de aanleg van de parking door het schepencollege van gemeente B. 

Het is hoogstwaarschijnlijk dat beide schepencolleges oordelen dat het project enkel 

aanvaardbaar is indien het in zijn geheel wordt uitgevoerd. Het winkelgebouw zou niet 

aanvaardbaar zijn zonder de parking en vice versa. Onvermijdelijk zal één van de 

schepencolleges toch als eerste moeten beslissen. Wanneer gemeente A eerst tot een 

beslissing overgaat m.b.t. de bouw van het winkelgedeelte en deze is gunstig voor de 

aanvrager, zal zij haast niet anders kunnen dan aan de vergunning de voorwaarde te koppelen 

dat deze vergunning enkel uitvoerbaar wordt wanneer ook door gemeente B een vergunning 

wordt verleend voor de aanleg van de parking. Ook in dit voorbeeld wordt de uitvoerbaarheid 

van de vergunning beperkt.
48

 

26. Ondanks de rechtspraak van de Raad van State, lijkt het erop dat de mogelijkheid tot het 

beperken van de uitvoerbaarheid via het vereisen van een bijkomende vergunning door de 

rechtsleer toch wordt aanvaard. In de rechtsleer wordt namelijk als volgt geredeneerd: indien 

de vergunningverlenende overheid de mogelijkheid heeft om de vergunning te weigeren, moet 

                                                      
46

 F. DE PRETER, “Lasten en voorwaarden verbonden aan stedenbouwkundige vergunningen en 

verkavelingsvergunningen”, TROS 2003, (3) 9.  
47

 RvS 9 juli 2002, nr. 109.018, Van Iseghem. 
48

 F. DE PRETER, “Lasten en voorwaarden verbonden aan stedenbouwkundige vergunningen en 

verkavelingsvergunningen”, TROS 2003, (3) 9. 
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zij ook over de mogelijkheid beschikken om deze vergunning aan voorwaarden te 

onderwerpen die de uitvoerbaarheid ervan beperken.
49

  

 

2.3 De voorwaarde moet evenredig zijn 

 

27. Uit wat voorafgaand aan deze evenredigheidsvereiste al werd besproken, is duidelijk 

gebleken dat het de overheid niet vrij staat om zomaar om het even welke voorwaarde op te 

leggen. De Raad van State heeft dit principe reeds herhaaldelijk aangehaald eraan toe voegend 

dat de aard van de mogelijk op te leggen voorwaarden niet vreemd mag zijn aan de algemene 

strekking waarvan toepassing wordt gemaakt.
50 

In een later arrest verduidelijkte de Raad van 

State haar visie door te stellen dat er een zeker verband moet bestaan tussen de opgelegde 

voorwaarde en het voorwerp van de aanvraag.
51

 

In sommige rechtsleer wordt zelfs gesteld dat er een directe relatie moet bestaan tussen de 

voorwaarde en
 

de noodwendigheden van het project.
52 

Ook het Hof van Beroep van 

Antwerpen oordeelde eerder al dat de vergunningverlenende overheid niet over de 

bevoegdheid beschikt om aan een vergunning voorwaarden te koppelen die geheel vreemd 

zijn aan de ruimtelijke ordening.
53

 

28. Uit dit alles is dan ook de vereiste van een evenredig verband tussen de voorwaarde en het 

voorwerp van de aanvraag gegroeid.  Deze vereiste was, in tegenstelling tot wat voor lasten 

geldt, niet uitdrukkelijk terug te vinden in het vroegere Decreet houdende Organisatie van de 

Ruimtelijke Ordening (DORO) maar werd ondertussen wel al letterlijk opgenomen in artikel 

4.2.19 VCRO. 

Een goede illustratie van deze vereiste vinden we terug in een arrest van de Raad van State 

waarin door de aanvrager de voorwaarde werd aangevochten die erin bestond een ingebouwde 

autobergplaats met bijhorende poort in de voorgevel van plaats te wisselen met een raam aan 

                                                      
49

 F. DE PRETER, “Lasten en voorwaarden verbonden aan stedenbouwkundige vergunningen en 

verkavelingsvergunningen”, TROS 2003, (3) 9. 
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de andere kant van de voorgevel. De overheid had deze voorwaarde opgelegd om de 

zogenaamde “gevelharmonie” te bewerkstelligen. Deze voorwaarde werd door de Raad van 

State niet aanvaard gezien “de bestaande toestand geen bedreiging vormde voor de goede 

aanleg van de plaats” en besloot bijgevolg tot de onevenredigheid van deze voorwaarde. Een 

andersluidende beslissing zou voor de aanvrager teveel kosten met zich meebrengen, die niet 

meer in verhouding zouden staan tot de gepleegde inbreuk. 
54 

 

29. Wanneer de verwezenlijking van de vergunning zelf door het verregaande karakter van de 

opgelegde voorwaarde de facto helemaal onmogelijk is geworden, dan is er geen twijfel 

mogelijk over het onevenredige karakter van deze voorwaarde. Het opleggen van dergelijke 

voorwaarde zou in dit geval neerkomen op een verkapte weigering van de aanvraag tot 

vergunning. Dit zou betekenen dat de overheid zich schuldig heeft gemaakt aan 

machtsafwending. Een illustratie van dergelijke voorwaarde vinden we terug in een arrest van 

de Raad van State m.b.t. een verkavelingsvergunning die werd verleend onder een 

voorwaarde i.v.m. de ontsluiting van de verkaveling. Het vervullen van deze voorwaarde 

bleek voor de aanvrager echter een onmogelijke opdracht gezien het vervullen van deze 

voorwaarde in strijd was met een eerdere beslissing van de Gemeenteraad m.b.t. de wegenis 

binnen deze verkaveling.
55

 Op deze manier werd het voor de aanvrager onmogelijk gemaakt 

om de opgelegde voorwaarde na te komen en bijgevolg kon men hier mijn inziens niet anders 

dan tot een onevenredige voorwaarde besluiten. 

30. Ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft zich al moeten uitspreken over de 

evenredigheid van voorwaarden. Een arrest van 2012 heeft betrekking op een 

stedenbouwkundige vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een kasteel meer 

bepaald voor de bouw van een ondergrondse garage, die zich deels ondergronds zal 

bevinden.
56

 Deze vergunning werd verleend onder de voorwaarde dat de garage volledig 

onder het bestaande maaiveld moest worden ingeplant, waardoor ze dus ongeveer 1 meter 

lager dan wat voorzien was in de aanvraag zou moeten worden gerealiseerd. De Raad 

herhaalde het criterium dat bij beoordeling van deze evenredigheid moet worden gehanteerd 

(supra) en haalde zelf ook enkele voorbeelden aan van voorwaarden die als niet-evenredig te 

beschouwen zijn. De voorwaarde werd dan ook niet evenredig bevonden. 

                                                      
54

 RvS 8 juni 2001, nr.96.241 en RvS 26 november 2002, nr.112.888. 
55

 RvS 23 januari 2002, nr. 102.802, NV Lindimmo. 
56

 RvVb 29 februari 2012, nr. A/2012/0072. 



 21 

31. Verder zou de aanvrager zich ook nog kunnen beroepen op het gelijkheidsbeginsel om 

dergelijk onevenredige voorwaarde aan te vechten. Hij zou in dit geval moeten proberen aan 

te tonen dat aan hem een voorwaarde werd opgelegd die niet werd opgelegd aan anderen die 

evenwel in dezelfde omstandigheden verkeerden of die een aanvraag voor een soortgelijk 

project indienden. Dergelijke voorwaarde zal dan alleen wettig kunnen worden bevonden 

wanneer de overheid voor dit verschil in behandeling een redelijke verantwoording voor 

handen heeft en wanneer deze verantwoording bovendien steunt op aspecten van de goede 

ruimtelijke ordening.
57

 

In een meer recent arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen worden beide 

argumenten door de verzoekende partij zelfs gecombineerd.
58

 Verzoeker had een aanvraag 

ingediend voor een stedenbouwkundige vergunning voor een verandabouw op gelijkvloers. 

Deze aanvraag werd geweigerd omdat het dak van deze veranda volgens de ingediende 

plannen volledig uit glas zou bestaan, terwijl de Antwerpse Bouwcode vereist dat het dak van 

de veranda zou worden ingericht als groendak. De Antwerpse Bouwcode is een gemeentelijke 

stedenbouwkundige verordening die alle regels verzamelt die bepalen hoe in de stad 

Antwerpen gebouwd of verbouwd mag worden.
59

 De verzoekende partij voert hier aan dat de 

vaste rechtspraak van de Raad van State inzake de evenredigheid van voorwaarden ook in 

deze zaak moet worden gevolgd, ook al gaat het hier om een weigeringsbeslissing en niet om 

een opgelegde voorwaarde. De verzoekende partij beroept zich hier ook nog op het 

gelijkheidsbeginsel omdat door de stad Antwerpen ooit in een gelijkaardig geval wel een 

vergunning verleend is voor de bouw van een veranda. De Raad heeft echter beide 

argumenten afgewezen ondermeer omdat de bouw van dergelijke veranda sowieso in strijd 

blijft met de Antwerpse Bouwcode en de verzoekende partij zich via het gelijkheidsbeginsel 

dus niet mag beroepen op een gelijkheid in onwettigheid. 

 

 

 

2.4 De vergunning moet door de enkele wil van de eigenaar ten uitvoer kunnen 

worden gelegd, zonder afhankelijk te zijn van de medewerking van derden 
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32. Deze vereiste houdt in dat wanneer de vergunninglenende overheid een voorwaarde 

oplegt, aan deze voorwaarde moet kunnen worden voldaan door de enkele wil van de 

vergunningaanvrager zelf. Uit de memorie van toelichting blijkt dat met de woorden „door 

enig toedoen van de aanvrager‟ wordt bedoeld dat de aanvrager van de vergunning een 

bepaalde mate van invloed moet kunnen uitoefenen op de uitvoerbaarheid van de voorwaarde 

en dat een voorwaarde waarbij de aanvrager zelf geen initiatiefrecht heeft uitgesloten is.
60

 De 

aanvrager moet minstens zelf stappen kunnen ondernemen om de voorwaarde te 

verwezenlijken, het vervullen van de voorwaarde mag niet volledig en enkel van de wil van 

een derde afhankelijk worden gemaakt.
61

 Indien aan deze vereiste niet het nodige belang 

wordt gehecht, wordt afbreuk gedaan aan het beginsel dat de vergunning op zich de uitvoering 

van de vergunde handelingen mogelijk moet maken.
62

  

Dit standpunt kwam reeds in 1975 naar voor naar aanleiding van een arrest van de Raad van 

State. De vergunninglenende overheid had aan de vergunningaanvrager de voorwaarde 

opgelegd om bepaalde installaties te verplaatsen naar een terrein dat eigendom was van een 

derde.
63

 Om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen, had de aanvrager vanzelfsprekend de 

medewerking van deze derde nodig. Wanneer deze derde zou weigeren om de installaties op 

zijn terrein te laten plaatsen, dan zou dit betekenen dat de aanvrager onmogelijk aan de 

opgelegde voorwaarde zou kunnen voldoen. De Raad van State oordeelde dan ook dat aan een 

voorwaarde opgelegd in het kader van een vergunningsaanvraag moet kunnen worden 

voldaan door de enkele wil van de eigenaar zelf. 

33. De vraag stelt zich of dit standpunt vandaag nog wel overeind blijft. Het is namelijk niet 

de taak van de vergunningverlenende overheid om toe te zien op de manier waarop de 

aanvrager de voorwaarde naleeft of op wiens medewerking hij daarvoor terugvalt. De 

vergunningverlenende overheid heeft evenmin als taak om het eigendomsrechtelijk statuut 

van de grond en de eventuele zakelijke rechten die erop rusten na te gaan bij het opleggen van 

een voorwaarde. Wanneer vergunningen worden afgeleverd, gebeurt dit echter onder 

voorbehoud van deze rechten.
64

 De overheid hoeft niet na te gaan wie de eigenaar is van het 
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betrokken goed alvorens aan een vergunning bepaalde voorwaarden te verbinden. De 

hoofdbekommernis voor de overheid is dat de voorwaarde wordt nageleefd indien de 

vergunning ten uitvoer wordt gelegd.
65

  

Het is bijgevolg aan de aanvrager van de vergunning om ervoor te zorgen dat hij de 

voorwaarde kan vervullen en er op die manier voor kan zorgen dat de vergunning uitvoerbaar 

wordt. Indien hij hiervoor de medewerking van een derde nodig heeft, is het aan de aanvrager 

om hierover met deze derde tot een akkoord te komen. Slaagt hij hier niet in, dan kan de 

vergunning ook niet tot uitvoering komen en staat dit gelijk aan de situatie waarin zijn 

aanvraag tot vergunning zou zijn geweigerd. Men mag van de aanvrager dus wel verwachten 

dat hij een overeenkomst moet sluiten met een derde om aan de voorwaarde te kunnen 

voldoen, maar men mag van de aanvrager bijvoorbeeld niet verwachten dat hij zijn werken 

opschort tot de aanpalende gronden (dus de gronden die eigendom zijn van een derde) een 

bestemmingswijziging van agrarisch gebeid naar een zone voor bedrijven ondergaan.
66

   

34. Het standpunt waarbij aan de voorwaarde moet kunnen worden voldaan door de enkele 

wil van de eigenaar zelf, lijkt vandaag te verregaand. Het is dan ook niet per se verboden om 

een voorwaarde op te leggen waarbij de aanvrager de medewerking van een derde nodig 

heeft. Dit is mogelijk zolang men als overheid ook hier niet te ver in gaat door van de 

aanvrager de naleving van een voorwaarde te verlangen waarbij de aanvrager in een situatie 

wordt geplaatst waarin hij zelf helemaal niks kan ondernemen om ervoor te zorgen dat deze 

voorwaarde wordt nageleefd. 

 

2.5 De voorwaarde mag enkel betrekking hebben op bijkomende of bijkomstige 

gegevens 

 

35. Met deze vereiste wil men ervoor zorgen dat wat in de vergunningsaanvraag als 

substantieel wordt beschouwd door de overheid via het opleggen van een voorwaarde niet kan 

worden gewijzigd of beperkt. Via het opleggen van voorwaarden mag de aanvraag enkel op 
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accessoire punten worden gewijzigd. Deze vereiste werd al meermaals in de rechtspraak en 

rechtsleer behandeld.
67

 

Indien hieraan door de overheid niet kan worden voldaan en de opgelegde voorwaarde dus 

wel degelijk substantiële wijzigingen aan de aanvraag teweegbrengt, moet de overheid 

beslissen tot weigering van de vergunningsaanvraag. In deze beslissing tot weigering zal de 

overheid normaliter haar motieven die haar tot de weigering hebben gebracht duidelijk 

vermelden. Vervolgens kan de aanvrager hieruit opmaken m.b.t. welke punten een wijziging 

in de aanvraag wenselijk is. Het is de overheid ingevolge rechtspraak van het Hof van 

Cassatie volledig toegestaan om deze punten in haar weigering duidelijk te maken, zij mag 

duidelijk aangeven m.b.t. welke punten de aanvraag zou moeten worden gewijzigd.
68

 Daarna 

rest de aanvrager alleen nog de mogelijkheid om na aanpassing van de oorspronkelijke 

aanvraag een nieuwe aanvraag in te dienen. Gezien het hier om een nieuwe aanvraag gaat, zal 

ook een nieuw openbaar onderzoek noodzakelijk zijn. Deze weg staat los van het systeem van 

het opleggen van voorwaarden, vermits het hier dan om een beslissing tot weigering gaat en 

niet om een toekenning van de vergunning onder voorwaarden. 

36. De vereiste dat de opgelegde voorwaarde geen substantiële wijzigingen in de aanvraag 

mag teweegbrengen is al meermaals naar voren gekomen in de rechtspraak van de Raad van 

State. Er zijn 3 grote groepen van arresten te onderscheiden, ingedeeld volgens 

probleemstelling. Zij hebben allen gemeen dat het aanbrengen van substantiële wijzigingen 

door de Raad van State wordt afgewezen. 

37. Een eerste groep arresten handelt over het geval waarin overheden in graad van beroep 

een vergunning afleveren en waarbij aan die vergunning een voorwaarde wordt gekoppeld die 

de aanvraag substantieel wijzigt. De motivering van de Raad van State om deze praktijk af te 

wijzen is gestoeld op het gegeven dat een overheid in graad van beroep niet bevoegd is om de 
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plannen te wijzigen.
69

 Het komt aan het College van Burgemeester en Schepenen toe om de 

aanvraag tot vergunning als eerste te beoordelen. De Raad van State ging zelfs zo ver dat ze 

oordeelde dat dit middel ambtshalve moest worden opgeworpen gezien de 

bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende administratieve overheden de openbare orde 

raakt.
70

  

Op deze stelling werd in de rechtsleer al vlug kritiek geleverd gezien de devolutieve werking 

van het administratief beroep hier over het hoofd werd gezien. Volgens dit principe van 

devolutieve werking komt aan de overheid in graad van beroep dezelfde bevoegdheid toe als 

de bevoegdheid waarover de overheid in eerste aanleg beschikt. Wanneer tegen een 

vergunningsbeslissing administratief beroep wordt ingesteld, wordt de bevoegdheid van het 

College van Burgemeester en Schepenen overgedragen naar de Deputatie, want de beslissing 

van de Deputatie komt dan in de plaats van de oorspronkelijke beslissing.
71

  

Vandaag is deze rechtspraak van de Raad van State waarbij de overheid in graad van beroep 

als onbevoegd wordt gezien voor het aanbrengen van wijzingen in de aanvraag tot vergunning 

ietwat achterhaald. In 2010 kwam er een reparatiedecreet dat nu ook aan de overheid in graad 

van beroep de mogelijkheid geeft om plannen aan te passen.
72

 Deze evolutie betekent echter 

geenszins dat de overheid al dan niet in graad van beroep de mogelijkheid verkrijgt om 

substantiële wijzigingen door te voeren. Het moet nog steeds om een wijziging van 

bijkomstige of bijkomende gegevens gaan. Een andere zienswijze zou mogelijks neerkomen 

op een uitholling van het openbaar onderzoek. In de rechtspraak vinden we dan ook een 

tweede groep arresten terug die op dit aspect nader ingaat. 

38. Deze tweede groep arresten focust voornamelijk op het principe dat de aanvraag na het 

openbaar onderzoek niet meer mag worden gewijzigd. Indien dit wel mogelijk zou zijn, zou 

worden voorbij gegaan aan het bezwaarrecht dat derden hebben tijdens het openbaar 
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onderzoek.
73

 Deze derden kunnen enkel met voldoende kennis van zaken bezwaar indienen 

indien ze over alle relevante informatie beschikken en dit is niet het geval wanneer er via het 

opleggen van voorwaarden nog wijzigingen worden aangebracht aan de ingediende plannen.
74

 

De Raad van State oordeelde hier dan ook steeds dat substantiële wijzigingen aan de 

ingediende plannen niet mogelijk zijn zonder dat er een nieuw openbaar onderzoek wordt 

georganiseerd.
75

 Een nieuw openbaar verzoek is zelfs vereist wanneer de voorwaarden net 

werden opgelegd om tegemoet te komen aan de bezwaren van belanghebbende derden.
76

 De 

noodzakelijkheid van een nieuw openbaar onderzoek wordt in de rechtspraak dan ook 

gebruikt als criterium om na te gaan of een voorwaarde al dan niet als een substantiële 

wijziging van de ingediende plannen moet worden beschouwd.
77

 

39. Een laatste groep van arresten gaat rechtstreeks in op de vraag of de 

vergunningverlenende overheid via het opleggen van voorwaarden substantiële wijzigingen 

mag aanbrengen aan de ingediende plannen.
78

 De Raad van State besliste hier telkens dat 

wanneer een voorwaarde een substantiële wijziging aan de ingediende plannen zou 

teweegbrengen, de vergunningverlenende overheid moest overgaan tot de weigering van de 

aanvraag (supra). Ook hier zou men kunnen argumenteren dat de Raad van State deze vereiste 

in haar rechtspraak heeft ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het openbaar onderzoek niet zou 

worden uitgehold. 

40. De vraag die hier rijst is wat exact moet worden verstaan onder niet-substantiële 

wijzigingen. Wanneer heeft een wijziging betrekking op een substantieel element van de 

aanvraag? Wanneer betreft het enkel bijkomende of bijkomstige gegevens? Wat verstaat men 

onder de accessoire elementen van de aanvraag? 

Een precieze definitie van deze begrippen is er echter niet. Wel kunnen uit de uitgebreide 

rechtspraak van de Raad van State een aantal criteria worden afgeleid die door de Raad 

worden gehanteerd om uit te maken of een voorwaarde al dan niet een substantiële wijziging 

tot gevolg heeft.  
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41. Hiervoor werd al melding gemaakt van het criterium dat steunt op de vereiste van een 

openbaar onderzoek. Geeft de wijziging aanleiding tot een nieuw openbaar onderzoek, dan 

wordt er door de Raad vanuit gegaan dat het hier om een substantiële wijziging gaat (supra).
79

 

Een bijkomende vraag die men zich hier zou kunnen stellen is wat er nog overblijft van dit 

criterium in de gevallen waarin de vergunningsaanvraag in eerste instantie al niet aan de 

vereiste van een openbaar onderzoek onderworpen was. Wanneer de aanvraag tot een 

stedenbouwkundige- of verkavelingsvergunning een goed betreft gelegen in een gebied 

waarvoor een bijzonder plan van aanleg of een niet-vervallen verkaveling bestaat, dan is 

namelijk geen openbaar onderzoek vereist. Hetzelfde geldt trouwens indien voor het gebied 

een gemeentelijk of provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat, dat voor het goed niet 

enkel bestemmingsvoorschriften omvat, maar ook voorschriften inzake de inplanting, de 

grootte en het uiterlijk van de constructies.
80

 Indien er geen openbaar onderzoek voor de 

vergunningsaanvraag in zijn geheel vereist is, kan men moeilijk argumenteren dat men het al 

dan niet substantieel karakter van een wijziging kan laten afhangen van het enkele feit of er 

voor de wijziging al dan niet een openbaar onderzoek vereist zou geweest zijn. De Raad van 

State heeft in zijn rechtspraak dan ook een tweede criterium ontwikkeld. 

42. Een tweede criterium bestaat erin om na te gaan of de voorwaarde wordt opgelegd om de 

aanvraag in overeenstemming te brengen met het recht (bijvoorbeeld met een Bijzonder Plan 

van Aanleg). Indien dit het geval is, kan men spreken van een substantiële wijziging. Dit 

criterium werd op ruime wijze ingevuld. Het gaat hier niet alleen om voorwaarden die de 

aanvraag in overeenstemming brengen met het recht an sich, maar ook om voorwaarden die 

noodzakelijk zijn in het kader van de goede ruimtelijke ordening.
81

 Dit criterium is echter 

vatbaar voor kritiek. De algemene doelstelling bij het opleggen van een voorwaarde is net om 

het aanvraagde dat omwille van wettigheids- of opportuniteitsredenen niet vergunbaar is, via 

de voorwaarde toch in aanmerking te laten komen voor vergunning (supra).  

43. Hierna volgen een aantal voorbeelden uit de rechtspraak. Het moet benadrukt worden dat 

wat in het ene dossier als substantiële wijziging wordt beschouwd, niet per se als substantieel 

wordt beschouwd in een ander dossier. Het gaat hier steeds om een in concreto- beoordeling 
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door de Raad van State.
82

 Werden in het verleden door de Raad van State als substantiële 

wijziging beschouwd: 

 - de aanpassing van het architecturale concept van belangrijke delen van een groot 

 museumcomplex
83

;  

- de aanleg van een groen bufferscherm rond een stal gezien deze stal in de nabijheid 

van woningen wordt opgetrokken en het bufferscherm ook bepalend zou zijn voor het 

behoud van de landschappelijke esthetiek van het betrokken gebied
84

; 

 - de wijziging van de inplantingsplaats van het gebouw of de constructie
85

; 

- de wijziging van het gebruik van een gebouw van „ontwenningscentrum voor 

drugverslaafden‟ naar „centrum voor de drugvrije therapeutische gemeenschap‟
86

; 

- de wijziging van de bouwhoogte van een bijgebouw
87

; 

- de wijziging van de dakvorm van een plat dak naar een dak met een hellingsgraad 

van 35° tot 45°
88

; 

- het weglaten van een aantal parkeerplaatsen
89

 of de aanvraag voor een parking die 

met een derde wordt verkleind.
90

 

Werden door de Raad van State als niet-substantieel of accessoir beschouwd: 

 - de aanleg van een groenscherm in streekeigen soorten rond een kantoor- en 

 woongebouw
91

; 

- de beperking van de hoogte van een gebouw indien dit geen afbreuk doet aan de 

algemene architectuur en esthetiek ervan
92

; 
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- de voorwaarde om de garagepoorten van een kantoorgebouw in hout uit te voeren en 

in een eigen waterzuiverings- en afvoersysteem te voorzien
93

; 

- het beperken van een terras met 1.90m ten opzichte van de zijdelingse perceelgrens 

over een diepte van 4m
94

; 

- de voorwaarde die oplegt dat in een visvriendelijke pomp moet worden voorzien.
95

 

Uit deze niet-limitatieve opsomming van voorbeelden blijkt dat de Raad van State in het 

verleden zeer weigerachtig stond tegenover de mogelijkheid om via het opleggen van 

voorwaarden de ingediende plannen te wijzigen. Indien we de meer recente rechtspraak van 

de Raad van State erop nakeken, was toch enige versoepeling merkbaar, maar met de komst 

van de VCRO en de Raad voor Vergunningsbetwistingen lijkt het alsof er wordt 

teruggekomen op deze evolutie.  

44. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest leek men zich soepel op te stellen. In het 

BWRO vinden we een bepaling terug die aan de overheid waarbij een vergunningsaanvraag is 

ingediend of een beroep is ingesteld toelaat om voorwaarden op te leggen die een wijziging 

impliceren van de plannen die tot staving van de aanvraag zijn ingediend.
96

 Voorwaarden die 

wijziging van de plannen impliceren zijn dus toegelaten. De vergunning kan in dit geval 

worden afgegeven vanaf de ontvangst van de wijzigingen zonder dat deze eerst opnieuw aan 

de procedure moeten onderworpen worden waartoe de vergunning aanleiding gaf. Met deze 

bepaling wou men de gevolgen verzachten van de hierboven besproken rechtspraak van de 

Raad van State die verbiedt dat in de loop van de beroepsprocedure essentiële wijzigingen aan 

de plannen worden aangebracht.
 97

Aan deze mogelijkheid zijn evenwel ook voorwaarden 

verbonden. Toch blijft ook in Brussel vereist dat de wijzigingen van bijkomstig belang zijn en 

dat zij het voorwerp van de aanvraag niet mogen aantasten en tot doel moeten hebben om 

tegemoet te komen aan de bezwaren die de oorspronkelijk ingediende plannen opriepen.
98

 

45. De Raad voor Vergunningsbetwistingen stelde in haar arrest van 29 februari 2012 dat een 

wijziging als substantieel moet beschouwd worden wanneer deze wijziging een noodzakelijke 

voorwaarde vormt voor het verlenen van de aangevraagde vergunning. In casu ging het om 
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een voorwaarde waarin werd opgelegd dat de garage volledig onder het maaiveld moest 

worden ingeplant, waardoor de vloerpas bijgevolg een meter lager dan voorzien was in de 

aanvraag zou komen te liggen.
99

  De Raad stelde zich verder allerminst soepel op door te 

stellen dat voorwaarden die tot doel hadden om de aanvraag in overeenstemming te brengen 

met het advies van het Centrum voor Toegankelijkheid niet als bijkomstig konden worden 

beschouwd.
100

 Zelfs de voorwaarde die aan de aanvrager oplegt om een relatief dunne strook 

(ongeveer 10 cm) tussen zijn gebouw en het aanpalende gebouw dicht te maken werd als een 

substantiële wijziging gezien.
101

 

 

2.6 De voorwaarde mag geen aanleiding geven tot een beoordeling in de uitvoering 

van de vergunning 

 

46. Deze vereiste is expliciet door de Raad van State gesteld in o.a. haar arrest van 16 

november 2004.
102

 Zij diende in deze zaak te oordelen over een vordering tot schorsing van 

een beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen waarbij een 

stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor de bouw van een ééngezinswoning. De 

keuken van deze ééngezinswoning mocht gebouwd worden in de bouwvrije zijtuinstrook 

onder de voorwaarde dat de bouwhoogte ervan beperkt werd gehouden tot maximum 3 meter. 

De eisende partijen voerden o.a. aan dat het hier om een substantiële wijziging van de plannen 

ging waarvoor een nieuw openbaar onderzoek gerechtvaardigd was (supra). De Raad volgde 

deze redenering gezien de opgelegde voorwaarde verder lijkt te reiken dan de wijzigingen die 

zij via het opleggen van voorwaarden aan de plannen kan toebrengen. De Raad vermelde in 

één van haar overwegingen ook uitdrukkelijk dat de opgelegde voorwaarden in ieder geval 

geen aanleiding mogen geven tot een beoordeling in de uitvoering van de vergunning. De 

overheid kan immers slechts op basis van volledige, niet meer te wijzigen plannen een 

vergunning verlenen. Het verzoek tot schorsing werd dan ook ingewilligd. Deze stelling 

kwam overigens ook al naar voor in haar arrest van 28 september 2001 (supra).
103
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2.7 De voorwaarde mag er niet toe strekken dat de bepaling van essentiële delen van 

de vergunning wordt overgelaten aan andere overheden dan die welke op grond van de 

wetgeving op de ruimtelijke ordening bevoegd zijn voor de vergunningsaanvraag 

 

47. Deze vereiste wordt geïllustreerd door een arrest van de Raad van State m.b.t. de aanleg 

van drie windturbines.
104

 De gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar had aan de c.v.b.a. 

Wind- en Waterkracht Vlaanderen een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het 

oprichten van drie windturbines en bijhorende middenspanningskabines en ook voor het 

rooien van bepaalde hoogstammige bomen. Aan deze vergunning werden een aantal 

voorwaarden verbonden. Eén van deze voorwaarden houdt in dat één van de windturbines 

maximaal moet worden opgeschoven richting E40, maar dat de bepaling van de precieze 

inplantingsplaats moet worden bepaald door de milieuvergunning. Voor de uitvoering van het 

gehele project was namelijk ook een milieuvergunning vereist. 

De precieze inplantingsplaats is al meermaals naar voren gekomen als een essentieel 

onderdeel van de vergunning (of vergunningsvoorwaarde). Door de bepaling van de precieze 

inplantingsplaats over te laten aan de overheid die oordeelt over de milieuvergunning, schuift 

de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar de bepaling van een essentieel deel van de 

vergunning door naar een andere overheid. Het arrest bevat zelfs expliciet dat voorwaarden er 

niet toe mogen strekken dat de bepaling van essentiële delen van de bouwaanvraag worden 

overgelaten aan andere overheden dan die welke op grond van de regelgeving inzake 

ruimtelijke ordening bevoegd zijn te beslissen over een aanvraag om een stedenbouwkundige 

vergunning. 

48. Meer recent werd in een zaak voor de Raad van State nog aangevoerd dat de uitvoering 

van de vergunning door de voorwaarde afhankelijk was gemaakt van een bijkomende 

beoordeling door de gemeente. De voorwaarde legde aan de aanvrager op om een 

landschapsintegratieplan op te maken, maar dit plan moest in samenspraak met de gemeente 

worden opgemaakt. De Raad oordeelde dan ook dat deze voorwaarde in strijd was met artikel 

4.2.19, § 1, laatste lid VCRO.
105

 Op deze manier werd de uiteindelijke beslissing over de 

verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening bij de gemeente gelegd, 

terwijl deze beoordeling door de Deputatie in haar vergunningsbesluit zelf moest gebeuren. 
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Zo werd ook hier de beoordeling bij een andere overheid gelegd dan diegene die bevoegd is 

voor de vergunningsaanvraag. 

 

 2.8 De voorwaarde mag niet dienen om lacunes in de wet of de aanvraag op te vullen 

 

49. De opgelegde voorwaarden mogen niet dienen om de leemten in de wet of om de leemten 

van een onvolledige of vage aanvraag op te vangen.
106

 

50. Deze vereiste komt zeer duidelijk naar voor in het arrest van de Raad van State 

betreffende een zaak van de gemeente Brecht tegen het Vlaamse Gewest.
107

 De Deputatie van 

de gemeente Brecht had aan de n.v. Milieuverzorging Kempen een vergunning verleend voor 

de exploitatie van een inrichting voor de verwerking van dierlijke mest, slib van 

rioolwaterzuiveringsinstallaties en marmerslijpslib tot granulaatkorrels. Het enige onderdeel 

dat niet werd vergund was het lozen van koelwater in oppervlaktewater. Verder werden aan 

de vergunning ook een aantal voorwaarden gekoppeld ondermeer m.b.t. de registratie van de 

herkomst van het dierlijk mest, de wijze van aanvoer van de te verwerken stoffen, een verbod 

tot verbranding van recupereerbare PE/PP afvalstoffen,…  Tegen deze beslissing tot 

vergunning werd door verschillende belanghebbenden beroep aangetekend. Er werd 

ondermeer aangevoerd dat na het openbaar onderzoek nog elementen waren toegevoegd aan 

de aanvraag, dat hierdoor procedurefouten waren gemaakt en dat na aanvulling de aanvraag 

nog altijd te veel onduidelijkheden bevatte om een vergunning te rechtvaardigen. Verder werd 

ook nog aangevoerd dat het helemaal niet om een mestverwerkingsinstallatie, maar om een 

afvalverwerkingsinstallatie zou gaan. 

De vele onduidelijkheden in de vergunningsaanvraag zouden volgens de verwerende partij 

kunnen worden opgevangen door een aantal bijzondere voorwaarden aan de vergunning te 

verbinden. Zij steunt zich daarbij op artikel 20 van het Milieuvergunningsdecreet
108

 dat aan de 

vergunningverlenende overheid de mogelijkheid biedt om bijzondere voorwaarden op te 

leggen met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu.  
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De Raad van State oordeelde echter dat deze redenering niet opging. Zij stelde dat artikel 20 

van het Mileuvergunningsdecreet helemaal niet is ingesteld om tegemoet te komen aan de 

onzekerheden die een vergunningsdossier oproept, laat staan om de leemten van een 

onvolledige vergunningsaanvraag in extremis op te vullen. 

Hieruit kan bijgevolg worden besloten dat het feit dat bepaalde gegevens uit de 

vergunningsaanvraag niet expliciet in de wet zijn geregeld, niet impliceert dat men via het 

opleggen van voorwaarden deze lacunes mag opvullen om zo de vergunningsaanvraag te 

verduidelijken en de kans op een gunstige beslissing te vergroten. Dit principe werd onlangs 

door de Raad van State nog herhaald in haar arrest van 6 april 2010 (supra).
109

 

 

3. Soorten voorwaarden 

 

51. Binnen de brede waaier van voorwaarden die de overheid aan de vergunningsplichtige kan 

opleggen, kunnen drie grote categorieën onderscheiden worden. Er zijn voorwaarden die een 

aanpassing van de plannen tot doel hebben, voorwaarden die strekken tot het uitvoeren van 

bijkomende werken en voorwaarden die in se niet vergunningsplichtige handelingen en 

werken verbieden. 

 

 3.1 Verbieden van niet vergunningsplichtige handelingen en werken 

 

52. Met het opleggen van voorwaarden uit deze categorie, beoogt de overheid ervoor te 

zorgen dat bepaalde werken niet mogen worden uitgevoerd, ook al zijn deze werken op zich 

niet vergunningsplichtig.  

De overheid kan deze soort voorwaarden weliswaar pas opleggen indien dit beantwoordt aan 

de uiteindelijke doelstelling van het opleggen van een voorwaarde namelijk het in principe 

onaanvaardbare in het kader van een vergunning toch aanvaardbaar maken. De overheid kan 

voorwaarden dus enkel opleggen om een aanvraag die in principe niet voor vergunning in 

aanmerking komt, toch vergunbaar te maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aanvraag tot 

het bouwen van een restaurant waarbij een verbod wordt opgelegd om de lokalen voor een 
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bepaald gebruik te bestemmen. Het is in het beoordelingskader van de vergunning perfect 

mogelijk dat de overheid de voorwaarde oplegt dat deze lokalen niet als café mogen worden 

gebruikt en zij blijven daarmee dan ook binnen het beoogde doel van het opleggen van een 

voorwaarde.
110

  

53. Deze soort voorwaarden wordt in de rechtsleer wel eens vergeleken met de voorschriften 

die opgelegd kunnen worden in het kader van een verkavelingsvergunning. Ook in deze 

voorschriften vinden we vaak handelingen en werken terug die in se niet aan de 

verkavelingsvergunning onderworpen zijn, maar die via deze voorschriften toch verboden 

worden. In de wet vinden we echter geen enkele uitdrukkelijke bepaling die deze praktijk 

toelaat. Artikel 51 van de vroegere Stedenbouwwet bevat evenwel dat in bepaalde gevallen 

kan worden afgeweken van de voorschriften van een verkavelingsvergunning. A contrario 

zou men hieruit kunnen afleiden dat er dan ook gevallen zijn waarin dit niet mogelijk is en dat 

het dus mogelijk is om dergelijk verbod in deze voorschriften op te leggen. Ondanks het 

ontbreken van een wettelijke basis wordt deze praktijk door de rechtspraak sinds geruime tijd 

aanvaard. De Raad van State sprak zich in 1974 reeds uit over de mogelijkheid tot het 

verbieden van niet-verguningsplichtige werken en handelingen d.m.v. de voorschriften van 

een verkavelingsvergunning.
111

 De Raad van State besliste hierbij dat deze praktijk wel 

degelijk mogelijk is. In casu oordeelde de Raad van State dat een verkavelingsvergunning, 

zoals een Bijzonder Plan van Aanleg, wel degelijk wettig kan opleggen dat de kavels moeten 

dienen om daarop eengezinswoningen te bouwen. Het College van Burgemeester en 

Schepenen had echter m.b.t. één van deze kavels aan Mr. Van De Capelle een vergunning 

toegekend voor de bouw van een appartementsgebouw met garages. Deze vergunning zou dan 

in strijd zijn met het Bijzondere Plan van Aanleg dat de bouw van eengezinswoningen 

voorschrijft. De Raad van State motiveerde haar beslissing door te stellen dat het precies het 

doel is van de verkavelingsvergunning om een gedetailleerde bestemming van het terrein vast 

te leggen. 

54. Het motief voor de overheid om dergelijke voorwaarden op te leggen vindt men vaak 

terug in de bekommernis van de overheid om waardevol geachte elementen die niet 

beschermd zijn op deze manier toch een zekere bescherming te bieden. De vraag die men zich 

kan stellen is of dit dan nog wel kadert binnen de doelstelling van het opleggen van 
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voorwaarden. Het beschermen van een waardevol maar niet beschermd element valt mijn 

inziens moeilijk te rijmen met het aangevraagde toch aanvaardbaar maken op een manier die 

past binnen het beoordelingskader van de vergunning. Indien de overheid als enig doelstelling 

zou hebben om dergelijke waardevolle elementen toch te beschermen, zou zij zich schuldig 

kunnen maken aan machtsafwending. Het opleggen van een voorwaarde moet steeds 

gebeuren m.b.t. werken en handelingen waarvoor de overheid een beoordelingsbevoegdheid 

heeft en dat lijkt me hier geenszins het geval te zijn. 

 55. In deze zin werd ook in het verleden al geoordeeld door de Raad van State in het kader 

van een milieuvergunning.
112

 Het ging hier om een vergunning voor een 

milieuvergunningplichtige eenheid bestaande uit klasse II en klasse III- inrichtingen. De 

overheid wou deze vergunning wat het deel van de klasse II-inrichtingen betreft, aan bepaalde 

beperkingen onderwerpen. Dit kon volgens de Raad van State niet indien de beperkingen 

enkel zouden steunen op een motief dat uitsluitend betrekking heeft op de klasse III-

inrichtingen. Deze klasse III-inrichtingen zijn namelijk niet aan de vergunningsplicht 

onderworpen, maar vallen onder het meldingsregime. De overheid heeft m.b.t. deze 

inrichtingen dan ook geen beoordelingsbevoegdheid en kan in dat kader dan ook geen 

beperkingen opleggen. Een andersluidende beslissing zou een ongeoorloofde discriminatie 

uitmaken ten opzichte van personen die enkel een klasse III-inrichting te melden hebben en na 

melding wel met de exploitatie kunnen starten. 

56. Concluderend kunnen we stellen dat het voor de overheid perfect mogelijk is om door het 

opleggen van een voorwaarde bepaalde niet-vergunningplichtige handelingen en werken toch 

te verbieden, zolang zij dit doet met een motief dat kadert binnen de doelstelling van het 

opleggen van een voorwaarde namelijk het in principe niet-vergunbare in het 

beoordelingskader van de vergunning toch vergunbaar maken. 

 

 3.2 Uitvoeren van bijkomende werken 

 

57. De volgende categorie van voorwaarden bestaat uit het opleggen van bijkomende werken. 

Denk daarbij aan het opleggen van de aanleg van een bufferzone, een regenwaterput, maar 

ook een parking of aan de aanplanting van bepaalde planten. Het gaat hier om bijkomende 
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werken, dit betekent dat het gaat om werken die niet in de oorspronkelijke 

vergunningaanvraag waren opgenomen. 

De Raad van State heeft er ten tijde van de Stedenbouwwet al op gewezen dat aan de 

stedenbouwkundige vergunning voorwaarden kunnen worden verbonden die niet het 

aangevraagde bouwwerk zelf betreffen.
113

 In de zaak van de gemeente Merelbeke tegen het 

Vlaamse Gewest kleefde de opgelegde voorwaarden namelijk niet aan het aangevraagde 

bouwwerk, maar aan het reeds bestaande gebouw waarvoor reeds vergunning was bekomen 

zonder dat daaraan voorwaarden waren verbonden. De Raad motiveerde deze mogelijkheid 

door te stellen dat uit artikel 45, §2 van de toenmalige Stedenbouwwet bleek dat de 

vergunningverlenende overheid aan een vergunning voorwaarden kon verbinden, maar dat 

nergens in dit artikel was bepaald dat deze voorwaarden enkel voor het aangevraagde 

bouwwerk - en dus niet m.b.t. het reeds vergunde bouwwerk - konden worden opgelegd.  

Wanneer men bijvoorbeeld op het plan van het aangevraagde bouwwerk geen regenwaterput 

terugvindt, kan de overheid aan de vergunningsplichtige toch opleggen dat hij ook een 

regenwaterput zal moeten aanleggen wil hij de vergunning voor het aanleggen van zijn 

eigenlijke bouwwerk bekomen. De voorwaarde heeft ook hier geen betrekking op het 

aangevraagde bouwwerk, maar betreft een geheel nieuw bouwwerk nl. de aanleg van een 

regenwaterput. 

58. Een belangrijk aandachtspunt binnen deze categorie vormt dan ook het geval waarin deze 

bijkomende werken op zich ook vergunningsplichtig zijn. Dit is bijvoorbeeld eveneens het 

geval voor het bouwen van een geluidswerende muur. Hiervoor zal men in principe ook een 

stedenbouwkundige vergunning nodig hebben. Dit alles brengt met zich mee dat de overheid 

deze voorwaarden voor dergelijke vergunningsplichtige werken slechts kan opleggen onder 

dezelfde voorwaarden al diegene die gelden voor de aanpassing van de plannen.
114

 De 

vergunningsplichtige zal ingevolge deze voorwaarden nieuwe plannen moeten overmaken, die 

de overheid op zijn beurt dan kan beoordelen. Men mag hierbij niet uit het oog verliezen dat 

deze nieuwe plannen vanzelfsprekend voor een wijziging van de aanvraag zorgen, maar dat 

het niet is toegelaten dat deze nieuwe plannen tot een substantiële wijziging aan de 

vergunningaanvraag leiden (supra).  
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59. In het andere geval - het geval waarin de bijkomende werken op zichzelf niet 

vergunningsplichtig zijn - volstaat het dat de bijkomende werken voldoende precies in de 

aanvraag worden omschreven. 

 

 3.3 Aanpassing van de plannen 

 

60. Een laatste soort voorwaarde is die waarbij de overheid de vergunningsplichtige oplegt 

om de aangevraagde plannen aan te passen.  

Belangrijk hierbij is het om in herinnering te brengen dat ook deze aanpassing dan zal moeten 

voldoen aan de eerder geschetste voorwaarden waaraan voorwaarden moeten voldoen. Zo 

moet de opgelegde aanpassing voldoende precies zijn, mag zij niet afhangen van het 

verkrijgen van een andere vergunning, het aangevraagde niet substantieel wijzigen of 

beperken, geen bijkomende beoordeling van de vergunningverlenende overheid vereisen,…  

De overheid kan hierdoor dus enkel een aanpassing opleggen die betrekking heeft op 

accessoire elementen in de aanvraag, maar mag in geen geval een aanpassing van een 

essentieel deel van de plannen eisen via het opleggen van een voorwaarde. De voorwaarde tot 

aanpassing van de plannen mag enkel handelen over zogenaamde “details” van het 

voorgelegde plan (supra).
115

 Dit principe kan ook niet omzeild worden door in graad van 

beroep de plannen dan wel substantieel te gaan wijzigen gezien dit ingevolge de rechtspraak 

van de Raad van State niet is toegelaten.
116

  Uit vaststaande rechtspraak blijkt dat 

bouwplannen niet wezenlijk mogen worden gewijzigd in graad van beroep.
117

 Zelfs niet 

indien deze aanpassingen zouden worden vooropgesteld om tegemoet te kunnen komen aan 

de bezwaren bij het oorspronkelijke ontwerp. Op deze manier zou aan de 

beoordelingsbevoegdheid van de overheid die diende te oordelen over het oorspronkelijke 

ontwerp worden voorbij gegaan. Het wordt op deze manier voor de overheid zeer moeilijk om 

in beroep een vergunning onder voorwaarde te verlenen. Men zou kunnen argumenteren dat 

het hier niet om een bevoegdheidskwestie maar om een louter procedurele kwestie gaat, maar 

de Raad van State lijkt haar huidige visie te handhaven. Wanneer men de oorspronkelijke 
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plannen op een grondige manier zou wijzigen om tegemoet te komen aan de gemaakte 

bezwaren, dan zou de vergunning hoogstwaarschijnlijk niet meer geweigerd worden o.g.v. 

deze bezwaren, maar de overheid zou ingevolge deze rechtspraak echter helemaal niet meer 

bevoegd zijn om zich hierover uit te spreken. Zij is net omwille van de wijziging, onbevoegd 

geworden om zich uit te spreken over deze aangepaste plannen.
118

  

 

4. Procedure voor het opleggen van voorwaarden  

 

61. De Vlaamse Codex voorziet nergens in een procedure voor het opleggen van 

voorwaarden. Hoe een gemeente te werk gaat bij het opleggen van voorwaarden, hangt dan 

ook af van gemeente tot gemeente. Meestal beschikt de dienst Ruimtelijke Ordening evenwel 

over een standaarformulier voor het afleveren van een vergunning, waarin al een aantal 

„algemene voorwaarden‟ zijn opgenomen. Deze voorwaarden worden dus aan elke 

stedenbouwkundige- of verkavelingsvergunning gekoppeld en daarnaast gaat men in concreto 

na of het project nog de oplegging van bijkomende voorwaarden vereist. Zo is het in de 

gemeente Hamme vaste praktijk om aan de aanvrager van een stedenbouwkundige 

vergunning op te leggen dat het voetpad steeds een breedte van 1.20 m moet behouden of dat 

deze breedte moet worden voorzien voor de voetpaden die nog moeten worden aangelegd. Zo 

wordt ook de aanleg van een regenwaterput steeds als voorwaarde opgelegd.
119

 Een vaste 

werkwijze geldend voor alle gemeenten kan echter niet worden vastgesteld. 

62. Een vraag die men zich evenwel kan stellen m.b.t. de procedurele aspecten van het 

opleggen van voorwaarden, is of de opgelegde voorwaarde al dan niet in het openbaar 

onderzoek over de aanvraag moet worden betrokken. Het openbaar onderzoek heeft tot doel 

om een vorm van inspraak te organiseren voor de belanghebbenden bij de 

vergunningsprocedure.
120

 Het openbaar onderzoek heeft normaliter dan ook enkel betrekking 

op hetgeen wat in de aanvraag werd opgenomen. De voorwaarden worden door de overheid 

pas in een latere beoordelingsfase aan de vergunning verbonden. Op het moment van de 

aanvraag tot vergunning is nog niet duidelijk of en welke voorwaarden de 

vergunningverlenende overheid aan de vergunning zal verbinden. 
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De Raad van State heeft zich over deze kwestie reeds uitgesproken in 1999.
121

 De Deputatie 

had een milieuvergunning verleend om de bergingscapaciteit van een stortplaats voor 

huishoudelijke afvalstoffen uit te breiden. Aan deze vergunning werden allerhande 

voorwaarden verbonden. Zo werd ondermeer opgelegd dat het percolaatwater niet in 

aanraking mocht komen met het oppervlaktewater, dat zwerfvuil onmiddellijk moest 

verwijderd worden, dat een bepaalde berm moest beplant worden,… Tegen deze vergunning 

werd meermaals een administratief beroep ingesteld bij de Vlaamse Minister. Het beroep had 

ondermeer betrekking op een door de overheid opgelegd ontgassingsconcept. De Raad 

oordeelde dat het middel ongegrond was omdat er ook in de oorspronkelijke 

vergunningsaanvraag ontgassingsmaatregelen waren opgesomd waarover men zich tijdens het 

openbaar onderzoek had kunnen uitspreken. Bovendien maakte het door de overheid 

opgelegde ontgassingsconcept geen dermate wijziging van de plannen uit waardoor een nieuw 

openbaar onderzoek gerechtvaardigd zou zijn. De Raad stelde dat het opgelegde 

ontgassingsconcept een door de overheid toegevoegde bijzondere exploitatievoorwaarde was 

en gezien een voorwaarde geen deel uitmaakt van de vergunningsaanvraag, er ook geen 

openbaar onderzoek m.b.t. deze voorwaarde vereist was. 

De Raad van State stelde met dit arrest dat een opgelegde voorwaarde geen deel uitmaakt van 

de vergunningsaanvraag en bijgevolg dus niet in het openbaar onderzoek moet worden 

betrokken. 

Uit bovenstaand arrest komt evenwel de vraag naar voren naar hoe de Raad had geoordeeld 

indien het opgelegde ontgassingsconcept wel een dermate wijziging van de oorspronkelijke 

plannen uitmaakte. Uit wat al aan bod kwam, weten we dat er een heleboel voorwaarden 

denkbaar zijn die onder de categorie van voorwaarden vallen die een wijziging aan de 

ingediende plannen beogen. Wanneer dergelijke wijzigingen essentieel zijn, kunnen zij enkel 

worden doorgevoerd na een openbaar onderzoek (supra). 

63. Er is dus geen eenduidig antwoord op de vraag of voorwaarden het voorwerp dienen uit te 

maken van een openbaar onderzoek. In principe zal dit niet het geval zijn behalve wanneer de 

voorwaarden een essentiële wijziging in de oorspronkelijke plannen teweeg brengen.  
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5. Rechtsbescherming bij het opleggen van voorwaarden 

 

          5.1 Administratief beroep 

 

64. De vergunning is in principe ondeelbaar. De voorwaarden maken integraal deel uit van de 

vergunning. Ook de Raad van State stelde recent nog in haar arrest van 18 februari 2010 dat 

de voorwaarden waaronder een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend, integraal deel 

uitmaken van deze vergunning.
122

 Er kan slechts sprake zijn van een vergund bouwwerk 

indien ook de voorwaarden waaronder de vergunning werd verleend zijn nageleefd. Hierdoor 

stelt zich de vraag zich of een voorwaarde in een vergunning überhaupt wel via een 

afzonderlijk administratief beroep kan worden aangevochten.  

65. De rechtsleer lijkt hier evenwel weinig bezwaar tegen te maken. In het werk van Haumont 

wordt expliciet gesteld dat elke voorwaarde betreffende de afgifte van een 

stedenbouwkundige- of verkavelingsvergunning het voorwerp kan zijn van een administratief 

beroep bij de Deputatie.
 123

 

66. Wanneer we echter de rechtspraak van de Raad van State van dichterbij bekijken, blijkt 

het onmogelijk om een arrest te vinden waarin duidelijk naar voor komt dat men tegen de 

voorwaarden opgelegd in het kader van een stedenbouwkundige vergunning een afzonderlijk 

administratief beroep zou kunnen instellen. Wat we wel terugvinden is een ouder arrest van 

21 november 1969 waarin de Raad van State zelfs de tegengestelde richting lijkt uit te 

gaan.
124

 Het arrest bepaalt namelijk dat de vergunningsaanvraag door een beroep in zijn 

geheel aanhangig wordt gemaakt, zelfs als het beroep beperkt is tot een voorwaarde.  

67. Er bestaat wel meer recente rechtspraak van de Raad van State m.b.t. milieuvergunningen. 

Wanneer een milieuvergunning eerst deels wordt toegestaan en deels wordt geweigerd lijkt 

een afzonderlijk beroep tegen het geweigerde deel wel mogelijk.
125

 Let op het gaat hier dan 

om een onderdeel dat wordt afgesplitst van het geheel van de vergunning. Dit is enkel 

mogelijk indien de andere delen hierdoor hun bestaansreden niet verliezen.
126

 Indien dit wel 

het geval is, moet de overheid het beroep onontvankelijk verklaren en dus afwijzen. Het deel 
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dat wordt afgesplitst van de milieuvergunning betreft echter een weigering en geen opgelegde 

voorwaarde. Het lijkt me bijgevolg niet mogelijk om deze rechtspraak zondermeer analoog 

toe te passen op de voorwaarden verbonden aan een vergunning. 

68. Een letterlijke lezing van artikel 4.7.21 VCRO biedt een mogelijke oplossing. Dit artikel 

bepaalt namelijk dat „tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van 

burgemeester en schepenen omtrent de vergunningsaanvraag een georganiseerd 

administratief beroep kan worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin de 

gemeente is gelegen en dat bij het behandelen van het beroep de deputatie de aanvraag in 

haar volledigheid onderzoekt.‟
127

 Hieruit zou men kunnen afleiden dat een afzonderlijk 

administratief beroep tegen een opgelegde voorwaarde niet mogelijk is, vermits de Deputatie 

de aanvraag steeds in haar volledigheid zal moeten onderzoeken. Het administratief beroep 

zou dan steeds tegen de gehele beslissing omtrent de vergunningsaanvraag moeten worden 

ingediend. Met dit artikel lijkt de decreetgever de zienswijze van de Raad van State uit 1969 

te bevestigen. 

 

          5.2  Jurisdictioneel beroep     

 

69. Sinds de inwerkingtreding van de VCRO is het de Raad voor Vergunningsbeslissingen die 

bevoegd is voor jurisdictionele beroepen tegen vergunningsbeslissingen, 

valideringsbeslissingen en registratiebeslissingen.
128

 Zij is bevoegd om een 

vergunningsbeslissing te vernietigen wanneer zij in strijd is met de regelgeving, 

stedenbouwkundige voorschriften of beginselen van behoorlijk bestuur.
129

 

Ondanks de afwezigheid van een artikel dat net zoals bij het administratief beroep bepaalt dat 

het beroep tegen de gehele aanvraag gericht moet zijn, lijkt het ook hier, gelet op de 

rechtspraak van de Raad van State die stelt dat een voorwaarde integraal deel uitmaakt van de 

vergunning, niet mogelijk om een afzonderlijk beroep in te stellen tegen de voorwaarde. 

Indien deze mogelijkheid toch zou worden opengelaten, zou dit situaties creëren waarbij de 

Raad zou kunnen overgaan tot vernietiging van de voorwaarde verbonden aan een 

vergunning. Deze vernietiging zou tot gevolg hebben dat hoewel de voorwaarde wegvalt, de 
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positieve vergunningsbeslissing wel zou blijven bestaan. De vergunningsaanvrager zou hier 

dan een vergunning verkregen hebben vrij van voorwaarden, terwijl voorwaarden net worden 

opgelegd om de aanvraag voor de overheid aanvaardbaar te maken. Dit kan niet de bedoeling 

van de decreetgever zijn geweest.   

 

 5.3 Exceptie van onwettigheid 

 

70. Met de algemene doelstelling m.b.t. het opleggen van voorwaarden in gedachte, kunnen 

we ons de vraag stellen of het opwerpen van de exceptie van onwettigheid m.b.t. een bepaalde 

voorwaarde wel mogelijk is. Het opleggen van een voorwaarde dient namelijk te gebeuren 

met als doel het aangevraagde voor vergunning aanvaardbaar maken. Indien men dergelijke 

voorwaarde onwettig zou kunnen verklaren, dan zou deze voorwaarde buiten toepassing 

moeten worden gelaten. Dit zou tot gevolg hebben dat de aanvrager de vergunning verkrijgt 

zonder dat daaraan een voorwaarde is verbonden. Dit staat mijn inziens haaks op de 

oorspronkelijke bedoeling van de vergunningverlenende overheid, nl. door het opleggen van 

de voorwaarde ervoor zorgen dat het project dat niet voor vergunning in aanmerking komt, 

toch vergunbaar maken. De overheid zou zonder het opleggen van de voorwaarde, de 

vergunningsaanvraag geweigerd hebben. De voorwaarde is essentieel voor het vergunbare 

karakter van het project. Het gegeven dat door de onwettigheid van de voorwaarde de 

aanvrager een vergunning zonder voorwaarden zou verkrijgen zorgt dus voor een omgekeerd 

effect. 

De opgelegde voorwaarde is bijgevolg van essentieel belang voor het vergunbaar maken van 

de aanvraag. Wanneer de rechter dit essentiële aspect als niet van toepassing zou kunnen 

verklaren, zou hij hiermee zich in de plaats stellen van de vergunningverlenende overheid 

zelf. Er zou bijgevolg sprake zijn van een onaanvaardbare schending van het principe van de 

scheiding der machten. 

71. Het Hof van Cassatie leek echter even de tegengestelde richting uit te gaan. In haar arrest 

van 9 november 1999 diende zij uitspraak te doen over een uitspraak van het Hof van Beroep 

te Gent in een strafzaak m.b.t. een overtreding van het Milieuvergunningsdecreet die erin 

bestond dat de aanvrager de vergunningsvoorwaarden niet had nageleefd.
130

 Het Hof van 
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Beroep had geweigerd uitspraak te doen over de wettigheid van deze voorwaarde, juist 

omwille van de hierboven geschetste redenering. De rechter is volgens het Hof van Cassatie, 

steunend op artikel 159 van de Grondwet, bevoegd én verplicht om te onderzoeken of de 

voorwaarde als onderdeel van de overheidsbeslissing waarop de tenlastenlegging stoelt - hier 

dus de vergunningsbeslissing - wettig is.
131

 De rechter mag zijn uitspraak niet uitstellen omdat 

er eventueel een vernietigingsberoep voor de Raad van State hangende is of een aanvraag tot 

regularisatie is ingediend.  

De stelling dat de rechter, wanneer dergelijke kwestie voorligt, onverwijld moet overgaan tot 

de beoordeling van de wettigheid van een voorwaarde, betekent niet dat dit een aparte 

exceptie van onwettigheid tegen de voorwaarde mogelijk is. Uit het arrest blijkt dat vooral de 

door het Hof van Beroep gehanteerde kwalificatie als misdrijf van belang is voor de uitspraak 

van het Hof van Cassatie. Het arrest van Hof van Cassatie moet hier eerder gelezen worden in 

die zin dat wanneer de vergunningsaanvrager strafrechtelijk vervolgd wordt voor het niet 

naleven van een voorwaarde, de wettigheid van deze voorwaarde wel degelijk moet worden 

nagegaan. Het Hof van Cassatie stelt echter nergens in haar arrest dat wanneer de voorwaarde 

door de rechter niet wettig wordt verklaard, de aanvrager dan zou beschikken over een 

vergunning zonder voorwaarden.
132

 Het Hof lijkt bijgevolg geen afbreuk te willen doen aan 

de oorspronkelijke bedoeling van de vergunningverlenende overheid. 

Mijn inziens moet dan ook worden geconcludeerd dat wanneer een voorwaarde niet wettig is, 

dit tot gevolg heeft dat ook de hele vergunning niet wettig is. 

 

6. Gevolgen van het niet naleven van een opgelegde voorwaarde 

 

72. Tot slot dient te worden benadrukt dat het niet naleven van een opgelegde voorwaarde 

gelijk staat aan het uitvoeren van vergunningsplichtige handelingen of werken zonder 

daarvoor in het bezit te zijn van de vereiste vergunning.
133

 De opgelegde voorwaarden maken 

namelijk integraal deel uit van de vergunning.
134

 Dit volgt uit de eerder besproken algemene 
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doelstelling voor het opleggen van voorwaarde. Zonder de opgelegde voorwaarde zijn de 

aangevraagde handelingen of werken voor de overheid echter niet aanvaardbaar voor de 

overheid. Zonder het opleggen van de voorwaarde, had de overheid de aanvraag tot 

vergunning geweigerd. Door het niet naleven van een voorwaarde handelt men bijgevolg in 

strijd met de vergunning zelf. 

 

 

 6.1 Strafsancties  

 

 

73. Handelingen gesteld in strijd met de vergunning maken een bouwmisdrijf uit. De VCRO 

leert ons namelijk dat er ondermeer sprake is van een bouwmisdrijf wanneer men overgaat tot 

“het uitvoeren, voortzetten of instandhouden van vergunningsplichtige werken, handelingen 

of wijzigingen: zonder voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na 

verval, vernietiging, hetzij na het verstrijken van de termijn van de vergunning of hetzij in 

geval van schorsing van de vergunning.
135

” 

 

Artikel 6.1.1, 1° VCRO bepaalt dat wanneer men gehandeld heeft in strijd met de vergunning 

door het niet naleven van de opgelegde voorwaarde men gestraft wordt met een 

gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en/of met een geldboete van 26 euro tot 400.000 

euro. 

 

 6.2 Herstelmaatregelen 

 

 

74. De wet voorziet bovendien ook in de mogelijkheid voor de rechter om bepaalde 

herstelmaatregelen op te leggen. De rechter kan op vordering van een stedenbouwkundig 

inspecteur of van de overheid zelf bevelen om de plaats in de oorspronkelijke toestand te 

herstellen of het strijdige gebruik te staken. Verder kan de rechter ook de verplichting tot het 

uitvoeren van bouw- of aanpassingswerken of de betaling van een geldsom gelijk aan de 
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meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen opleggen.
136

 Meer concreet 

betekent dit dat wanneer de voorwaarde bijvoorbeeld betrekking heeft op de hoogte van het te 

construeren gebouw en de vergunningsplichige vervolgens deze beperking niet respecteert 

door de constructie hoger te maken dan de maximum toegelaten hoogte voorzien in de 

voorwaarde dan maakt hij zich schuldig aan een bouwmisdrijf en kan de rechter de 

vergunningsplichtige bevelen om de hoogte van de constructie te verlagen tot de hoogte 

bepaald in de voorwaarde. 

 

 

Hoofdstuk 2: Lasten 

 

1. Inleiding 

 

1.1 Wettelijke basis: artikel 4.2.20 VCRO 

 

75. De wettelijke basis voor het opleggen van lasten vinden we terug in artikel 4.2.20 van de 

VCRO. Dit artikel bepaalt dat het vergunningverlenende bestuursorgaan aan een vergunning 

lasten kan verbinden en geeft zelfs de ratio legis van deze mogelijkheid weer: het opleggen 

van lasten wordt enerzijds gerechtvaardigd door het voordeel dat de vergunningsaanvrager uit 

de vergunning haalt en anderzijds door de bijkomende beleidstaken die het 

vergunningverlenende bestuursorgaan op zich dient te nemen door de uitvoering van deze 

vergunning. Dit werd ook reeds door de Raad van State bevestigd m.b.t. lasten in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.
137

 

76. Daarnaast bevat artikel 4.2.20 een niet-limitatieve lijst van lasten die aan een 

stedenbouwkundige- of verkavelingsvergunning kunnen worden verbonden. Het gaat hier om 

de lijst die voorheen al in het DORO werd opgenomen (infra), maar de VCRO voegt hier 

twee nieuwe mogelijke lasten aan toe: zij kunnen nu ook betrekking hebben op de 

verwezenlijking van een evenwichtige mix van kavel- en woningtypes en zij kunnen nu ook 

worden opgelegd om de sociale vermenging te bewerkstelligen. Deze niet-limitatieve lijst 
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wordt verder in deze masterproef uitvoerig besproken naast de mogelijkheid voor de 

vergunningverlenende overheid om een kosteloze grondafstand als last aan een vergunning te 

verbinden. 

77. Er bestaan niet enkel voorwaarden, maar ook lasten die moeten worden opgelegd van 

rechtswege. De VCRO voorziet dat wanneer voldaan is aan de voorwaarden uit het Decreet 

Grond- en Pandenbeleid
138

 de vergunningverlenende overheid aan de vergunning van 

rechtswege de last moet verbinden die strekt tot de verwezenlijking van een sociaal of 

bescheiden woonaanbod. 

78. Verder wordt ook van lasten vereist dat zij voldoen aan het evenredigheidsbeginsel, wat 

meteen impliceert dat de overheid niet zomaar om het even welke last aan de vergunning mag 

verbinden  en dat zij kunnen worden uitgevoerd door enig toedoen van de aanvrager (infra).
139

 

79. Tot slot heeft het VCRO ook voorzien in de mogelijkheid voor de overheid om een 

gefaseerde uitvoering van de lasten op te leggen en de mogelijkheid om bij niet (tijdige) 

uitvoering van de last de beslissing tot bestuursdwang aan de schuldeiser van de last te laten 

betekenen (infra). 

 

1.2 Voorgeschiedenis 

 

 

1.2.1 Lasten in de Stedenbouwwet 

 

80. Het opleggen van lasten was onder de Stedenbouwwet enkel mogelijk in het kader van 

een verkavelingsvergunning en dus niet mogelijk in het kader van een stedenbouwkundige 

vergunning.
140

 De vergunningverlenende overheid kan aan de afgifte van de vergunning de 

lasten verbinden die zij aan de aanvrager meent te moeten opleggen, met name, de uitvoering, 

op zijn kosten, van alle werken tot uitrusting van de aan te leggen straten en de reservering 

van de grond voor groene ruimten, openbare gebouwen en openbare nutsvoorzieningen.
141

 

                                                      
138

 Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, BS 15 mei 2009,37357. 
139

 Voor bespreking evenredigheidsbeginsel in kader opgelegde lasten zie p. 
140

 RvS 26 november 1992, nr. 41.161, Franckx en De Kock; RvS 5 oktober 1998, nr. 76.099, gemeente Whalin. 
141

 Art. 58, lid 1 Stedenbouwwet. 



 47 

Het gaat hier om een niet-limitatieve lijst van mogelijks op te leggen lasten door het 

schepencollege, de gemeenteraad of de gemachtigde ambtenaar. 

81. Deze mogelijkheid werd in de Stedenbouwwet voorzien met de motivering dat het 

opleggen van een last, zoals de aanleg van de wegen, aan de aanvrager van een 

verkavelingsvergunning berust op een reeds lang bestaande praktijk.
142

 Met deze lang 

bestaande praktijk wordt verwezen naar de 19
de

 eeuwse casus van de Brusselse 

Leopoldswijk.
143

 Toen al werd het opleggen van lasten niet alleen wettig, maar zelfs evident 

geacht. Het plan tot aanleg van deze wijk werd goedgekeurd onder de voorwaarde dat het 

eigendomsrecht van de straten, plaatsen en accessoria toebehoorde aan de goedkeurende 

gemeente. Na realisatie van het plan ontstond er al snel betwisting over het eigendomsrecht 

m.b.t. een markt. De rechter stelde dat gezien de overheid haar goedkeuring aan dergelijk plan 

kan verlenen, zij er ook voorwaarden aan kan verbinden indien dit gerechtvaardigd wordt 

door het algemeen belang. De projectontwikkelaar had nog altijd de vrije keuze om het plan 

niet ten uitvoer te brengen. Dit gegeven werd later noch voor het Hof van Beroep, noch voor 

het Hof van Cassatie in vraag gesteld. De advocaat-generaal vond de praktijk van het 

opleggen van lasten zelfs zo evident, dat hij verontwaardigd was dat de projectontwikkelaar 

dit principe zelfs nog maar in vraag durfde te stellen.
 144

 Uit deze casus komt duidelijk naar 

voren dat het opleggen van lasten ten tijde van de Stedenbouwwet als een evidentie werd 

gezien. Een last moest door de aanvrager beschouwd worden als de „prijs‟ voor het bekomen 

van de vergunning. 

82. De regeling in de Stedenbouwwet werd over de jaren op verschillende punten gewijzigd, 

maar de essentie van deze bepaling werd steeds behouden. De enige toevoegingen kwamen er 

nog met de Wet van 22 december 1970 waarin werd bepaald dat er m.b.t. de lasten ook 

verkavelingsverordeningen konden worden vastgesteld en in 1985 werd de mogelijkheid tot 

het opleggen van een last bestaande in een kosteloze grondafstand decretaal bevestigd.
145
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1.2.2 Lasten in het DORO 

 

83. De grootste vernieuwing die het DORO m.b.t. het regime van de lasten met zich 

meebrengt, is de mogelijkheid om nu ook lasten te verbinden aan een stedenbouwkundige 

vergunning.
146

 De mogelijkheid voor de overheid om lasten op te leggen wordt bijgevolg niet 

meer beperkt tot de verkavelingsvergunning. 

Verder valt ook nog op te merken dat deze nieuwe mogelijkheid ook van toepassing was in de 

overgangsfase van de Stedenbouwwet naar het DORO. Het DORO bevatte in haar 

overgangsbepalingen een aantal artikelen die in de overgangsfase niet moesten worden 

toegepast.
147

 Artikel 105 van het DORO is daar geen van en moest dus wel worden toegepast 

in de overgangsfase. 

Ook het DORO bevatte een niet-limitatieve lijst van mogelijk op te leggen lasten.
148

 Deze lijst 

bevatte ondermeer de verwezenlijking of renovatie van wegen, groene ruimten, ruimten voor 

openbaar nut, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen en van woningen.
149

 Verder werd er 

ook in het DORO melding gemaakt van de mogelijkheid tot het opleggen van een kosteloze 

grondafstand ten voordele van de gemeente.
150

  

 

 1.3 Lasten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

84. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een wettelijke basis voorzien in het 

Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) m.b.t. het opleggen van lasten.
151

 Voor 

de stedenbouwkundige vergunningen vindt men deze basis terug in artikel 100 BWRO dat 

bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de 

Regering aan de afgifte van de vergunningen lasten kunnen verbinden die zij aan de 
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aanvrager menen te moeten opleggen.
152

 Voor de verkavelingsvergunning bepaalt artikel 112 

BWRO eveneens dat deze mogelijkheid openstaat voor diezelfde bestuursorganen.
153

 

85. Aan de totstandkoming van deze artikelen in het BWRO is evenwel heel wat vooraf 

gegaan. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakte de ordonnantie van 29 augustus 1991 

het mogelijk om bij het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen lasten op te leggen.
154

 

Ook hier was het voorheen enkel mogelijk om lasten te verbinden aan 

verkavelingsvergunningen. We zien hier dus eenzelfde evolutie als bij de „Vlaamse‟ lasten. 

Deze evolutie heeft natuurlijk meteen de aandacht getrokken gezien Brussel een stad is waar 

men enerzijds weinig verkavelingen terug vindt, maar waar anderzijds de kantoorparken als 

paddenstoelen uit de grond schieten. In de beginfase werd dan ook een zeer restrictieve visie 

m.b.t. deze lasten aangehouden deels onder druk van de vastgoedsector in het Brusselse.
155

 

Deze wettelijke basis voor het opleggen van stedenbouwkundige lasten werd overgenomen in 

het ondertussen oude artikel 86 van de BWRO. Aan dit artikel werd uitvoering gegeven door 

het zogenaamde „Lastenbesluit‟.
156

 Dit „Lastenbesluit‟ werd op zijn beurt dan weer gewijzigd 

door het wijzigingsbesluit van 18 december 2003.
157

 Het bevat welke feiten aanleiding geven 

tot het verplicht opleggen van een last en de omvang van deze lasten. Verder bevatte het ook 

bepaling over de aard, de vrijstellingen, de uitvoeringstermijnen en het stelsel van financiële 

waarborgen betreffende de stedenbouwkundige lasten.
158

  

86. Nu wil het dat dit uitvoeringsbesluit in 2009 integraal werd vernietigd door de Raad van 

State.
159

 De Raad steunde zich hierbij ondermeer op de overweging dat het besluit allerlei 

elementen bevatte waarvoor de regering geen machtiging had gekregen. Men heeft dit 

probleem willen verhelpen met de ordonnantie van 6 mei 2010.
160

 Voor het verleden werd de 

regeling uit het Lastenbesluit nu in het BWRO zelf opgenomen waardoor de lasten opgelegd 
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voor het arrest van de Raad van State wettelijk werden gedekt. Er werd dus retroactief 

voorzien in een wettelijke grondslag voor de reeds opgelegde lasten. Voor de toekomst 

werden de artikelen die machtiging aan de regering geven om de modaliteiten van het stelsel 

inzake de stedenbouwkundige lasten te bepalen, uitgebreid.
161

 Tot op heden is er echter nog 

geen nieuw Lastenbesluit voorhanden. Dit heeft tot gevolg dat de lasten die vandaag aan een 

vergunning worden verbonden, zich in een soort schemerzone bevinden. 

 

2. Voorwaarden m.b.t. het opleggen van lasten 

 

87. Net zoals wat geldt voor het opleggen van voorwaarden, geldt ook hier de regel dat de 

overheid niet zomaar om het even welke last aan een vergunning mag verbinden. De overheid 

beschikt hier evenwel over een grotere discretionaire bevoegdheid dan wat voor het opleggen 

van voorwaarden het geval is. De praktijk leert ons dat dergelijke lasten zeer verregaand 

kunnen zijn. Artikel 4.2.20 § 2 VCRO bepaalt enkel dat de lasten in verhouding moeten zijn 

tot de vergunde handelingen en dat zij moeten kunnen worden verwezenlijkt door enig 

toedoen van de aanvrager. Hierna volgt een bespreking van deze expliciet in de wet 

opgenomen vereisten en onderzoeken we of er nog meer voorwaarden zijn waaraan de 

vergunningverlenende overheid bij het opleggen van een last moet voldoen. 

 

2.1 De opgelegde last moet evenredig zijn 

 

 

88. De VCRO bepaalt dat lasten in verhouding moeten zijn tot de vergunde handelingen. Men 

mag zich daarbij niet beperken tot de meerwaarde die de vergunde handelingen met zich 

meebrengen voor de vergunningsaanvrager, maar men moet bij het beoordelen van deze 

verhouding ook de bijkomende beleidstaken die de vergunde handelingen voor de 

vergunningverlenende overheid in acht nemen.
162

 Voor de beoordeling van de evenredigheid 

van een last moet men dus rekening houden met twee parameters: de meerwaarden voor de 

aanvrager en de bijkomende taken voor de overheid. 

                                                      
161

 B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE, Handboek Ruimtelijke ordening en Stedenbouw. Deel I., Brugge, Die 

Keure, 2011, 1059. 
162

 A. DESMET, Het nieuwe decreet ruimtelijke Ordening, Antwerpen, Kluwer, 2010, 145.  



 51 

 

Een interessante illustratie van deze beoordeling vinden we terug in de rechtspraak van de 

Raad van State in haar arrest van 30 juni 1987 betreffende de gemeente Aartselaar.
163

 De 

Raad erkende in dit arrest dat het mogelijk was voor de vergunningverlenende overheid om de 

uitrusting van een weg die niet behoorde tot de verkaveling toch op te leggen als last bij deze 

verkavelingsvergunning. Er moest evenwel een zeker verband bestaan tussen deze last en de 

uitrusting van de verkaveling zelf. Wanneer we de meerwaarden die de verkaveling zelf 

genereren bekijken, dan verantwoorden deze hoogstwaarschijnlijk ook wel dat er 

uitrustingswerken aan een weg buiten de verkaveling worden uitgevoerd. Maar de 

uitrustingswerken hebben slechts een marginale band met de bijkomende beleidstaken die aan 

de overheid door de verkaveling worden opgelegd, gezien het om een weg gaat die niet alleen 

als toegangsweg tot de verkaveling fungeert, maar ook als verbindingsweg.
164

 In dit geval was 

er dus niet aan beide criteria voldaan om te kunnen spreken van een evenredigheid tussen de 

opgelegde last en de vergunde handelingen. 

 

 

89. Een specifiek aandachtspunt binnen deze bespreking vormt de toepassing van het 

evenredigheidsbeginsel op de lasten die een kosteloze grondafstand ten voordele van de 

overheid inhouden. Een recent toepassingsgeval vinden we terug in de rechtspraak van de 

Raad van State. In een arrest van 2009 diende de Raad te oordelen in een zaak betreffende een 

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het verbouwen van een ééngezinswoning, 

meer bepaald voor het voltooien van een garage met een overdekt terras.
165

 De 

vergunningaanvragers hadden jaren voor het ontstaan van de betwisting reeds een 

stedenbouwkundige vergunning, vrij van lasten, verkregen voor de bouw van een woning met 

garage. Zij gingen toen enkel over tot de bouw van de woning en dienden dus enkele jaren 

later opnieuw een vergunning aan te vragen voor de bouw van de garage met overdekt terras. 

De aanvragers van de vergunning dienden voorafgaand akkoord te gaan met een kosteloze 

grondafstand van een bepaalde strook grond ter verbreding van de aanpalende wegen. De 

aanvragers werd medegedeeld dat indien zij niet akkoord zouden gaan met deze grondafstand, 

het College van Burgemeester en Schepenen de aanvraag zou weigeren en zo geschiedde. In 

beroep werd de aanvraag ingewilligd onder voorwaarde van een kosteloze grondafstand, die 
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pas diende te gebeuren op het moment dat de gemeente effectief over zou gaan tot een 

verbreding van de weg en ook de modaliteiten van de grondafstand zullen op dat moment 

door de gemeente vastgelegd worden. Deze keer werd aan de stedenbouwkundige vergunning 

dus wel een last gekoppeld. Deze grondafstand zou nodig geweest zijn om een Bijzonder Plan 

van Aanleg uit 1964 dat een verbreding van de weg voorschreef te kunnen volgen. De 

vergunningaanvragers voerden aan dat het om een strook van wel 300 m
2
 ging (ter waarde 

van 30.000 euro) en dit terwijl de gemeente deze strook op het moment van effectieve 

uitvoering nog verder zou kunnen uitbreiden. De bouw van de garage met overdekt terras zou 

maar een kleine 70 m
2
 in beslag nemen. Deze kosteloze grondafstand stond dus niet in 

verhouding tot de vergunde handelingen. De Raad van State herhaalde ook hier dat bij het 

beoordelen van deze opgelegde evenredigheid zowel rekening moet worden gehouden met het 

voordeel van de begunstigde van de vergunning als met de last die de vergunning voor het 

bestuur meebrengt. Het komt de Raad van State in de uitoefening van zijn wettigheidstoezicht 

niet toe om zijn oordeel over de gepastheid van een bepaalde last in de plaats te stellen van 

het oordeel van de bevoegde overheid. De Raad van State kan enkel nagaan of die overheid de 

grenzen van de wettigheid niet te buiten is gegaan. Aldus kan de Raad nagaan of de overheid 

in redelijkheid tot haar oordeel is kunnen komen en, meer bepaald, of zij geen last heeft 

opgelegd die in een kennelijke wanverhouding staat tot het te ontwikkelen project. Dit arrest 

was ietwat verrassend omdat de Raad van State besloot dat er geen sprake was van een 

kennelijke wanverhouding. Volgens de Raad van State was het voordeel dat de aanvragers 

verkregen veel groter in verhouding tot de last omdat de grond pas moest worden afgestaan 

bij effectieve uitvoering van de werken door de overheid.
166

 Men zou zich dan ook de vraag 

kunnen stellen of dit arrest niet te verregaand is. De vergunningsaanvrager dient hier toch een 

proportioneel veel groter deel af te staan in verhouding tot de omvang van de aangevraagde 

werken. Het gegeven dat de grondafstand nog niet meteen zal plaatsvinden, leidt mijn inziens 

niet tot een zodanig grote vermindering van de last die de verhouding tussen beide 

proportioneel maakt. 

 

Zowel de Deputatie als de Raad van State heeft hier het voordeel dat de vergunde handelingen 

meebrengen voor de aanvragers in hun beoordeling betrokken, maar lieten na om ook het 

nadeel voor de vergunningverlenende overheid in overweging te nemen. Dit is enigszins 

vreemd gezien de evenredigheid van de opgelegde last net moet beoordeeld worden aan de 
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hand van de verhouding tussen de voordelen van de vergunde handelingen voor de aanvrager 

en het nadeel van bijkomende beleidstaken voor de vergunningverlenende overheid. Het 

nadeel voor deze overheid kan nochtans niet zeer groot zijn gezien de „relatief kleine‟ 

verbredingswerken die geenszins een aanpassing van de wegeninfrastructuur met zich mee 

zouden brengen.
167

  

 

90. Ook met betrekking tot lasten opgelegd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt 

vereist dat zij voldoen aan het evenredigheidsbeginsel. Artikelen 100 en 112 BWRO bevatten 

expliciet dat lasten enkel kunnen worden opgelegd „in naleving van het 

evenredigheidsbeginsel‟. De verklaring hiervoor vindt men terug in het feit dat destijds artikel 

58 van de Stedenbouwwet letterlijk is overgenomen in de Brusselse Ordonnantie van 29 

augustus 1991.
168

 Verder werd ook in voorgemeld arrest tot vernietiging van het zogenaamde 

„Lastenbesluit‟ van de Raad van State van 15 juni 2009 nog gesteld dat er tussen de lasten en 

de bij de vergunning toegestane werken noodzakelijkerwijze een verband moet bestaan 

(supra). Er is dus sprake van een analogie tussen de VCRO en het BWRO wat de vereiste van 

evenredigheid betreft. 

 

 

2.2 De opgelegde last moet kunnen worden verwezenlijkt door enig toedoen van de 

aanvrager 

 

 

91. Dat de opgelegde last moet kunnen worden verwezenlijkt door enig toedoen van de 

aanvrager werd expliciet opgenomen in artikel 4.2.20, § 2, lid 2 van de VCRO. Naast het 

evenredigheidsbeginsel vinden we deze vereiste eveneens terug in artikel 4.2.19 VCRO dat de 

voorwaarden voor het opleggen van voorwaarden bevat. Zowel een voorwaarde, als een last 

moeten kunnen worden verwezenlijkt door enig toedoen van de aanvrager.
169

 In dat kader 

werd er al op gewezen dat „door enig toedoen van de aanvrager‟ moet worden begrepen in die 

zin dat de aanvrager van de vergunning zelf stappen moet kunnen ondernemen om de 

opgelegde lasten te verwezenlijken en dat het voldoen aan een last niet volledig en van de 

enkele wil van een derde mag afhangen (supra). De zinsnede „door enig toedoen van de 
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aanvrager‟ moet voor voorwaarden en lasten bijgevolg in dezelfde zin gelezen worden.
170

 

Voor een meer uitgebreide bespreking verwijs ik dan ook naar het onderdeel van deze 

masterproef dat de voorwaarden voor het opleggen van voorwaarden behandelt.
171

 

 

2.3 Niet-expliciet opgenomen voorwaarden 

 

92. Tot slot kan men zich de vraag stellen of men de voorwaarden uit artikel 4.2.19 VCRO en 

ontwikkeld door de rechtspraak voor het opleggen van voorwaarden niet analoog moet 

toepassen bij het opleggen van lasten.  

Indien men ervan uit gaat dat er wel degelijk een verschil is tussen voorwaarden en lasten en 

dat dit verschil zich situeert in de finaliteit van beiden (infra), dan kan men niet anders dan 

besluiten dat een analoge toepassing uit den boze is. Wie deze strekking volgt (o.a. 

Kestemont-Soumeryn, De Preter en Van Hoorick), ziet de last als een soort bijkomende 

verplichting naast de vergunning die wordt opgelegd om de bijkomende beleidstaken die het 

toestaan van de vergunning voor de overheid met zich meebrengen te compenseren (infra). 

Men legt de aanvragers van de vergunning een „prijs‟ op voor het bekomen van de 

vergunning. De aanvraag wordt in se niet gewijzigd door het opleggen van een last. De 

opgelegde lasten moeten niet betrokken worden in het openbaar onderzoek. De Preter stelt 

zelfs dat net omdat de lasten geen deel uitmaken van het vergunde, zij niet met dezelfde 

nauwkeurigheid moeten omschreven worden als de voorwaarden verbonden aan een 

vergunning.
172

 Mijn inziens is deze stelling echter te verregaand. De aanvrager van een 

vergunning die wordt geconfronteerd met een last, moet ook precies kunnen inschatten wat 

van hem verwacht wordt, wil hij deze last verwezenlijken. Hij moet precies kunnen inschatten 

welke „prijs‟ hij moet betalen indien hij de vergunning wil bekomen. Het is evenwel 

verdedigbaar dat de lasten misschien niet met dezelfde graad van preciesheid moeten 

omschreven worden als voorwaarden omdat zij inderdaad niet beogen weer te geven wat nu 

juist vergund is, maar niettemin moeten zij mijn inziens eveneens voldoende precies 
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omschreven worden. Dit kan de rechtszekerheid voor de aanvrager alleen maar ten goede 

komen. 

De vereiste dat een voorwaarde niet mag afhangen van het verkrijgen van een andere 

vergunning dient volgens De Preter evenmin te worden toegepast op lasten. Deze stelling kan 

wel worden aanvaard gezien geargumenteerd wordt dat het opleggen van een last waarvan de 

uitvoering op zich ook onderworpen is aan een vergunning, op zich de uitvoerbaarheid van de 

vergunning niet in zijn geheel opschort.
173

 De last moet namelijk gezien worden als een 

bijkomende verplichting die geen deel uitmaakt van het vergunde. De uitvoering van de 

vergunning kan in dit geval al worden aangevat. 

 

3. Soorten lasten 

 

3.1 Niet-limitatieve lijst 

 

93. De lasten opgesomd in artikel 4.2.20 van de VCRO zijn louter exemplatief. De Raad van 

State benadrukte ten tijde van de Stedenbouwwet al meermaals dat dit voor de overheid niet 

inhoudt dat zij om het even welke last kan opleggen.
174

 De lasten die worden opgelegd 

moeten overeenstemmen met de aard van de lasten die in deze niet-limitatieve lijst worden 

opgesomd. Ter illustratie stelde de Raad van State in een arrest dat het aanvaardbaar was om 

als last de aanleg van uitrustingswegen aan bestaande wegen op te leggen, ook al was deze 

mogelijkheid niet expliciet voorzien in de lijst.
175

 In een andere zaak oordeelde de Raad dan 

weer dat de last die aan de verkoper van de kavels oplegde om in zijn 

verkoopovereenkomsten een bouwverplichting op te nemen niet verenigbaar was met de aard 

van de in de Stedenbouwwet opgesomde lasten.
176

 

94. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent men deze louter exemplatieve 

opsomming. Het gaat om dezelfde opsomming die is terug te vinden in artikel 4.2.20 VCRO. 
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Dat de opsomming van mogelijke lasten in artikel 100 BWRO niet-limitatief is werd 

overigens bevestigd in een arrest van de Raad van State.
177

 Een groot verschilpunt met artikel 

4.2.20 van de VCRO is evenwel terug te vinden in de openbaarmakingsmodaliteiten 

aangaande lasten. Het is namelijk zo dat artikel 100, § 4 BWRO een bepaling bevat waardoor 

de lasten zowel in de stedenbouwkundige vergunning uitdrukkelijk moeten worden 

opgenomen, als in een door het publiek raadpleegbaar register van lasten.
178

 De VCRO kent 

echter dergelijk register helemaal niet. 

Hierna volgt een overzicht van de lasten opgesomd in deze niet-limitatieve lijst. Zo wordt 

meteen ook een duidelijker beeld van de precieze aard van deze lasten verschaft en is het 

mogelijk om hieruit een aantal lasten af te leiden die hoewel ze niet expliciet in de lijst zijn 

opgenomen, toch verenigbaar zijn met de aard van de opgesomde lasten.  

 

3.1.1 Het voorzien van de nodige financiële waarborgen 

 

95. Het is voor de vergunningverlenende overheid ingevolge artikel 4.2.20, 2
e
 lid VCRO 

mogelijk om van de vergunningsaanvrager een financiële waarborg te verlangen. Het stellen 

van deze waarborg vormt voor de overheid een garantie dat de opgelegde lasten effectief 

zullen worden uitgevoerd. 

Het gaat hier evenwel enkel over een garantie tot uitvoering van de lasten en niet over een 

garantie tot een goede of volledige uitvoering van de door de last opgelegde werken. Zo zijn 

er situaties denkbaar waarbij de vergunningsaanvrager wel zal overgaan tot het aanvatten van 

de werken, maar dat hij deze niet volledig afwerkt. De vraag stelt zich dan ook of de overheid 

ook als last kan opleggen dat de aanvrager een garantie moet verschaffen voor de goede en 

volledige uitvoering van de werken.  

96. Dit lijkt niet mogelijk gezien de goede en volledige afwerking van het project niet als een 

„prijs‟ kan worden gezien om de extra beleidsmatige taken die de overheid door het verlenen 
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van de vergunning op zich moet nemen, te compenseren.
179

 Het stellen van de financiële 

waarborg ter garantie van het louter uitvoeren van de last, past wel in deze gedachte. 

Indien de vergunningverlenende overheid de volledige en goede afwerking toch als een 

essentiële vereiste voor het verlenen van de vergunning zou zien, kan zij de volledige 

afwerking van de uit te voeren werken eventueel wel als een voorwaarde van de vergunning 

opleggen. Op die manier maakt de overheid duidelijk dat zij de vergunning enkel wil 

verlenen, indien het aangevraagde project volledig wordt uitgevoerd.   

97. Het vragen van een financiële waarborg als last bij een vergunning kan ook nuttig zijn 

voor de aanvrager zelf. Zo zou de vergunning kunnen vereisen dat de aanvrager een voetpad 

aanlegt als onderdeel van het aangevraagde project. Het zou weinig nut hebben als het 

voetpad wordt aangelegd terwijl er nog allerlei vrachtwagens het terrein moeten op- en 

afrijden voor de uitvoering van de rest van het aangevraagde project. De aanvrager kan door 

het stellen van de financiële waarborg de vergunningverlenende overheid garanderen dat het 

voetpad er effectief komt. Door het storten van een waarborg gelijk aan de kosten die de 

aanleg van het voetpad met zich zou meebrengen, is het zelfs mogelijk dat de overheid met 

het verkregen geld zelf overgaat tot de aanleg ervan.
180

 

98. Tot slot bevat artikel 4.2.20 VCRO nog de bepaling dat indien de uitvoering van 

verschillende lasten moet worden gegarandeerd door een financiële waarborg, dat de 

vergunningverlenende overheid één waarborg voor het geheel van de opgelegde lasten moet 

vaststellen. Daarbij moet wel worden aangegeven welk deel van de financiële waarborg 

betrekking heeft op welke last.
181

  

 

3.1.2 De verwezenlijking of de renovatie van wegen, groene ruimten, ruimten voor 

openbaar nut, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen of woningen 

 

99. De vergunningverlenende overheid kan aan de aanvrager de last opleggen om een aantal 

werken uit te voeren. De overheid kan er evenwel ook voor kiezen om deze werken zelf uit te 

voeren, weliswaar op kosten van de vergunninghouder. 
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 Vooreerst valt te benadrukken dat uit de woorden „verwezenlijking of renovatie‟ blijkt dat het 

hier niet alleen gaat om lasten die de aanleg van nieuwe wegen, groene ruimten enz. beogen, 

maar ook om lasten die de renovatie van bestaande wegen, groene ruimten, enz vooropstellen.  

Verder blijkt ook dat onder „groene ruimten‟ niet enkel groenvoorziening moet worden 

verstaan, maar dat daaronder bijvoorbeeld ook de aanleg van park- en natuurgebieden als last 

bij een verkavelingsvergunning moet worden begrepen.
182

 

Met de „ruimten van openbaar nut‟ wordt gewezen op de bestemming van de ruimten gelegen 

binnen het aangevraagde.
183

 Aan de aanvrager van de vergunning kan als last worden 

opgelegd dat hij bepaalde ruimten binnen zijn project zal moeten inrichten als ruimten van 

openbaar nut. Dit blijkt ook uit het feit dat er voor deze ruimten geen kosteloze grondafstand 

ten voordele van de overheid kan worden opgelegd. Dit is namelijk alleen mogelijk voor 

openbare wegen, groene of verharde ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen en de 

gronden waarop deze zullen worden aangelegd (infra). De ruimten van openbaar nut zijn niet 

in deze limitatieve opsomming opgenomen. 

100. Dat deze opsomming van mogelijk op te leggen lasten ook de verwezenlijking of 

renovatie van woningen omvat, is dan weer te verklaren vanuit een vaste praktijk in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
184

 Daar gaat men vaak over tot het opleggen van lasten 

wanneer er een aanvraag tot de bouw van kantoorgebouwen wordt ingediend. 

Kantoorgebouwen nemen het grootste deel van de stad in, waardoor men aan de afgifte van de 

vergunning in het merendeel van de gevallen een last gaat verbinden die de aanvrager ertoe 

verplicht om elders binnen het Gewest woningen te realiseren. Deze praktijk heeft dus een 

invloed gehad op de regeling in het Vlaamse Gewest. Tot slot dient het nog te worden 

benadrukt dat ook voor woningen geen last van kosteloze grondafstand ten voordele van de 

overheid mogelijk is. Een kosteloze grondafstand is zoals vermeld namelijk enkel mogelijk 

m.b.t. openbare wegen, groene of verharde ruimten, openbare gebouwen en 

nutsvoorzieningen (supra).
185
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3.1.3 De bewerkstelliging van een vermenging van kavels die tegemoetkomen aan de 

behoeften van diverse maatschappelijke groepen  

 

101. Deze vermenging van kavels dient te gebeuren op grond van de grootte van de kavels, 

respectievelijk de typologie, de kwaliteit, de vloeroppervlakte, het volume of de 

lokalenindeling van de daarop in te richten woningen of op te stellen vaste of verplaatsbare 

constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt.
186

 

Dat deze evenwichtige sociale mix nu ook uitdrukkelijk als last aan een vergunning kan 

worden verbonden is een nieuwigheid die voortkomt uit het aanpassings- en 

aanvullingsdecreet van 27 maart 2009.
187

 Het is belangrijk om hier een duidelijk onderscheid 

te maken tussen de evenwichtige sociale mix die kan worden opgelegd als last bij aflevering 

van de vergunning en de creatie van een sociaal of bescheiden woonaanbod dat van 

rechtswege voortvloeit uit het Decreet Grond- en Pandenbeleid (infra). 

102. Speciaal aan dergelijke soort last is dat deze reeds bij de voorbesprekingen aangaande 

het vergunningsdossier door de vergunningverlenende overheid aan de aanvrager zal moeten 

gecommuniceerd worden. De aanvrager moet zijn plannen op de realisatie van deze sociale 

woonmix kunnen afstemmen.
188

 Indien je als bouwheer de realisatie van een groot 

bouwproject beoogt, kan je dus maar beter vooraf informatie inwinnen bij het betrokken 

overheidsbestuur. De lasten die worden opgelegd in het kader van het Decreet Grond- en 

Pandenbeleid zijn van rechtswege, zodat deze lasten wel vooraf door de aanvrager gekend 

zijn. De aanvrager kan hier sowieso zijn plannen aanpassen met het oog op deze lasten. 

Een bijzondere vraag die zich stelt is wat er moet gebeuren indien de aanvrager niet op de 

hoogte is van het voornemen van de betrokken overheid om dergelijke last op te leggen. De 

betrokken overheid zal deze last dan uitdrukkelijk in de vergunningsbeslissing meedelen, 

maar dan is het voor de aanvrager natuurlijk te laat om zijn plannen hierop nog af te stemmen. 

De facto zal deze opgelegde last dan neerkomen op een weigering van de vergunning gezien 

de last dan automatisch onverenigbaar is met de ingediende plannen en het is nog maar de 
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vraag of lasten die onverenigbaar zijn met de ingediende plannen nog voldoen aan de vereiste 

evenredigheid.
189

  

   

3.2 Limitatief: kosteloze grondafstand ten voordele van de overheid 

 

103. Artikel 4.2.20, §1, lid 3 van de VCRO bepaalt: „Lasten kunnen ook inhouden dat, 

wanneer de werken zijn begonnen, aan de overheid gratis, vrij en onbelast de eigendom wordt 

overgedragen van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare wegen, groene of 

verharde ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen of de gronden waarop die worden 

of zullen worden aangelegd.‟ 

Uit deze bepaling blijkt vooreerst dat de last van kosteloze grondafstand enkel betrekking kan 

hebben op de projecten die uitdrukkelijk in de aanvraag vermeld worden.
190

 Het is echter niet 

mogelijk om een kosteloze grondafstand op te leggen voor gebouwen die worden opgetrokken 

buiten het terrein van de aanvraag.
191

 Bovendien is het opleggen van deze last enkel mogelijk 

m.b.t. de „openbare‟ wegen, ruimten enz. vermeld in deze aanvraag. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan de last waarbij de verkavelaar het eigendomsrecht van de door hem aangelegde wegen 

binnen deze verkaveling kosteloos moet afstaan aan de overheid. Het gaat hier dus om een 

limitatieve opsomming. Dergelijke last kan dus niet worden opgelegd m.b.t. de verplichting 

tot de oprichting van woningen omdat woningen dus niet voorkomen in de limitatieve 

opsomming.
192

 Het opleggen van een kosteloze grondafstand m.b.t. woningen valt mijn 

inziens moeilijk te rijmen met de vereiste van evenredigheid. 

Verder valt het nog te benadrukken dat de overheid ten voordele van wie de kosteloze 

grondafstand moet geschieden, niet per se de gemeentelijke overheid hoeft te zijn.
193

 Het is 

dan ook perfect mogelijk dat de opgelegde last een kosteloze grondafstand ten voordele van 

de provinciale of gewestelijke overheid tot gevolg heeft. Sommige gemeenten kiezen ervoor 

om deze opgelegde last aan te vullen met de bepaling dat ook de administratieve kosten 
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verbonden aan de kosteloze grondafstand ten laste van de vergunningsaanvrager vallen. Ook 

wordt van de aanvrager vaak geëist dat hij ter garantie van de effectieve grondafstand een 

belofte van kosteloze grondafstand ten voordele van de gemeente ondertekent en dit op straffe 

van ambtshalve intrekking van de verleende vergunning.
194

 

104. Hoewel vandaag de praktijk van het opleggen van een last van kosteloze grondafstand 

zowel door rechtsleer als rechtspraak wordt aanvaard, zorgde deze praktijk in het verleden 

meermaals voor discussie. Het lijkt me dan ook aangewezen om de totstandkoming van deze 

bepaling eens van dichterbij te bekijken en om even stil te staan bij de mogelijke kwalificaties 

van deze grondafstand. 

105. Ten tijde van de Stedenbouwwet was er nog geen wetsbepaling voorhanden die 

uitdrukkelijk voorzag in de mogelijkheid tot het opleggen van een last van kosteloze 

grondafstand. Men mag ook niet uit het oog verliezen dat het opleggen van lasten ten tijde van 

de Stedenbouwwet sowieso enkel in het kader van een verkavelingsvergunning mogelijk was 

(supra). In de rechtsleer werd er echter vrijwel meteen vanuit gegaan dat het opleggen van 

dergelijke last mogelijk was. Zij steunde zich hierbij op de aard van de niet-limitatieve lijst 

van lasten die toen wel al voorhanden was. De opgesomde lasten waren van die aard dat zij 

betrekking hadden op de uitvoering van werken en de reservering van gronden voor 

collectieve doeleinden.
195

 Het opleggen van een last van kostenloze grondafstand t.v.v. de 

overheid sluit inderdaad aan bij de aard van deze niet-limitatief opgesomde lasten. Deze 

redenering gaat vanzelfsprekend niet op wanneer de overheid de verworven gronden zelf te 

gelde zou willen maken door er bijvoorbeeld zelf woningen op te trekken.
196

  

Ook de Raad van State oordeelde in 1966 reeds dat het opleggen van dergelijke last mogelijk 

was. Het opleggen van een last van kosteloze grondafstand werd als niet-strijdig met de 

Grondwet bevonden. Dergelijke last geeft enkel uiting aan de voorwaarde waaronder een 

verkavelingsaanvraag kan worden ingewilligd, dit betekent helemaal niet dat de gemeente 

zich het erf van de verkavelaar toeëigent.
 197

 De beslissing tot het opleggen van een last tot 

kosteloze grondafstand kan bijgevolg geenszins gekwalificeerd worden als een onteigening, 
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daar het de aanvrager nog altijd vrij staat om aan de vergunning te verzaken, waardoor de 

lasten dan ook niet meer zouden moeten worden uitgevoerd.
198 

 

De Raad van State oordeelde enkele jaren later in haar arrest van 9 juli 1974 nochtans dat 

noch uit de tekst van de Stedenbouwwet, noch uit de parlementaire voorbereiding bij deze wet 

bleek dat de kosteloze grondafstand als last bij een vergunning kon worden opgelegd. De 

Raad van State erkende in deze zaak dat als een last betrekking heeft op de aanleg, verbreding 

of uitrusting van wegen in de verkaveling, de verkavelaar ermee kan instemmen om het 

eigendomsrecht af te staan. Maar de Raad was ook van mening dat niemand zonder 

onteigening uit zijn eigendomsrecht kon worden ontzet.
199

 Deze rechtspraak leek de last van 

kosteloze grondafstand dus wel te beschouwen als een ontzetting uit de eigendom. Dit arrest 

deed dan ook in de rechtsleer heel wat stof opwaaien. Bepaalde auteurs meenden uit dit arrest 

af te leiden dat een kosteloze grondafstand wel degelijk mogelijk was, maar niet kon worden 

opgelegd als last bij een vergunning.
200

 Anderen waren dan weer van mening dat men wel kon 

overgaan tot het reserveren van grondstroken, maar dan zonder een effectieve 

eigendomsoverdracht.
201

 

Deze discussie werd definitief beslecht met de invoering van het Decreet van 28 juni 1985 dat 

in de Stedenbouwwet een wettelijke grondslag voor het opleggen van een last van kosteloze 

grondafstand introduceerde.
202

 Voortaan stond het zwart op wit in de Stedenbouwwet dat de 

overheid aan de vergunning een last van kosteloze grondafstand van de in de aanvraag 

vermelde openbare wegen, aanhorigheden en nutsvoorzieningen, zomede van de gronden 

waarop ze aangelegd of zullen aangelegd worden.
203

 In deze bepaling was er echter nog geen 

sprake van een kosteloze grondafstand m.b.t o.a. groene ruimten en openbare gebouwen zoals 

dit vandaag wel het geval is. 
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De ratio legis achter deze bepaling werd als volgt verwoord: de afstand van grond wordt 

aanzien als het normale gevolg van de bestemming van een grond tot openbare doeleinden, de 

vergunningsaanvrager profiteert immers van de meerwaarde die de gronden verkrijgen.
204

  

106. Deze bepaling werd verder verruimd met de komst van het DORO. Voortaan was het 

mogelijk om een last van kosteloze grondafstand op te leggen niet alleen m.b.t. openbare 

wegen, hun aanhorigheden en nutsvoorzieningen, maar ook m.b.t. groene of verharde ruimten 

en openbare gebouwen. Verder kan de last van een kosteloze grondafstand nu in principe ook 

verbonden worden aan een stedenbouwkundige vergunning, maar de toepassingsgevallen 

hiervan zijn vanzelfsprekend minder frequent dan bij een verkavelingsvergunning. 

107. Wat de discussie m.b.t. de kwalificatie van de kosteloze grondafstand betreft, kan het 

vooreerst in herinnering worden gebracht dat de Raad van State jaren geleden al oordeelde dat 

de beslissing tot het opleggen van een last van kosteloze grondafstand geen beslissing tot 

onteigening uitmaakt.  

Men zou de kosteloze grondafstand eventueel ook als een schenking kunnen aanzien, maar 

ook deze kwalificatie lijkt niet te kloppen. Het is immers eigen aan de schenking dat de 

schenker over de vereiste animus donandi moet beschikken d.w.z. de wil om te schenken. 

Deze wil lijkt hier op het eerste zicht niet aanwezig. De aanvrager zou de grond enkel 

kosteloos afstaan omdat hij hiertoe door de vergunningverlenende overheid verplicht wordt.  

In het verleden werd de kosteloze grondafstand ook wel eens als een aankoop door de 

overheid gezien zij het tegen de symbolische prijs van – toen nog – één frank.
205

 De vraag die 

men zich bij deze kwalificatie kan stellen is in welke gevallen er überhaupt wel wordt 

overgegaan tot de betaling van deze symbolische prijs. Wanneer het betalen van een prijs 

ontbreekt, kan men onmogelijk spreken over een koop. Het betalen van een prijs maakt 

immers een essentieel bestanddeel uit van de koop. 

De gemeente zou eventueel de eigendom over de betrokken gronden ook door verjaring 

kunnen verkrijgen. Dit kan natuurlijk enkel indien het bezit voldoet aan de voorwaarden voor 

eigendomsverkrijging door verjaring. Deze regeling steunt op artikel 2229 B.W. en houdt in 

dat het eigendomsrecht over een onroerend goed verkregen kan worden na het verloop van 
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een termijn van 30 – in bepaalde gevallen 10 of 20 jaar – door de persoon die kan aantonen 

dat hij gedurende die termijn een voortdurend, onafgebroken, openbaar en ondubbelzinnig 

bezit had als ware men de eigenaar van het goed. Deze kwalificatie lijkt mogelijk gezien de 

vergunningsaanvrager hiertegen geen bezitsvordering zal instellen omdat in dat geval zal 

moeten opdraaien voor de administratieve kosten van de eigendomsoverdracht.
206

 Het 

probleem met deze kwalificatie is echter dat dergelijke toestand wel eens tot verwarring zou 

kunnen leiden. Vaak worden stroken grond nog als eigendom van de verkavelaar gezien, 

terwijl de gemeente al jarenlang instaat voor het onderhoud ervan. Ook de kadastrale 

bescheiden worden vaak niet in overeenstemming gebracht met de feitelijke toestand.
207

 Dit 

alles werkt rechtsonzekerheid in de hand. 

Naar mijn aanvoelen leunt de kosteloze grondafstand het dichtst aan bij de schenking. De 

vergunningsaanvrager heeft steeds de mogelijkheid om aan de uitvoering van de vergunning 

te verzaken. Indien hij echter de wil heeft om te vergunning uit te voeren, impliceert dit mijn 

inziens meteen ook een wil om te schenken gezien de begunstigde van de vergunning weet dat 

hij de grond zal moeten afstaan wil hij de vergunning uitvoeren.  

Met betrekking tot dergelijke last van kosteloze grondafstand wordt er in sommige rechtsleer 

voor geopteerd om de afstand van de grond meteen in de akte van verkaveling op te nemen. 

Daardoor zou binnen de werkzaamheden van verkaveling komen vast te staan dat aan de 

opgelegde last is voldaan.
208

 

108. Wat de evenredigheidsvereiste i.v.m. de kosteloze grondafstand betreft, verwijs ik naar 

het onderdeel betreffende de voorwaarden m.b.t. het opleggen van lasten.
209

 

 

4. Gefaseerde uitvoering van lasten 

 

 

109. De derde paragraaf van artikel 4.2.20 VCRO bepaalt dat „het vergunningverlenende 

bestuursorgaan een gefaseerde uitvoering van de lasten kan voorschrijven.‟ Net zoals wat 
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geldt voor vergunningen an sich, kan de overheid dus opleggen dat ook de lasten in 

verschillende fasen zullen moeten worden uitgevoerd.
210

 Zo kan de overheid opleggen dat in 

de eerste fase van het bouwproject de nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, riolering en gas 

moeten worden aangelegd en dat in een latere fase, wanneer de woningen binnen het project 

grotendeels afgewerkt zijn, de wegen volledig worden afgewerkt.
211

 Deze werkwijze kan 

bijvoorbeeld nuttig zijn om te vermijden dat door het aanrijden van vrachtwagens met 

materiaal om het project uit te voeren, de aangelegde wegen reeds vernield zouden worden. 

 

110. Er moet door de aanvrager dus een onderscheid gemaakt worden tussen de lasten die hij 

reeds in de eerste fase van het project zal moeten uitvoeren en de lasten die in een latere fasen 

dienen te worden gerealiseerd. Dit onderscheid is overigens van cruciaal belang voor de 

toepassing van artikel 4.6.4, § 2, 1° VCRO. Dit artikel bepaalt namelijk dat: 

“een verkavelingsvergunning waarbij nieuwe wegen worden aangelegd, of waarbij het 

tracé van bestaande gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven wordt, van 

rechtswege vervalt  wanneer binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de 

vergunning in laatste administratieve aanleg niet is overgegaan tot de oplevering van 

de onmiddellijk uit te voeren lasten of tot het verschaffen van waarborgen betreffende 

de uitvoering van deze lasten op de wijze, vermeld in artikel 4.2.20, §1.”  

Er wordt hier duidelijk verwezen naar de gefaseerde uitvoering van lasten. Uit dit artikel blijkt 

dat pas wanneer de lasten uit de eerste fase zijn uitgevoerd, de bouwheer of –promotor kan 

overgaan tot het verkopen van de percelen uit de verkaveling. De lasten die in een latere fase 

moeten worden uitgevoerd zijn veelal lasten die betrekking hebben op de finale afwerking van 

de verkaveling.
212

 

111. Bij de fasering van lasten lijkt het evenwel steeds om een temporale fasering te gaan. De 

ene last moet reeds worden uitgevoerd bij het aanvatten van de werken, terwijl de andere last 

pas op een later tijdstip moet worden uitgevoerd. Bij een gefaseerde vergunning lijkt het 

eerder om een territoriale fasering te gaan. Wanneer een verkavelingsvergunning melding 

maakt van verschillende fasen, is het niet ondenkbaar dat de fasering slaat op het feit dat eerst 
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de loten gelegen op een bepaald deel van de verkavelingsoppervlakte volledig moeten worden 

afgewerkt alvorens men de werken m.b.t. een ander deel van de verkaveling kan aanvatten. In 

de praktijk lijkt er dus sprake van twee verschillende uitvoeringsmodaliteiten m.b.t. fasering. 

 

5.Procedure voor het opleggen van lasten 

 

 

112. In een eerder onderdeel werd al vermeld dat er geen wettelijke procedure voorzien is 

voor het opleggen van voorwaarden. Ook voor lasten ontbreekt een wetsbepaling die de 

procedure voor het opleggen ervan vastlegt. Ook hier wijst de praktijk uit dat de concrete 

werkwijze verschilt naargelang de gemeente waar de aanvraag tot vergunning wordt 

ingediend. 

 

Waar er m.b.t. de voorwaarde nog discussie bestond over het al dan niet betrekken van de 

voorwaarde in het openbaar onderzoek (supra), is hier dergelijke discussie overbodig. Lasten 

worden gezien als een bijkomende verplichting die geen integraal deel uitmaakt van de 

vergunning an sich. Het opleggen van een last brengt in se geen, al dan niet essentiële, 

wijziging van de aanvraag met zich mee. Hieruit vloeit voort dat de lasten dan ook geen deel 

moeten uitmaken van het openbaar onderzoek waaraan de aanvraag onderhevig is.
213

 

 

 

6. Rechtsbescherming tegen het opleggen van lasten 

 

 

 6.1 Administratief beroep 

 

 

113. Het administratief beroep wordt geregeld door artikel 4.7.21 VCRO.  Het administratief 

beroep wordt gericht tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 
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omtrent de vergunning. De vraag die hier rijst is of een beslissing tot het opleggen van een 

last een beslissing omtrent de vergunning uitmaakt. 

Bepaalde auteurs (o.a. De Preter) stellen dat de last, in tegenstelling tot de voorwaarde, geen 

deel uitmaakt van de vergunning an sich. De last zou in deze optiek als een beslissing los van 

de vergunningsbeslissing moeten worden gezien, waardoor een afzonderlijk administratief 

beroep mogelijk zou zijn.
 214

 

Wanneer we echter de artikelen 4.2.19 en 4.2.20 VCRO van dichterbij bekijken, dan vinden 

we nergens een bepaling terug die impliceert dat de last los zou staan van de vergunning. 

Beide artikelen bepalen namelijk dat de vergunningverlenende overheid voorwaarden, 

respectievelijk lasten aan de vergunning kan verbinden. Mijn inziens moet men dan ook 

besluiten dat het opleggen van een last wel degelijk deel uitmaakt van de beslissing omtrent 

de vergunning.  

Ondanks het gegeven dat lasten een andere finaliteit hebben dan voorwaarden (infra
215

), staan 

zij naar mijn aanvoelen toch niet volledig los van de vergunningsaanvraag en is bijgevolg een 

afzonderlijk administratief beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een last niet 

mogelijk. Van zodra men ervan uitgaat dat een beslissing tot het opleggen van een last een 

beslissing omtrent de vergunning uitmaakt, moet ingevolge artikel 4.7.21VCRO het beroep 

worden ingesteld tegen de vergunningsbeslissing an sich. De Deputatie zal namelijk de 

vergunningsaanvraag in haar geheel moeten onderzoeken.  

 

 6.2 Jurisdictioneel beroep en exceptie van onwettigheid 

 

 

114. De basis voor het instellen van een jurisdictioneel beroep ligt vervat in artikel 4.8.2 

VCRO. De Raad voor Vergunningsbetwistingen is bevoegd voor de beroepen die worden 

ingesteld tot vernietiging van vergunningsbeslissingen, valideringsbeslissingen en 

registratiebeslissingen. De vergunningsbeslissingen waarvan sprake moeten gezien worden als 

uitdrukkelijke of stilzwijgende bestuurlijke beslissingen, genomen in laatste administratieve 

aanleg, betreffende het afgeven of het weigeren van een vergunning. 

                                                      
214 F. DE PRETER, “Lasten en voorwaarden verbonden aan stedenbouwkundige vergunningen en 

verkavelingsvergunningen”, TROS. 2003, (3) 18. 
215

 Meer uitgebreide bespreking onderscheid tussen voorwaarden en lasten zie randnrs. 114-120. 



 68 

 

Ook hier lijkt een afzonderlijk beroep niet mogelijk. Wanneer we de beslissing tot het 

opleggen van de last als deel van de vergunningsbeslissing zien, is een jurisdictioneel beroep 

tegen deze beslissing mogelijk. Er wordt nergens melding van gemaakt dat de Raad bevoegd 

zou zijn voor beroepen tot vernietiging afzonderlijk tegen de opgelegde last gericht. Het 

erkennen van de mogelijkheid tot een afzonderlijk beroep zou een gelijkaardige situatie als 

die vermeld met betrekking tot het jurisdictioneel beroep tegen voorwaarden, tot gevolg 

hebben. Wanneer de Raad voor Vergunningsbetwistingen zou overgaan tot vernietiging van 

de last, dan zou de vergunningsaanvrager een vergunning waaraan geen last is verbonden 

verkrijgen. In principe zou de overheid de mogelijkheid hebben om na de vernietiging een 

nieuwe beslissing te nemen omtrent de last, maar dit is niet mogelijk indien de last al ten 

uitvoer is gelegd. Dezelfde redenering gaat op voor de exceptie van onwettigheid.
216

  

 

Een afzonderlijk administratief beroep tot nietigverklaring of het opwerpen van de exceptie 

van onwettigheid in het kader van een opgelegde last lijkt dan ook niet mogelijk gezien dit 

aan de overheid de mogelijkheid ontneemt om alsnog een last op te leggen.
217

     

 

7. Gevolgen van het niet uitvoeren van een opgelegde last 

 

 

115. In tegenstelling tot wat geldt voor de voorwaarde, zijn er aan het niet uitvoeren van een 

opgelegde last geen strafsancties verbonden. Evenmin kan de uitvoering van de opgelegde last 

bij wege van herstelmaatregel worden opgelegd.
218

  

Voorheen bracht dit met zich mee dat voor lasten moet worden terug gevallen op de regels 

van gemeen recht. Wanneer de vergunningsaanvrager niet vrijwillig overging tot het 

uitvoeren van de opgelegde last dan kon de vergunningverlenende overheid niks anders doen 
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dan de uitvoering van de opgelegde last voor de rechter te vorderen.
219

 Het hoeft geen betoog 

dat dit voor de overheid een dure en vooral tijdsrovende onderneming zou zijn. 

116. De wetgever heeft dit willen vermijden door in paragraaf vier van artikel 4.2.20 de 

vergunningverlenende overheid de mogelijkheid te geven om via de betekening van een 

beslissing tot bestuursdwang de vergunningsaanvrager alsnog aan te zetten tot het uitvoeren 

van de opgelegde last als deze niet is uitgevoerd binnen de gestelde termijn en niet of 

onvoldoende gedekt is door een financiële waarborg.
220

 Wanneer de aanvrager nog steeds zou 

nalaten de last binnen de daarvoor gestelde termijn uit te voeren, kan de 

vergunningverlenende overheid in een ambtshalve uitvoering van de opgelegde lasten 

voorzien. Zij zal dan zelf instaan voor de uitvoering van de last of een derde daarmee 

belasten. Essentieel voor het systeem van bestuursdwang is dat de overheid overgaat tot 

handhaving van wettelijke verplichtingen door een feitelijk handelen. Het gaat hier dus om 

een sanctie die steeds herstellend van aard is.
221

 Dit brengt voor de nalatige 

vergunningsaanvrager met zich mee dat hij zal moeten instaan voor al de kosten die deze 

ambtshalve uitvoering van de last voortbrengen. 

Voorheen stond dit systeem van bestuursdwang niet open voor de vergunningverlenende 

overheid wanneer zij overging tot het opleggen van een sociale last of een last met betrekking 

tot het verwezenlijken van een bescheiden woonaanbod. Daar heeft het wijzigingsdecreet 

Grond- en Pandenbeleid van 23 december 2011 verandering in gebracht.
222

 Voortaan is 

bestuursdwang ook mogelijk voor deze lasten. Met dit wijzigingsdecreet werd het systeem 

van bestuursdwang ook toepasselijk gemaakt op lasten opgelegd in het kader van het Decreet 

Grond- en Pandenbeleid. De wetgever oordeelde ook hier dat een bijkomende garantie op het 

uitvoeren van de last toch niet overbodig was.
223

  

Ook voor lasten die een kosteloze grondafstand ten voordele van de overheid inhielden, stond 

het systeem van bestuursdwang oorspronkelijk niet open. Ook hier is verandering in gebracht 
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door het Decreet van 23 december 2011.
224

 Vandaag kan men dus ook de kosteloze 

grondafstand afdwingen via het systeem van bestuursdwang. 

 

Hoofdstuk 3: Het onderscheid tussen voorwaarden en lasten 

 

117. Zoals eerder al vermeld bevat noch de VCRO, noch enige andere wettelijke of 

reglementaire bepaling een definitie van wat een last of een voorwaarde nu precies inhoudt. Is 

er wel een onderscheid tussen deze begrippen? Ze worden toch beiden gebruikt in dezelfde 

context nl. wanneer een vergunning aan de begunstigde ervan diverse verplichtingen oplegt? 

We zien dan ook dat in de praktijk zelden een echt onderscheid wordt gemaakt als het over 

„lasten en voorwaarden‟ gaat. Beide begrippen worden vaak in één adem genoemd. 

Anderzijds heeft de decreetgever in twee verschillende basisartikelen voorzien. Artikel 4.2.19 

VCRO voor voorwaarden en artikel 4.2.20 voor lasten. Dit hoofdstuk tracht de jurist een 

duidelijk beeld te verschaffen van het onderscheid tussen beide begrippen aan de hand van 

een bespreking van verschillende strekkingen in de rechtsleer en enkele praktische 

voorbeelden. 

 

3.1 De voorwaarde als een soort last 

 

118. Dat de voorwaarde simpelweg onder de categorie van de lasten zou ressorteren, is een 

strekking die we vooral terugvinden in het werk van Haumont.
225

 Hij titelde zijn artikel „les 

charges d‟urbanisme‟ ( de lasten van de ruimtelijke ordening). Hij heeft het dus enkel over de 

lasten, maar nergens maakt hij melding van de voorwaarden als een aparte categorie. Hij 

beschouwt ze dan ook als één van de meerdere soorten lasten die het overheidsbestuur kan 

opleggen bij het verlenen van een vergunning. Hij ziet de voorwaarden meer bepaald als een 

soort positieve verplichtingen die intern zijn aan de vergunningsaanvraag.
226
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Haumont maakt dus helemaal geen onderscheid tussen voorwaarden en lasten. Het enige 

onderscheid dat uit zijn werk dan ook af te leiden valt, is het onderscheid tussen de last als 

algemene categorie en de voorwaarde als een onderdeel binnen deze algemeenheid.  

 

3.2 Het onderscheid ligt in de finaliteit 

 

116. Volgens o.a. Kestemont-Soumeryn en Van Hoorick ligt het onderscheid tussen een 

voorwaarde en een last dan weer verborgen in de finaliteit van de opgelegde verplichting. 

Men moet zich de vraag stellen wat het overheidsbestuur beoogt te bereiken met het opleggen 

van een verplichting in een vergunning om te kunnen bepalen of die verplichting al dan niet 

een voorwaarde of een last is. Kestemont-Soumeryn ziet het onderscheid als volgt: 

- “Voorwaarden strekken er in de eerste plaats toe de realisering van de aanvraag 

toe te laten door middel van maatregelen die ertoe strekken het aangevraagde in 

de omgeving te integreren; 

- lasten strekken er eerder toe de aanvrager deel te laten nemen aan de valorisatie 

van een aantal elementen van het gemeenschappelijk stedenbouwkundig 

patrimonium.”
 227

 

 

3.2.1 De finaliteit van voorwaarden 

 

119. Voorwaarden kunnen worden opgelegd door de vergunningverlenende overheid als zij 

van mening is dat het aangevraagde an sich niet voor vergunning in aanmerking komt, maar 

het wel vergund kan worden als bepaalde voorwaarden worden nageleefd. Men legt 

voorwaarden op met als finaliteit om het aangevraagde toch te kunnen vergunnen. Men wil 

het aangevraagde via het opleggen van een voorwaarde aanvaardbaar maken voor de 
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vergunningverlenende overheid.
228

 Zonder het naleven van de opgelegde voorwaarde is het 

aangevraagde niet vergunbaar.
229

 

Er zijn twee grote redenen te onderscheiden die de overheid ertoe brengen om een 

voorwaarde op te leggen
230

: enerzijds kan een voorwaarde noodzakelijk zijn in het kader van 

de beoordelingsbevoegdheid van de overheid zelf. Zo zal zij bij het afleveren van een 

stedenbouwkundige vergunning moeten nagaan of dit wel binnen haar beleid tot het realiseren 

van een goede ruimtelijke ordening past. Anderzijds zijn er ook voorwaarden die van 

rechtswege moeten worden opgelegd om de overheid toe te laten de desbetreffende 

vergunning op een wettelijke manier af te leveren. Denk hierbij aan artikel 90bis van het 

Bosdecreet dat de overheid oplegt om bij het afleveren van een stedenbouwkundige 

vergunning tot ontbossing, steeds de voorwaarde op te leggen die de begunstigde om een 

compensatievoorstel vraagt waarbij hij hetzij in natura een compensatoire bebossing zal 

moeten uitvoeren, hetzij bij equivalent een bosbehoudsbijdrage zal moeten betalen (infra).
231

   

De overheid beoogt met het opleggen van voorwaarden dus in de eerste plaats iets toe te laten, 

wat eigenlijk verboden is en d.m.v. de opgelegde voorwaarden op deze eigenlijk verboden 

activiteit een toezicht te houden. De basisgedachte achter het concept van een vergunning is 

namelijk dat men ze nodigt heeft om verboden handelingen onder toezicht van de overheid 

toch te kunnen stellen.
232

 Voorwaarden opleggen zijn hierbij het middel bij uitstek. Het niet 

vervullen van de opgelegde voorwaarde(n) staat dan ook meteen gelijk aan een weigering van 

de vergunning.    

Concluderend kunnen we stellen dat de mogelijkheid voor het opleggen van voorwaarden niet 

voortvloeit uit één of andere wettelijke bepaling, maar eenvoudigweg inherent is aan het 

concept van de vergunning zelf. Het opleggen van voorwaarden is dan ook mogelijk voor alle 

vergunningen volgend uit de aard van de vergunning (supra). 

 

 

                                                      
228

 G. VAN HOORICK, Handboek Rmtelijk Bstuursrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 200. 
229

 B. HUBEAU en W. VANDE VIJVERE (eds.), Handboek Ruimtelijke ordening en Stedenbouw,Brugge, Die 

Keure, 2004, 60-62. 
230

 F. DE PRETER, “Lasten en voorwaarden verbonden aan stedenbouwkundige vergunningen en 

verkavelingsvergunningen”, TROS 2003, (3) 4. 
231

 Art. 90bis Bosdecreet. 
232

 RvS 7 februari 2002, nr. 103.333, Remo Milieubeheer. 



 73 

 3.2.2 De finaliteit van lasten 

 

120. Een opgelegde last moet men dan weer eerder zien als een bijkomende verplichting. Het 

gaat om een soort „prijs‟ die de vergunningsaanvrager dient te betalen voor het verkrijgen van 

de vergunning. 

Het motief voor de overheid om lasten op te leggen ligt hem in de overweging dat de 

begunstigde een duidelijk voordeel uit het verkrijgen van een vergunning haalt en dat de 

vergunningverlenende overheid bijkomende beleidstaken op zich moet nemen doordat ze de 

uitvoering van de vergunning op zich neemt.
233

 Men kan zich wellicht een situatie voor de 

geest halen waarbij door het afleveren van bijvoorbeeld een verkavelingsvergunning het 

betrokken overheidsbestuur wordt geconfronteerd met nieuwe beleidsproblemen binnen haar 

territorium. Denk hierbij maar aan een nieuwe verkaveling gericht op de huisvesting van 

jonge gezinnen, maar dat deze verkaveling nabij een drukke weg is gelegen. Het bestuur 

wordt hierbij geconfronteerd met een beleidsprobleem nl. zij moet enerzijds instaan voor de 

veiligheid van haar inwoners, maar anderzijds de stad of gemeente ook voldoende 

toegankelijk maken/houden. De inspanningen die het bestuur moet leveren om dergelijk 

probleem om te lossen, rechtvaardigen dan ook de mogelijkheid tot het opleggen van lasten 

door dit bestuur.
234

 

 

 3.3 Besluit 

 

121. De stelling dat het onderscheid tussen voorwaarden en lasten vervat ligt in de finaliteit 

van beide begrippen kan worden bijgevallen. Zij verschaft de jurist een duidelijk en logisch 

onderscheid (waar de stelling van Haumont nalaat een onderscheid te maken). Voorwaarden 

dienen om een project dat in principe niet vergunbaar is, voor de vergunningverlenende 

overheid toch aanvaardbaar te maken. Lasten dienen dan weer als compensatie voor de extra 

beleidsproblemen die voor deze overheid worden gecreëerd door het vergunnen van dergelijk 

project.  
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Een voorbeeld ter illustratie van dit onderscheid: Wanneer de vergunningverlenende overheid 

een verkavelingsvergunning verleent, kan zij aan de begunstigde opleggen dat de dakpannen 

allemaal eenzelfde vooraf vastgelegde kleur moeten hebben in het kader van een goede 

ruimtelijke ordening. Zij kan hierbij ook opleggen dat de begunstige de kosten voor de aanleg 

van nutsvoorzieningen moet betalen, zoals de aanleg van een riool.
235

 In het eerste geval 

spreken we van een voorwaarde: de verkaveling zal er niet komen zonder de correcte 

dakpannen, gezien de verkaveling dan niet past binnen het beleid m.b.t. een goede ruimtelijke 

ordening van de betrokken overheid. In het tweede geval spreken we over een last. De 

vergunningverlenende overheid wordt door het toestaan van dergelijke verkaveling immers 

geconfronteerd met een nieuwe beleidstaak: zij moet de verkaveling voorzien van wegen en 

groene ruimten met voldoende nutsvoorzieningen. De financiële last hiervan kan zij geheel of 

deels doorschuiven naar de begunstigde van de verkavelingsvergunning als compensatie voor 

de organisatorische/ beleidsmatige last die de overheid zich door het verlenen van de 

vergunning op de nek gehaald heeft. 

122. Het onderscheid tussen voorwaarden en lasten zou men ook kunnen staven met het 

gegeven dat voor het niet-nakomen van een opgelegde voorwaarde strafsancties voorzien zijn, 

die niet voorzien zijn voor de niet-nakoming van een opgelegde last. Artikel 6.1.1 VCRO 

bevat o.a. een strafsanctie voor het stellen van vergunningsplichtige handelingen hetzij zonder 

voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of 

het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij ingeval van schorsing van de 

vergunning. Als we ervan uitgaan dat een voorwaarde integraal deel uitmaakt van de 

vergunning, dan staat het vast dat het niet-uitvoeren van de voorwaarde in strijd is met de 

vergunning. Geldt dit ook voor lasten? Lasten moeten volgens de heersende rechtsleer gezien 

worden als een bijkomende verplichting, een soort „prijs‟ die wordt betaald in ruil voor de 

extra beleidstaken die de vergunningverlenende overheid op zich dient te nemen door het 

toekennen van de vergunning (supra).  

Hoewel de beslissing tot het opleggen van een last naar mijn aanvoelen wel degelijk deel 

uitmaakt van de vergunningsbeslissing op zich (infra), stelt men, als men nalaat een last uit te 

voeren, mijn inziens op zich geen handeling in strijd met de vergunning. De lasten worden 

gezien als bijkomende verplichtingen. Bijgevolg zou men als aanvrager dan ook niet 

onderhevig aan de strafsancties bepaald in artikel 6.1.1 VCRO. Dit kan worden bijgetreden 

gezien de decreetgever in artikel 4.2.20, § 4 VCRO zelf een „sanctie‟ heeft voorzien. Wanneer 
                                                      
235

 B. HUBEAU en F.VOETS (eds.), Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, Die Keure, 2005, 231. 



 75 

een last niet wordt uitgevoerd staat voor de vergunningverlenende overheid het systeem van 

bestuursdwang open. Dat de decreetgever zelf in een specifieke bepaling heeft voorzien, wijst 

er mijn inziens des te meer op dat de „gewone‟ strafsancties uit artikel 6.1.1 VCRO niet van 

toepassing zijn m.b.t. de lasten. 
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DEEL II: Voorwaarden en Lasten: toepassing van rechtswege 

 

123. In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op de voorwaarden en lasten van rechtswege. Dit 

zijn de voorwaarden of lasten die de vergunningverlenende overheid verplicht ingevolge de 

wet aan de vergunning moet verbinden. Deze soort voorwaarden en lasten gelden krachtens 

de wet zelf, er is in principe dan ook geen tussenkomst van de vergunningverlenende overheid 

vereist. Er zijn zowel voorwaarden als lasten van rechtswege. Wat de voorwaarden betreft, 

moet in de eerste plaats gedacht worden aan artikel 90bis van het Bosdecreet. In dit verband 

kan ook gedacht worden aan artikel 16 van het Natuurdecreet dat aan de overheid de 

verplichting oplegt om via het opleggen van voorwaarden ervoor te zorgen dat vermijdbare 

schade aan de natuur daadwerkelijk wordt voorkomen.
236

 Met betrekking tot de verplicht op 

te leggen lasten moet worden gedacht aan de lasten die worden opgelegd in het kader van het 

Decreet Grond- en Pandenbeleid.
237

  

124. Daarnaast moet er ook op gewezen worden dat men dit gegeven ook in het Brussels 

Hoofdstedelijke Gewest kent. Artikel 100, § 3 BWRO machtigt namelijk de Regering om vast 

te stellen in welke omstandigheden het opleggen van een last verplicht is. Dit heeft zij dan 

ook gedaan in het inmiddels vernietigde Lastenbesluit van 12 juni 2003. Zo gaven 

vergunningsaanvragen voor o.m. kantoorgebouwen, parlementaire en diplomatieke 

aangelegenheden vanaf 500m
2
 en parkings met commerciële doeleinden met minimaal 24 

standplaatsen aanleiding tot het verplicht opleggen van lasten. Gezien het onderwerp van deze 

masterproef beperkt is tot de regeling uit de VCRO, wordt op deze soort lasten hier niet nader 

ingegaan. 

 

Hoofdstuk 1: Artikel 90bis van het Bosdecreet 

 

1.Inleiding 
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125. Artikel 4.2.19 van de VCRO opent met de algemene mogelijkheid voor het 

vergunningverlenende bestuursorgaan om aan een vergunning voorwaarden te verbinden, 

onverminderd de voorwaarde van rechtswege in de zin van artikel 90bis van het Bosdecreet. 

Artikel 90bis van het Bosdecreet bevat dus een voorwaarde die o.g.v. de wettekst zelf aan de 

vergunning wordt verbonden. 

Artikel 90bis moet gezien worden als een aanvullende bescherming in de procedure tot 

aflevering van een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing of tot werken die aanleiding 

geven tot ontbossing.
238

 Dit artikel werd in 1997 toegevoegd aan het Bosdecreet om een 

verdere afname van het bosareaal tegen te gaan.
239

 Eén van de doelstellingen van het 

Bosdecreet is namelijk het behoud,  de bescherming, het beheer en het herstel van het bos en 

van hun natuurlijk milieu.
240

 De decreetgever heeft in 1997 met artikel 90bis dan ook een 

moratorium ingevoerd op bijna alle ontbossingen. Het oorspronkelijke artikel 90bis bepaalde 

dat de vergunningverlenende instanties enkel nog ontbossingen konden machtigen met 

betrekking tot werken van algemeen belang. 

126. In 1999 werd het Bosdecreet echter ingrijpend gewijzigd. Het moratorium werd 

afgezwakt in die zin dat in de toekomst ook stedenbouwkundige vergunningen voor 

ontbossing in woongebieden, industriegebieden en hiermee gelijkgestelde gebieden zouden 

kunnen worden afgeleverd.
241

 Daarnaast werd ook een ontheffingsmogelijkheid op het verbod 

tot ontbossing voorzien voor de Minister van Leefmilieu.
242

 Voortaan zou de 

vergunningsaanvrager moeten overgaan tot compensatie indien hij een stedenbouwkundige 

vergunning tot ontbossing wou bekomen. Deze compensatieregeling werd voor het eerst 

uitgewerkt door de Vlaamse Regering in haar besluit van 26 november 1999 tot vaststelling 

van de nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod tot 

ontbossing.
243

 Deze regeling werd nog gewijzigd in 2001, maar het is precies deze plicht tot 
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compensatie die in dit onderdeel de voorwaarde van rechtswege vormt.
244

 De aanvrager van 

een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing moet overgaan tot compensatie alvorens 

hij de vergunning tot uitvoering kan brengen. 

Hierna wordt nader ingegaan op de huidige compensatieregeling met aandacht voor de 

wettelijke inhoud van de begrippen „bos‟ en „ontbossing‟. 

 

2. Het bosbegrip 

 

127. Vooreerst is het belangrijk om precies af te bakenen wat nu juist onder het 

toepassingsgebied van het Bosdecreet valt. De voorwaarde van rechtswege waarvan sprake in 

artikel 4.2.19 VCRO verwijst namelijk naar het Bosdecreet, bijgevolg dient te worden 

nagegaan wanneer er sprake is van een bos in de zin van datzelfde Bosdecreet. Wanneer in het 

kader van een bepaald bouwproject sprake is van het vellen van meerdere bomen, moet het 

voor de aanvrager duidelijk zijn of deze bomen al dan niet samen een bos vormen. Alleen zo 

kan hij met zekerheid nagaan of hij voor de uitvoering van het project een 

stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing moet aanvragen. 

Artikel 3, §1 van het Bosdecreet definieert een bos als grondoppervlakten waarvan de bomen 

en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen 

fauna en flora behoren en die één of meer functies vervullen.  

128. Daarnaast bevat artikel 3 van het Bosdecreet nog een aantal expliciete uitbreidingen en 

uitsluitingen van het toepassingsgebied. 

129. De functies waarvan sprake zijn de functies uit artikel 5 van het Bosdecreet namelijk 

economische, sociale, educatieve, wetenschappelijke, organismebeschermende en 

milieubeschermende functies. Op deze functies wordt in dit onderdeel niet nader ingegaan. 

130. Verder heeft de definitie het over „grondoppervlakten‟ zonder te bepalen hoe groot deze 

oppervlakte precies moet zijn.
245

 Gezien het Decreet geen minimumoppervlakte bevat zou 
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men zich kunnen afvragen of een langwerpige rij van bomen eveneens als bos moet 

beschouwd worden. Het Decreet heeft in art. 3, §3 deze lijnbeplantingen en houtkanten echter 

expliciet uitgesloten van het toepassingsgebied. Wat dan met langwerpige oppervlakten die in 

de breedte uit meer dan twee bomenrijen bestaan? Wanneer we de definitie bekijken, zouden 

deze eventueel wel onder het bosbegrip kunnen vallen op voorwaarde dat zij een eigen fauna 

en flora hebben en één of meer van eerder vermelde bosfuncties vervullen. Het Agentschap 

voor Natuur en Bos hanteert echter als criterium dat het om een breedte van minstens tien 

meter moet gaan alvorens er sprake kan zijn van een bos.
246

 Hoever deze bomen uit elkaar 

mogen staan, wordt beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. 

131. Verder vereist de definitie dat er „bomen en houtachtige struikvegetaties‟aanwezig zijn. 

Bij letterlijke lezing moet er dus vanuit gegaan worden dat er zowel bomen als houtachtige 

struikvegetaties aanwezig moeten zijn. De praktijk leert echter dat ook naaldhoutbossen waar 

geen struikvegetaties aanwezig zijn als bos kunnen worden beschouwd. De richtlijn voor het 

Agentschap voor Natuur en Bos leert ons dat „en‟ hier in de betekenis van „zowel met als 

zonder‟ moet worden geïnterpreteerd. De aanwezigheid van bomen is dus essentieel om van 

een bos te spreken, terwijl de aanwezigheid van de houtachtige struikvegetaties niet 

noodzakelijk vereist is.
247

 

132. Ook moeten de bomen en de houtachtige struikvegetaties „het belangrijkste onderdeel‟ 

uitmaken van de beschreven grondoppervlakten. Het onderscheid tussen een bos en 

bijvoorbeeld een weiland met bomen wordt gemaakt aan de hand van het aantal bomenrijen. 

Er moeten minstens drie bomenrijen zijn opdat men deze bomen als het belangrijkste 

onderdeel van de betrokken grondoppervlakte zou beschouwen. Ook een niet bebost terrein 

kan beschouwd worden als bos van zodra het beplant is met jong bosplantsoen of er een 

voldoende aantal jonge zaailingen is opgeschoten.
248

 

133. Tot slot zijn ook kaalvlakten die deel uitmaken van het bos of bosvrije oppervlakten of 

stroken binnen het bos, recreatieve uitrustingen binnen het bos, stapelplaatsen nodig voor het 
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behoud van het bos, evenals de nodige dienstterreinen en ambtswoningen te beschouwen als 

bos.
249

 

 

 

3. Ontbossing 

 

 

134. Artikel 4.2.1, 2° VCRO bepaalt dat niemand zonder voorafgaande stedenbouwkundige 

vergunning met bomen begroeide oppervlakten mag ontbossen in de zin van het Bosdecreet. 

Hiervoor werd al dieper ingegaan op het bosbegrip uit het Bosdecreet, in dit onderdeel wordt 

ook het begrip „ontbossing‟ onder de loep genomen. 

 

Artikel 4, 15° Bosdecreet omschrijft ontbossen als volgt: „iedere handeling waardoor een bos 

geheel of gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt 

gegeven.‟ Gedacht kan worden aan het kappen van een bos op een plaats waar men een 

woning wenst te bouwen.
250

 

 

Wanneer er echter voldoende spontaan herstel na het kappen van een bos plaatsvindt, is dit 

voldoende om te besluiten dat het niet om een ontbossing gaat.
251

 Wanneer dergelijke 

spontane hergroei ontbreekt moet men aan de hand van begeleidende omstandigheden nagaan 

of de grondoppervlakte effectief een andere bestemming of gebruik krijgt. Dit kan 

bijvoorbeeld blijken uit het feit dat de grondeigenaar de grond met gras herbezaaid heeft en 

rondom de grond een prikkeldraad heeft aangebracht. Uit deze omstandigheden blijkt 

namelijk dat de grondeigenaar de intentie heeft om de grondoppervlakte om te vormen tot 

weiland.
252

 

 

135. Verder is het van belang om een duidelijk onderscheid aan te houden tussen ontbossen 

en het kappen in een bos. Het kappen in een bos wordt namelijk gemachtigd door het 

Bosbeheer via een kapmachtiging of een beheersplan, terwijl een ontbossing nooit via deze 
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machtiging vergund kan worden. Bij een kapmachtiging wordt bovendien aan de aanvrager 

steeds een plicht tot herbebossing opgelegd.
253

  

 

136. Een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning voor ontbossing kan volgend uit 

artikel 90bis, § 1 van het Bosdecreet maar worden afgeleverd in een beperkt aantal gevallen. 

Het gaat om ontbossing met het oog op handelingen van algemeen belang, ontbossing of 

verkaveling in zones met de bestemmingen woongebied of industriegebied in ruime zin, 

ontbossing of verkaveling in zones die volgens de geldende plannen van aanleg of de 

ruimtelijke uitvoeringsplannen gelijk te stellen zijn met de bestemmingen woongebied of 

industriegebied in ruime zin, ontbossing van de uitvoerbare delen in een niet-vervallen 

vergunde verkaveling en tot slot kan ook een vergunning verkregen worden voor ontbossing 

in functie van vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen, opgemaakt voor speciale 

beschermingszones in het kader van het Natuurdecreet. 

 

Toch kan men buiten deze gevallen ook nog een ontheffing van het verbod op ontbossing 

verkrijgen verleend door de Vlaamse regering na een individueel en gemotiveerd verzoek van 

de aanvrager. Deze opheffing kan echter enkel plaatsvinden na advies van het Agentschap 

voor Natuur en Bos.
254

 

 

4.Compensatie als voorwaarde van rechtswege 

 

 

137. Eerder werd al vermeld dat elke vergunde ontbossing gecompenseerd moet worden. Bij 

de vergunningsaanvraag voor ontbossing moet steeds een compensatievoorstel gevoegd 

worden.
255

 Deze plicht tot het bijvoegen van een compensatievoorstel geldt zowel in de 

gevallen waarin volgens art. 90bis, § 1, lid 1 een stedenbouwkundige vergunning tot 

ontbossing mogelijk is, als in het geval waarbij de Vlaamse regering overgaat tot een 

opheffing van het verbod op ontbossing.
256

 Het gaat hier namelijk enkel om een opheffing van 

het verbod op ontbossing en niet om een vrijstelling van de compensatieplicht.
257

 Alleen voor 

ontbossing in functie van vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen, opgemaakt voor 
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speciale beschermingszones in het kader van het Natuurdecreet lijkt geen compensatievoorstel 

vereist.
258

 Tot slot wordt ook compensatie geëist van de houder van een 

verkavelingsvergunning voor de beboste delen van de verkaveling, indien deze vergunning 

werd aangevraagd na de inwerkingtreding van het Wijzigingsdecreet van 17 juli 2000.
259

 

 

Het compensatievoorstel is dus ook vereist wanneer de ontbossing deel uitmaakt van een 

bouwproject, in het kader van een verkavelingsaanvraag en ook bij de aanvraag van een 

regularisatievergunning voor al ontboste percelen blijft de compensatieplicht gelden.
260

  

 

Het voorstel dient te gebeuren door middel van een daartoe geëigend compensatieformulier 

dat bij de aanvraag tot vergunning moet worden gevoegd. Dit formulier kan verkregen 

worden bij het gemeentebestuur zelf.
261

 De vergunningsaanvrager dient het voorstel dus in bij 

de vergunningverlenende overheid waarop deze het voorlegt ter goedkeuring aan het 

Agentschap voor Natuur en Bos.
262

 

 

138. Het Bosdecreet stelt twee soorten compensatie voorop. De compensatie dient te gebeuren 

in natura of door storting van een bosbehoudsbijdrage. Ook een combinatie van beide is 

mogelijk.
263

 De keuze die hij maakt, dient de aanvrager dan ook mee te delen via het 

compensatieformulier. Artikel 90bis, § 4 van het Bosdecreet bepaalt verder dat de Vlaamse 

regering deze compensatieregeling nog verder kan uitwerken. Dit heeft ze dan ook gedaan in 

haar besluit van 16 februari 2000. Aan de aanvrager van de vergunning worden vijf 

compensatiemogelijkheden geboden.
264

 Vooreerst kan hij voldoen aan zijn compensatieplicht 

door een compenserende bebossing uit te voeren d.w.z. dat de aanvrager elders zal moeten 

overgaan tot de aanplanting van een aantal bomen. Een tweede mogelijkheid bestaat erin dat 

de aanvrager de verbintenis aangaat om deze compenserende bebossing te laten uitvoeren 

door een derde. Ook kan de aanvrager een deel van de compenserende bebossing overlaten 
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aan een derde, terwijl hij het andere deel voor eigen rekening neemt. Verder kan de aanvrager 

de verbintenis aangaan tot betaling van een bosbehoudsbijdrage en tot slot is ook een 

combinatie van compenserende bebossing en een bosbehoudsbijdrage mogelijk. 

 

139. Wat deze compenserende bebossing betreft, dient te worden opgemerkt dat het wel 

degelijk om bebossing en niet om herbebossing gaat. Beide begrippen hebben namelijk een 

verschillende betekenis in het Bosdecreet. Bebossen is het bezetten met bomen of houtachtige 

struikvegetaties, door menselijke ingreep of spontaan, van een oppervlakte die daardoor onder 

het toepassingsgebied van het Bosdecreet komt te vallen, terwijl het bij herbebossen gaat om 

een bezetting met bomen of houtachtige struikvegetaties, door menselijke ingreep of 

spontaan, van een oppervlakte die reeds onder de toepassing van het Bosdecreet viel.
265

 

 

Verder moet deze compenserende bebossing in zijn geheel minimum dezelfde oppervlakte 

hebben als die van het ontboste gebied.
266

 Indien het echter om een aanvraag tot een 

verkavelingsvergunning gaat, dan moeten enkel de beboste delen of oppervlakten van de 

verkaveling gecompenseerd worden met uitzondering van de oppervlakte die vermeld zijn als 

last bij de vergunning en erin bestaat dat de aanvrager moet overgaan tot de aanleg van 

beboste groene ruimten.
267

 Een compenserende bebossing kan enkel gebeuren in 

groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden, bosuitbreidingsgebieden, 

natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden in de ruime zin, recreatiegebieden, 

gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen of in de met al 

deze gebieden gelijkgestelde gebieden, die zijn aangeduid op de plannen van aanleg of 

ruimtelijke uitvoeringsplannen.
268

 De percelen die de aanvrager zal bebossen dienen door de 

aanvrager te worden opgenomen in een beplantingsplan, dat samen met het 

compensatieformulier bij de vergunningsaanvraag wordt gevoegd.
269

 

 

140. Indien de aanvrager daarentegen aan zijn compensatieplicht zou willen voldoen door de 

betaling van een bosbehoudsbijdrage, dan dient deze berekend te worden als volgt: de 

oppervlakte van het ontboste gebied wordt vermenigvuldigd met een compensatiefactor en dit 
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266
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bedrag wordt dan nogmaals vermenigvuldigd met een vastgelegd standaardbedrag per m
2
. De 

compensatiefactor waarvan sprake is afhankelijk van de ecologische waarde van het bos.
270

 

Men hanteert dan de boomsoortensamenstelling als criterium.
271

 

 

141. Eens de aanvrager het compensatieformulier heeft vervolledigd en overgemaakt aan de 

vergunningverlenende overheid, dient deze overheid de aanvraag ter goedkeuring voor te 

leggen aan het Agentschap voor Natuur en Bos (supra).
272

 Het Agentschap mag de 

voorgestelde compensatie aanpassen. Het zal overgaan tot aanpassing van de 

compensatiemaatregelen indien het voorstel om bosbouwkundige redenen niet aanvaardbaar 

is.
273

 De aanvrager van de vergunning kan evenwel bezwaar maken tegen dit alternatief 

compensatievoorstel opgemaakt door het Agentschap.
274

 Eens het compensatievoorstel is 

goedgekeurd of aangepast moet het worden opgenomen als voorwaarde bij de vergunning.
275

 

 

142. Tot slot bevat artikel 90bis van het Bosdecreet nog een aantal vrijstellingen van de 

compensatieplicht. Er moet geen compensatievoorstel aan de vergunningsaanvraag worden 

toegevoegd: voor gronden die spontaan bebost zijn na de inwerkingtreding van het Bosdecreet 

voorzover deze spontane bebossing de leeftijd van tweeëntwintig jaar niet heeft bereikt.
276

 

Een compensatievoorstel is evenmin vereist voor de gronden binnen een vergunde 

verkaveling die na 23 maart 2001 zijn aangevraagd en waarbij de te ontbossen oppervlakte al 

gecompenseerd is (infra).
277

 Ook om sociale redenen worden er uitzonderingen op de 

compensatieplicht toegestaan.
278

 Deze uitzondering om sociale redenen is uitgewerkt in het 

Besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2001. Het gaat om een vrijstelling voor de eerste 

5 are als deze ontbossing wordt uitgevoerd in het licht van de woningbouw op percelen 

kleiner dan 12 are in zones met de bestemming woongebied in de ruime zin of in zones met 

een daarmee gelijk te stellen bestemming.
279

 Een aanvrager kan slechts éénmaal van deze 
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vrijstelling genieten, het moet om een natuurlijke persoon gaan en hij mag nog niet de volle 

eigendom van zijn woning hebben op datum van de aanvraag.
280

 

 

 

Hoofdstuk 2: Artikel 16 van het Natuurdecreet 

 

 1. Inleiding 

 

143. Een volgende bepaling die als een voorwaarde van rechtswege kan worden beschouwd, 

vinden we terug in artikel 16 van het Natuurdecreet, beter gekend als de „natuurtoets‟. Dit 

begrip is geïnspireerd op de Duitse ingreepregeling (Eingriffregelung) vervat in de 

Bundesnaturschutzgesetz.
281

 Artikel 16 is rechtstreeks gericht aan de overheid, dit in 

tegenstelling tot de zorgplicht uit artikel 14 van het Natuurdecreet dat aan iedereen is 

gericht.
282

 Op deze zorgplicht wordt in dit onderdeel evenwel niet nader ingegaan. Hier gaat 

het meerbepaald om een plicht voor de overheden die o.g.v. wetten, decreten of besluiten 

instaan voor de toestemmingen en vergunning van activiteiten. 

Aan deze overheden wordt de plicht opgelegd om er zorg voor te dragen dat er geen 

vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door de vergunning of toestemming te 

weigeren of door redelijkerwijze voorwaarden op te leggen om de schade te voorkomen, te 

beperken of, indien dit niet mogelijk is, te herstellen.
283

 Het zijn dergelijke voorwaarden die 

door de overheid o.g.v. het decreet zelf aan de vergunning moeten worden verbonden en die 

dus het onderwerp uitmaken van dit onderdeel.  

Deze voorwaarden dienen te worden opgelegd in het kader van de hierboven beschreven 

natuurtoets. De natuurtoets is een beoordeling die door de overheid moet worden uitgevoerd 

om bij een vergunningsaanvraag na te gaan wat de gevolgen voor de natuur en het 

natuurbeleid zijn indien hetgeen wordt aangevraagd, wordt gerealiseerd.
284
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281
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144. De Raad van State heeft overigens geoordeeld dat artikel 16 van het Natuurdecreet een 

voorkomingsplicht uitmaakt voor de vergunningverlenende overheid.
285

 Deze zaak had 

betrekking op een geweigerde aanvraag tot hernieuwing van de milieuvergunning van een 

bestaand vergund bedrijf. Er werd aangevoerd dat de natuurtoets moet toegepast worden 

m.b.t. ingrepen in de natuur of het landschap en dat deze hernieuwing geen dergelijke ingreep 

uitmaakt, waardoor artikel 16, § 1 verkeerd werd toegepast. De Raad heeft echter geoordeeld 

dat er geen twijfel over bestaat dat artikel 16, § 1 van het Natuurdecreet van toepassing is op 

de voorliggende vergunningsaanvraag en dat in deze bepaling de voorkomingsplicht van de 

vergunningverlenende overheid voldoende besloten ligt. Het middel werd dan ook niet 

aangenomen. 

145. Artikel 16 van het Natuurdecreet vormt verder ook een uiting van het algemene 

integratiebeginsel uit artikel 1.2.1 van het Decreet houdende de algemene bepalingen inzake 

milieubeleid.
286

 Dit integratiebeginsel houdt in dat ook in andere beleidssectoren zal moeten 

worden rekening gehouden met de natuur.
287

 

146. In wat volgt wordt nader ingegaan op het toepassingsgebied van de natuurtoets, gezien 

de voorwaarden van rechtswege waarvan sprake in artikel 16, § 1 van het Natuurdecreet enkel 

aan een vergunning kunnen worden gekoppeld wanneer de natuurtoets effectief van 

toepassing is op de betrokken vergunningsaanvraag. Ook wordt stilgestaan bij het begrip 

vermijdbare schade, gezien dit door de vergunningverlenende overheid als criterium dient te 

worden gehanteerd om uit te maken of zij de vergunning al dan niet moet weigeren of er 

voorwaarden aan moet verbinden. 

 

2. Toepassingsgebied 

 

147. De natuurtoets kent een beperkt toepassingsgebied. Hoewel in de tekst van het Decreet 

niet nader wordt bepaald welke vergunningsplichtige activiteiten precies geviseerd worden, 

moet de beoordeling m.b.t vermijdbare schade moet door de vergunningverlenende overheid 

enkel worden uitgevoerd, wanneer zij oordeelt over aanvragen voor stedenbouwkundige- of 
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verkavelingsvergunningen.
288

 Het kan natuurlijk wel zinvol zijn om de natuurtoets ook toe te 

passen op bijvoorbeeld een planologisch attest, gezien dit attest later de basis vormt van een 

vergunningsaanvraag, waarop de toets dan wel moet worden toegepast.
289

 

Met betrekking tot het territoriaal toepassingsgebied van de natuurtoets dient te worden 

benadrukt dat dit toepassingsgebied geenszins beperkt is tot de natuurgebieden of tot de 

groene of geelgroene bestemmingsgebieden. De natuurtoets geldt namelijk in beginsel over 

het hele Vlaamse grondgebied.
290

  

Verder wordt weleens kritiek geleverd op het toepassingsgebied van de natuurtoets omdat dit 

toepassingsgebied niet concreet genoeg zou zijn.
291

 De natuurtoets zou eerder als een 

basisprincipe in het decreet zijn ingeschreven, maar niet echt op een dwingende wijze. Toch 

kan deze natuurtoets wel degelijk nut hebben. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van 

windturbines die ingevolge de natuurtoets niet in de nabijheid van een belangrijk broedgebied 

zal kunnen worden aangevat. Het gaat hier dus wel degelijk om meer dan een louter 

symbolische wetgeving. 

 

3. Vermijdbare schade 

 

148. Verder is het van belang na te gaan wat „vermijdbare schade‟ nu juist inhoudt. Het is 

slechts indien er wel sprake zou kunnen zijn van vermijdbare schade, dat de 

vergunningverlenende overheid moet overgaan tot het weigeren van de vergunning of 

voorwaarden moet opleggen om deze vermijdbare schade te voorkomen, te beperken of te 

herstellen. Wanneer de vergunningverlenende overheid oordeelt over het al dan niet 

vermijdbaar karakter van de schade, zal zij nagaan of de schade er helemaal niet of van een 

minder schadelijke aard zou zijn indien de vergunningsaanvraag op een andere manier zou 

worden uitgevoerd. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat vermijdbare schade moet 

worden beschouwd als „schade die vermeden kan worden door een activiteit op een andere 
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wijze uit te voeren‟.
292

 Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het gebruik maken van andere 

materialen of het uitvoeren van de activiteit op een andere locatie.
293

 De 

vergunningverlenende overheid dient dus te oordelen of er al dan niet een natuurvriendelijker 

alternatief voorhanden is.
294

 Onvermijdbare schade, zijnde schade die onvermijdelijk 

voortvloeit uit een ingreep, valt niet onder het toepassingsgebied van de natuurtoets.
295

  

Ook de Raad van State heeft zich uitgesproken over de invulling van het begrip „vermijdbare 

schade‟.
296

 Voor de Raad is vermijdbare schade die schade die door de exploitant kan worden 

vermeden door het aanpassen van zijn exploitatie of door het nemen van bepaalde 

voorzorgsmaatregelen die bovendien in de praktijk haalbaar zijn en die niet leiden tot 

onwerkbaarheid van de exploitatie. De vermijdbaarheid van de schade kan er volgens de Raad 

niet in bestaan om de exploitatie op een andere locatie in te richten. De Raad van State 

hanteert dus een striktere interpretatie van het begrip „vermijdbare schade‟ in vergelijking met 

wat blijkt uit de parlementaire voorbereiding. 

De natuurtoets dient dus niet bij elke vergunningsaanvraag te worden toegepast. Wanneer 

men de niet-toepassing van de natuurtoets wil aanvechten, zal men als vergunningaanvrager 

steeds concrete gegevens moeten aanhalen waaruit blijkt welke natuurelementen in de 

onmiddellijke of de ruimere omgeving door de constructie schade zouden lijden en welke de 

aard van die schade zou zijn. Steeds moet het risico op vermijdbare schade worden 

aangetoond.
297

 

149. Indien de vergunningverlenende overheid van oordeel is dat er helemaal geen schade aan 

de natuur zal worden veroorzaakt, door de uitvoering van de vergunning, dan kan de 

vergunning worden verleend. Indien zij daarentegen oordeelt dat er wel bepaalde schadelijke 

gevolgen aan de aanvraag verbonden zijn, dan moet zij nagaan of deze gevolgen voorkomen, 

beperkt of eventueel hersteld kunnen worden mits het verbinden van één of meer 

voorwaarden aan de vergunning. Indien blijkt dat ook deze voorwaarden niet zullen volstaan 

om de schade aan de natuur te vermijden, dan dient de vergunningverlenende overheid de 
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vergunningsaanvraag te weigeren.
298

 In de rechtsleer wordt echter aanvaard dat de 

vergunningverlenende overheid de vergunningsaanvraag pas mag weigeren indien er een 

natuurvriendelijker alternatief voorhanden is en de aanvrager dit niet wil uitvoeren.
299

 Deze 

stelling wordt ook door de Raad van State bijgetreden.
300

 De Raad aanvaardt natuurlijk wel 

dat in bepaalde gevallen de vergunningverlenende overheid wel degelijk een 

vergunningsaanvraag kan weigeren om er voor te zorgen dat er geen vermijdbare schade 

ontstaat.
301

 

150. Verder dient nog vermeld te worden dat de Regering voor bepaalde activiteiten of 

categorieën van activiteiten, voor bepaalde habitats of ecologische processen of voor bepaalde 

soortengroepen richtlijnen kan uitvaardigen voor het beoordelen van het vermijdbare karakter 

van deze activiteiten.
302

 

 

 

Hoofdstuk 3: Lasten in het Decreet Grond- en Pandenbeleid 

 

1. Oorsprong 

 

151. De oorsprong van het opleggen van deze lasten van rechtswege vinden we terug in de 

VCRO zelf. Artikel 4.2.20, § 1, vierde lid van de VCRO bepaalt namelijk het volgende:  

“Indien voldaan is aan de uitsluitende voorwaarden, vermeld in artikel 4.1.16, 

respectievelijk artikel 4.2.5, van het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- 

en pandenbeleid, verbindt het vergunninglenende bestuursorgaan van rechtswege een 

last aan de vergunning met het oog op de verwezenlijking van een sociaal 

woonaanbod, respectievelijk een bescheiden woonaanbod.” 

Meteen valt op dat dergelijke lasten enkel van rechtswege worden opgelegd indien voldaan is 

aan bepaalde voorwaarden uit het Decreet Grond- en Pandenbeleid zelf. Op deze voorwaarden 

wordt later in dit onderdeel dieper ingegaan (infra). 
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152. De ratio legis achter het opleggen van deze specifieke lasten bestaat uit de bekommernis 

van de overheid om het ook voor private ontwikkelaars mogelijk te maken om betaalbare 

woningen (een bescheiden en sociaal woonaanbod) te creëren én uit de bekommernis om dit 

te laten geschieden binnen een door de overheid aangestuurd kader dat zowel de kwaliteit als 

de goede geografische inplanting van dit bescheiden en sociaal woonaanbod wil vrijwaren.
303

 

Reeds voor de invoering van het Decreet Grond- en Pandenbeleid werd de techniek van het 

opleggen van lasten gehanteerd voor het realiseren van sociale en woongebonden 

doelstellingen. Zo is het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een vaste praktijk om aan de 

aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning tot de bouw van een aantal 

kantoorgebouwen de plicht op te leggen om elders een bepaald aantal woningen te 

realiseren.
304

 

153. Uit deze bepaling blijkt verder nog dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen lasten 

ter verwezenlijking van een sociaal woonaanbod en lasten ter verwezenlijking van een 

bescheiden woonaanbod. Ook op dit onderscheid wordt later in dit onderdeel ingegaan. 

 

2. Sociaal woonaanbod 

 

2.1 Begripsomschrijving 

 

154. De lasten waarvan sprake dienen te worden opgelegd in het kader van de realisatie van 

een sociaal woonaanbod. Een sociaal woonaanbod wordt door het Decreet omschreven als het 

aanbod van sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels dat voldoet aan de 

volgende voorwaarden: ze zijn volledig onderhevig aan de reglementering aangaande het 

sociale huurstelsel of de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij 

voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse 

Wooncode en deze woningen en/of kavels moeten worden bestemd tot hoofdverblijfplaats, 
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respectievelijk tot oprichting van een woning die tot hoofdverblijfplaats zal worden 

bestemd.
305

 

De sociale last moet dan ook opgevat worden als een instrument dat moet bijdragen tot de 

verwezenlijking van een sociaal woonaanbod, waarvan de omvang op het gemeentelijke 

niveau wordt bepaald in functie van haar bindend sociaal objectief.
306

Via het opleggen van 

sociale lasten beoogt de vergunningverlenende overheid een vastgelegd percentage aan 

sociaal woonaanbod te realiseren. De vergunningverlenende overheid wil ervoor zorgen dat er 

tussen verkavelaars en/of bouwheren en sociale huisvestingsmaatschappijen een 

samenwerking tot stand komt om op die manier binnen haar gemeente een aantal voor een 

breed publiek betaalbare woningen te realiseren. 

 

2.2 Wettelijke basis: artikel 4.1.16 Decreet Grond- en Pandenbeleid 

 

155. Hoofdstuk 3 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid behandelt de sociale lasten. De 

basis voor het opleggen van deze lasten vinden we terug in artikel 4.1.16 van dit Decreet. De 

eerste paragraaf van dit artikel bepaalt dat indien een verkavelings- of een bouwproject 

onderworpen is aan een norm als bepaald krachtens hoofdstuk 2, afdeling 2, wordt aan de 

verkavelingsvergunning, respectievelijk de stedenbouwkundige vergunning, van rechtswege 

een sociale last verbonden.  

Ook wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze sociale lasten een last zijn in de zin van artikel 

4.2.20 VCRO dus over de aard van deze lasten bestaat geen discussie.
307

 Verder maakt artikel 

4.1.16 van het Decreet melding van de mogelijkheid tot het opleggen van een hogere sociale 

last, bevat zij een kredietregeling en een aantal expliciete uitsluitingen. 

Het moet nogmaals worden benadrukt dat de sociale last van rechtswege aan de vergunning 

wordt verbonden. Dit betekent dan meteen ook dat er weinig beoordelingsvrijheid 
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beschikbaar is voor de overheid wat de toepasselijkheid en de omvang van deze sociale lasten 

betreft.
308

  

 

2.3 Toepassingsgebied 

 

156. Uit artikel 4.1.16 van het Grond- en Pandendecreet blijkt dat de sociale lasten enkel aan 

de vergunningen m.b.t. de verkavelings- of bouwprojecten die onderworpen zijn aan de 

normen uit hoofdstuk 2, afdeling 2 van het Decreet van rechtswege worden verbonden. Het 

toepassingsgebied van de sociale lasten wordt hierdoor beperkt tot:  

- verkavelingen van ten minste tien loten bestemd voor woningbouw of met een 

grondoppervlakte groter dan een halve hectare ongeacht het aantal loten; 

 - groepswoningbouwprojecten met ten minste tien woongelegenheden; 

 - de bouw of de herbouw van flatgebouwen met ten minste vijftig appartementen; 

- verkavelingen, groepswoningbouwprojecten en projecten voor de bouw of de 

herbouw van appartementsgebouwen waarvoor een verkavelingsvergunning of een 

stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd door een verkavelaar of een 

bouwheer wiens project aansluit op andere, door dezelfde verkavelaar of bouwheer te 

ontwikkelen gronden, die samen met de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft, 

een oppervlakte van meer dan een halve hectare beslaan.
309

 

Dit laatste toepassingsgeval is aan de lijst toegevoegd om misbruiken te voorkomen. De 

bouwheer of verkavelaar zou zonder deze toevoeging aan de lasten uit het Decreet kunnen 

hebben ontsnappen door het aangevraagde project op te splitsen.
310

  

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de decreetgever vooral voldoende grote 

projecten in deze regeling wou betrekken waardoor de realisatie van een sociale mix mogelijk 

en verantwoordbaar wordt.
311

 Het gaat bijvoorbeeld om de bouw of herbouw van 
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flatgebouwen met ten minste vijftig appartementen. De groepswoningbouwprojecten van ten 

minste tien woongelegenheden zijn dan weer projecten van een beduidend kleinere omvang. 

De regeling voor appartementsgebouwen is dus soepeler, gezien de verkavelaar of bouwheer 

minder snel onder het toepassingsgebied van de sociale lasten zal vallen. De decreetgever 

heeft dit onderscheid jammer genoeg nergens verantwoord.
312

  

157. Het Decreet heeft echter ook een aantal projecten expliciet uitgesloten van het 

toepassingsgebied.
313

 Het gaat hier om bouwprojecten waarbij uitsluitend zorgvoorzieningen 

opgericht worden, met uitzondering van bouwprojecten waarbij een of meerdere van de 

volgende voorzieningen opgericht worden: serviceflatgebouwen waarvan het contract met de 

bevak Serviceflats Invest niet is afgesloten of de werkzaamheden niet zijn aangevat op 7 

februari 2012, assistentiewoningen, ADL-woningen, woningen ter beschikking gesteld door 

een dienst voor beschermd wonen voor personen met een handicap en woningen ter 

beschikking gesteld door een voorziening van geïntegreerde woonprojecten voor personen 

met een handicap. Zijn ook uitgesloten: de bouwprojecten die een vermenging realiseren van 

zorgvoorzieningen en privéwoningen, voor wat het aandeel zorgvoorzieningen betreft, met 

uitzondering van bouwprojecten waarbij een of meer voorzieningen als diegene hierboven als 

uitzondering vermeld opgericht worden en bouwprojecten waarbij uitsluitend studentenhuizen 

of studentengemeenschapshuizen worden opgericht die eigendom zijn of onder het beheer 

vallen van een geregistreerde instelling voor hoger onderwijs of van een vzw die is opgericht 

voor het beheer van de sociale voorzieningen ten behoeve van de studenten van de 

hogescholen. 

Met deze laatste uitsluiting worden eveneens projecten gelijkgesteld waarbij uitsluitend 

studentenhuizen worden opgericht waarover een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten 

tussen de bouwheer en een geregistreerde instelling voor hoger onderwijs, waarbij aan elk van 

de volgende voorwaarden moet worden voldaan: 

- het bevoegde bestuursorgaan van de instelling voor hoger onderwijs heeft formeel 

zijn instemming verleend met de samenwerkingsovereenkomst; 

- de samenwerkingsovereenkomst is afgesloten voor een periode van ten minste 27 

jaar, en kan niet eenzijdig opgezegd worden voor het verstrijken van die periode; 
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- in de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken over de huurprijs van individuele 

kamers in de studentenhuizen of studentengemeenschapshuizen opgenomen.
314

 

 

2.4 De sociale lasten en het bindend sociaal objectief 

 

158. Elke gemeente heeft de mogelijkheid om zelf voorschriften te bepalen m.b.t. de 

berekening van de sociale lasten. Zij kan dit doen zowel in een gemeentelijk reglement als via 

planologische voorschriften. In het Grond- en Pandendecreet zijn evenwel de 

basisvoorschriften voorzien. Er moet een sociaal woonaanbod worden verwezenlijkt dat gelijk 

is aan ten minste 20 en ten hoogste 40 % van het aantal te verwezenlijken woningen en/of 

kavels indien de gronden eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke 

rechtspersonen en indien de gronden eigendom zijn van andere natuurlijke of rechtspersonen 

moet een sociaal aanbod gelijk aan ten minste 10 en ten hoogste 20 % van het aantal te 

verwezenlijken woningen en/of kavels worden gerealiseerd.
315

 De hogere percentages voor 

Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen zijn door de decreetgever 

verantwoord door het publiekrechtelijke specialiteitsbeginsel: openbare diensten kunnen 

slechts goederen aanhouden die ten nutte komen van hun dienstenpakket.
316

 

159. Het aantal te verwezenlijken woningen en/of kavels wordt weergegeven in het bindend 

sociaal objectief. Het gaat om een gemeentelijke omschrijving van het sociaal woonaanbod 

dat ten minste moet worden verwezenlijkt tegen 31 december 2020. Dit objectief wordt voor 

elke gemeente opgedeeld in drie delen: een objectief voor sociale huurwoningen, een objectief 

voor sociale koopwoningen en een objectief voor sociale kavels.
317

 

Eens dit bindend sociaal objectief gerealiseerd is, kan het gemeentebestuur ervoor opteren om 

in haar gemeentereglement de percentages voor het sociaal aanbod te verlagen of zij kan er 

zelfs voor kiezen om helemaal geen percentage meer op te leggen.
318

  

Het moet evenwel gezegd dat de decreetgever bij het vaststellen van voorgemelde percentages 

helemaal geen rekening heeft gehouden met de ligging van de gronden, de toepasselijke 
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bestemmingsvoorschriften of de concrete behoefte in een gemeente. Dezelfde percentages 

worden toegepast op gronden ongeacht hun bestemming en ongeacht de behoefte aan 

bijkomend sociaal woonaanbod.
319

 

 

2.5 Uitvoering sociale lasten 

 

160. Het decreet heeft voor de verkavelaar of bouwheer drie uitvoeringsmogelijkheden 

voorzien. De verkavelaar of bouwheer kiest binnen deze mogelijkheden vrij de manier waarop 

hij de sociale lasten uitvoert. 

161. Een eerste mogelijkheid bestaat in een uitvoering in natura.
320

 Deze keuze staat echter 

enkel open indien de volgende voorwaarden vervuld zijn: 

- het sociaal woonaanbod beantwoordt aan de reglementaire normen die gelden in 

hoofde van de sociale huisvestingsmaatschappijen; 

- de voltooiing van de werken, zoals deze blijkt uit de voorlopige oplevering of het 

dagboek der werken, geschiedt binnen 5 jaar na afgifte van de vergunning in laatste 

administratieve aanleg of indien de vergunning uitdrukkelijk melding maakt van 

verschillende fasen van het verkavelingsproject of het bouwproject binnen de 5 jaar na 

de aanvang van de vergunningsfase waarin het sociaal woonaanbod moet worden 

verwezenlijkt; 

 - de overdracht (voor sociale huurwoningen) of indeplaatsstelling (voor sociale 

koopwoningen en sociale kavels) geschiedt binnen 4 maanden na de voltooiing van de 

werken, zoals deze blijkt uit de voorlopige oplevering of het dagboek der werken; 

- de bouwheer of verkavelaar aanvaardt dat de toezichthouder voor de sociale 

huisvesting controles kan uitvoeren.
321

 

162. Een tweede mogelijkheid bestaat erin om de voor het vooropgestelde sociaal 

woonaanbod vereiste gronden te verkopen aan een sociale woonorganisatie volgens een door 
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het Decreet bepaald cascadesysteem.
322

 De verkavelaar of bouwheer kan er ook voor opteren 

om de binnen een verkaveling of bouwproject verwezenlijkte woningen te verhuren aan een 

sociaal verhuurkantoor voor een periode van ten minste 27 jaar en aan een maximale 

huurprijs.
323

 Tot slot is ook een combinatie van de voorafgaande mogelijkheden mogelijk.
324

 

163. Verder voorziet het Decreet in nog drie bijkomende uitvoeringswijzen, naast de 

hierboven vermeldde algemene mogelijkheden. Vooreerst kan de verkavelaar of bouwheer 

ervoor kiezen om de uitvoering van de sociale last te verleggen naar andere terreinen dan deze 

die zijn gelegen binnen het verkavelings- of bouwproject. De verkavelaar of bouwheer kiest 

hier nog steeds één van de hierboven vermelde algemene uitvoeringswijzen uit, maar mag 

deze uitvoeren op een ander terrein.
325

 Het overdragen van sociale lasten naar ontvangende 

terreinen kan echter niet tot gevolg hebben dat op deze terreinen dan geen sociale last meer 

moet worden gerealiseerd indien deze onder  het  toepassingsgebied  van  de  bepalingen  

inzake  sociaal woonaanbod vallen. De overgedragen sociale last moet in dat geval worden 

gecumuleerd met de decretale last die desgevallend op de terreinen rust.
326

 Het is evenwel 

steeds vereist dat het vergunningverlenende bestuur hiervoor zijn toestemming verleent en dat 

aan volgende voorwaarden wordt voldaan: de ontvangende terreinen moeten economisch en 

ruimtelijk gelijkwaardig zijn aan de terreinen die gelegen zijn binnen het verkavelings- en 

bouwproject (uit de parlementaire voorbereiding blijkt echter nergens hoe het concept 

economisch en ruimtelijk gelijkwaardig moet worden ingevuld), de terreinen moeten binnen 

dezelfde gemeente gelegen zijn, het verleggen van de uitvoering van de sociale last moet 

verenigbaar zijn met het gemeentelijk ruimtelijk beleid en tot slot dient de verkavelaar of 

bouwheer eigenaar te zijn van de ontvangende terreinen of de verkavelaar of bouwheer moet 

door de eigenaar van de ontvangende terreinen uitdrukkelijk gemachtigd zijn.
327

 

Een tweede bijkomende mogelijkheid bestaat uit een kredietregeling waarbij per extra 

verwezenlijkte sociale huurwoning, sociale koopwoning of sociale kavel boven het percentage 

sociaal woonaanbod een kredieteenheid verleend wordt, die in mindering kan gebracht 
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worden van de principieel uit te voeren last in een toekomstig project binnen dezelfde 

gemeente.
328

 

Tot slot voorziet het Decreet in een bijzondere bijdrageregeling waarbij door de verkavelaar 

of bouwheer aan de gemeente waarbinnen het bouw- of verkavelingsproject ontwikkeld wordt 

een sociale bijdrage wordt gestort. Het gaat hier echter wel om een uitzonderlijke regeling.
329

 

Deze bijdrage wordt berekend door het aantaal principieel te verwezenlijken sociale woningen 

en kavels te vermenigvuldigen met 50.000 euro en dat bedrag dan te indexeren aan de hand 

van de ABEX-index.
330

 Deze mogelijkheid staat echter enkel open voor de verkavelaar of 

bouwheer indien het vergunningverlenende bestuursorgaan hiermee instemt en in zoverre het 

project niet gelegen is in een woonuitbreidings- of reservegebied of in een voormalig 

woonuitbreidings- of woonreservegebied.
331

 Bovendien moet deze sociale bijdrage door de 

gemeente aangewend te worden ten behoeve van het gemeentelijk sociaal woonaanbod.
332

 

 

3. Bescheiden woonaanbod 

 

3.1 Begripsomschrijving 

 

164. Ook in het kader van de realisatie van een bescheiden woonaanbod kunnen lasten in de 

zin van artikel 4.2.20 VCRO worden opgelegd. Een bescheiden woonaanbod wordt in het 

Decreet omschreven als het aanbod van kavels en woningen, met uitsluiting van het sociaal 

woonaanbod, dat onverminderd artikel 4.2.2, § 1, tweede lid, en artikel 4.2.4, § 1, tweede lid, 

bestaat uit: kavels met een oppervlakte van ten hoogste 500 m
2
, woonhuizen met een 

bouwvolume van ten hoogste 550 m
3
 en overige woongelegenheden met een bouwvolume 

van ten hoogste 240 m
3
.
333

 Deze voorwaarden gelden dus onverminderd de mogelijkheid voor 

de gemeente om een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Bescheiden Wonen vast 

te stellen waarin ze deze maximale oppervlakte en bouwvolume kan beperkt en onverminderd 
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de beperkingen van maximale oppervlakte en bouwvolume die via ruimtelijke 

uitvoeringsplannen en plannen van aanleg kunnen worden opgelegd.
334

 

De bepalingen betreffende de oppervlakte en het bouwvolume zijn gebaseerd op de 

typevoorschriften voor kleine kavels en kleine woningen in woongebied en werden hier 

bewust beperkt gehouden om de betaalbaarheid van het woonaanbod te kunnen verzekeren. 

Het concept van bescheiden woonaanbod werd ingevoerd om, naast het sociaal woonaanbod, 

een volwaardig betaalbaar woonaanbod te realiseren.
335

 

 

3.2 Wettelijke basis: art 4.2.5 Grond- en Pandendecreet 

 

165. De basis voor het opleggen van een last met het oog op het realiseren van een bescheiden 

woonaanbod vinden we terug in artikel 4.2.5 van het Grond- en Pandendecreet. Dit artikel 

bepaalt indien een bouw- of verkavelingsproject onderworpen is aan een norm als bepaald 

krachtens hoofdstuk 1, aan de verkavelingsvergunning, respectievelijk de stedenbouwkundige 

vergunning, van rechtswege een last wordt verbonden.  

Net zoals bij de sociale lasten, gaat het ook hier om lasten in de zin van artikel 4.2.20 van de 

VCRO. Zij worden opgelegd om de verkavelaar of bouwheer ertoe te verplichten om 

handelingen te stellen ter verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod dat in lijn is met 

het op het verkavelingsproject of het bouwproject toepasselijke percentage.
336

 

 

3.3 Toepassingsgebied 

 

166. Uit wat voorafgaat blijkt dat deze soort lasten enkel kunnen worden verbonden aan een 

verkavelings- of een stedenbouwkundige vergunning voor een verkavelings- of bouwproject 

dat onderworpen is aan een norm als bepaald krachtens hoofdstuk 1.
337

  Door deze bepaling 

wordt het toepassingsgebied beperkt tot de gevallen bepaald in artikel 4.2.1 van het Decreet. 

Het gaat hier om de volgende gevallen: 
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- verkavelingen van ten minste tien loten bestemd voor woningbouw of met een 

grondoppervlakte groter dan een halve hectare ongeacht het aantal loten; 

- groepswoningbouwprojecten met ten minste tien woongelegendheden; 

 - de bouw of de herbouw van flatgebouwen met ten minste vijftig appartementen; 

- verkavelingen, groepswoningbouwprojecten en projecten voor de bouw of de 

herbouw van appartementsgebouwen waarvoor een verkavelingsvergunning of een 

stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd door een verkavelaar of een 

bouwheer wiens project aansluit op andere, door dezelfde verkavelaar of bouwheer te 

ontwikkelen gronden, die samen met de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft, 

een oppervlakte van meer dan een halve hectare beslaan 

Het toepassingsgebied is hier dus gelijk aan het toepassingsgebied voor het opleggen van 

sociale lasten. Net zoals bij het opleggen van sociale lasten zijn ook hier in een aantal 

expliciete uitsluitingen voorzien. Er kunnen geen lasten worden opgelegd in het kader van de 

realisatie van een bescheiden woonaanbod indien de bouwheer of verkavelaar een sociale 

woonorganisatie is of een openbaar bestuur vermeld in de Vlaamse Wooncode, indien het 

Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant optreedt als bouwheer of 

verkavelaar en indien de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning uitvoering geeft 

aan een verkavelingsvergunning waaraan reeds een last in het kader van de realisatie van een 

bescheiden woonaanbod is verbonden.
338

 

  

3.4 Lasten en het bindend sociaal objectief 

 

167. Ook hier wordt in een bindend sociaal objectief het percentage ter realisatie van een 

bescheiden woonaanbod weergegeven. Het gaat voor wat de gronden die eigendom zijn van 

Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen om 40 % verminderd met het 

opgelegde percentage voor de verwezenlijking van het sociaal woonaanbod en voor gronden 

die eigendom zijn van andere natuurlijke of rechtspersonen om 20 % verminderd met het 

opgelegde percentage ter verwezenlijking van het sociaal woonaanbod.
339

 De berekening van 
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deze lasten wordt dus afhankelijk gemaakt van het percentage bepaald voor het sociaal 

woonaanbod.  

 

3.5 Uitvoering van de lasten 

 

168. Ook hier heeft de verkavelaar of bouwheer keuze uit drie uitvoeringsmogelijkheden.
340

 

Vooreerst kan ook hier gekozen worden voor een uitvoering in natura. Aan deze uitvoering in 

natura zijn eveneens voorwaarden verbonden: het vooropgestelde bescheiden woonaanbod 

moet binnen een termijn van acht jaar na de afgifte van de vergunning in laatste 

administratieve aanleg verwezenlijkt worden of indien de vergunning melding maakt van een 

gefaseerde uitvoering van het verkavelings- of bouwproject dan binnen de acht jaar na de 

aanvang van de vergunningsfase waarin het bescheiden woonaanbod moet worden 

verwezenlijkt.
341

 De uitvoering van deze last wordt gegarandeerd door het verlenen van een 

aankoopoptie aan een sociale woonorganisatie of een openbaar bestuur.
342

 Het gaat hier, i.t.t. 

wat geldt in het kader van een sociaal woonaanbod, enkel om een aankoopoptie en niet om 

een aankoopverplichting voor de sociale woonorganisatie. 

De bouwheer of verkavelaar kan er ook voor kiezen om de voor het vooropgestelde 

bescheiden woonaanbod vereiste gronden te verkopen aan een sociale woonorganisatie of een 

openbaar bestuur vermeld in de Vlaamse Wooncode. Deze verkoop kan eventueel geschieden 

onder de opschortende of ontbindende voorwaarde dat de vergunning effectief zal worden 

afgeleverd. Verder bepaalt het Decreet ook nog regels m.b.t. de vaststelling van de 

verkoopprijs en de schattingsprijs van deze gronden.
343

 

Tot slot bestaat ook hier de uitzonderlijke regeling waarbij de bouwheer of verkavelaar de last 

uitvoert door middel van een storting van een bijdrage aan de gemeente waarbinnen het 

verkavelingsproject of het bouwproject ontwikkeld wordt.
344
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4. Bijkomende opmerkingen 

 

169. Gezien het gegeven dat voorgemelde lasten als lasten in de zin van artikel 4.2.20 van de 

VCRO moeten worden beschouwd, moeten zij ook voldoen aan de voorwaarden voor het 

opleggen van lasten. De lasten opgelegd in het kader van een sociaal of bescheiden 

woonaanbod zullen bijgevolg moet voldoen aan het evenredigheidsbeginsel. Nu stelt zich de 

vraag of dergelijke lasten een toetsing aan het evenredigheidsbeginsel zullen doorstaan. Het 

gaat hier toch om zware lasten die aan de verkavelaar of bouwheer worden opgelegd. Een 

percentage gaande van 20 % tot 40 % van de in de aanvraag vermelde gronden, kan men 

bezwaarlijk een lichte last noemen. Men mag evenwel niet vergeten dat deze lasten door het 

Grond- en Pandendecreet zelf van rechtswege worden opgelegd. Het is natuurlijk niet 

mogelijk om de decreetgever in dit kader ter verantwoording voor de rechter te roepen, maar 

men kan zich toch de vraag stellen hoe de Raad voor Vergunningsbetwistingen zal oordelen 

indien de vergunningverlenende overheid telkenmale overgaat tot het opleggen van de 

maximaal mogelijke lasten.
345

 

170. Voorts kan men zich nog de vraag stellen naar de toegevoegde waarde van de woorden 

„van rechtswege‟ met betrekking tot het opleggen van deze lasten in artikel 4.2.20 VCRO. De 

verplichting om in bepaalde gevallen deze lasten te verbinden aan een verkavelings- of 

stedenbouwkundige vergunning is immers expliciet opgenomen in het Decreet Grond- en 

Pandenbeleid. Indien de vergunningverlenende overheid nalaat deze lasten op te leggen, tast 

zij daarmee de wettigheid van de vergunning zelf aan.
346

 Artikel 4.3.1, 3° van de VCRO 

voorziet expliciet dat de vergunningverlenende overheid de vergunning dient te weigeren 

indien het aangevraagde onverenigbaar is met de normen en percentages betreffende de 

verwezenlijking van een sociaal of bescheiden woonaanbod. Bovendien werd de 

toepasselijkheid van de regels betreffende de sociale last en de verwezenlijking ervan nu ook 

opgenomen in het aanvraagformulier voor de stedenbouwkundige en 

verkavelingsvergunning.
347

 De toevoeging van „van rechtswege‟ zou ook voor verwarring 

kunnen zorgen. Normaal gezien impliceren de woorden „van rechtswege‟ dat iets automatisch 

geldt, dat er geen bijkomende handeling van de overheid vereist is. Met betrekking tot het 
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opleggen van deze lasten moet evenwel door de overheid nog bepaald worden om welk 

percentage, weliswaar tussen de 20 en 40 %, van de aangevraagde gronden het gaat. Indien de 

vergunningverlenende overheid zou nalaten om dergelijke last in de vergunning op te nemen 

en we dus moeten terugvallen op de bepalingen uit het Decreet zelf, welk percentage is er dan 

van toepassing?
348

 

Concluderend kunnen we stellen dat het Decreet Grond- en Pandenbeleid toch enkele vragen 

doet rijzen betreffende de rechtszekerheid en de evenredigheid van de opgelegde lasten. 
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BESLUIT 

 

 

171. Het verbinden van voorwaarden en lasten aan een vergunning heeft in de praktijk vaak 

verregaande gevolgen voor de vergunningsaanvrager. Het doel van deze masterproef was dan 

ook het vinden van een antwoord op de vraag wat voorwaarden en lasten nu precies inhouden. 

Verder werd ook nagegaan hoe zij worden opgelegd, hoe zij kunnen worden afgedwongen en 

op de vraag hoe zij zich tegenover elkaar verhouden. Met dit besluit wil ik de lezer graag een 

overzicht bieden van enkele kritische opmerkingen en vaststellingen die mij duidelijk zijn 

geworden doorheen het schrijfproces. 

172. Vooreerst dient het benadrukt dat de VCRO nergens in een definitie van voorwaarden, 

respectievelijk lasten heeft voorzien. Om een duidelijker beeld te bekomen van wat beide 

begrippen nu juist inhouden, moet men de vereisten waaraan voorwaarden en lasten moeten 

voldoen van dichterbij bekijken. Van deze vereisten werden er sommige expliciet opgenomen 

in het decreet en andere niet terwijl al deze vereisten gemeen hebben dat zij door de 

rechtspraak werden ontwikkeld. Men zou zich dan ook de vraag kunnen stellen of het de 

rechtszekerheid niet ten goede zou komen indien men meteen al deze vereisten in het decreet 

zou inschrijven. Zo zou het voor de vergunningsaanvrager gemakkelijker zijn om na te gaan 

of de voorwaarde respectievelijk last waarmee hij geconfronteerd wordt aan deze vereisten 

voldoet.  

De Raad van State en Raad voor Vergunningsbetwistingen hebben met hun uitgebreide 

rechtspraak evenwel gezorgd voor een verdere invulling van deze vereisten. Uit deze 

rechtspraak is gebleken dat zowel de Raad van State als de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen naar mijn aanvoelen vaak nogal formalistisch te werk gaan bij het 

beoordelen van deze vereisten. In de rechtsleer is men het dan ook niet altijd eens met deze 

strikte visie. Zo is de vereiste die stelt dat de voorwaarde of last moet kunnen worden 

verwezenlijkt door enig toedoen van de aanvrager onder invloed van de rechtsleer 

geëvolueerd van het consistent afwijzen van voorwaarden en lasten die ook de medewerking 

van een derde vereisen naar het aanvaarden van dergelijke voorwaarden en lasten zolang de 

verwezenlijking maar niet uitsluitend van een derde afhangt. Ook op de vereiste dat een 

voorwaarde niet mag afhangen van een bijkomende vergunning is er vanuit de rechtsleer veel 

kritiek gekomen, waardoor het vereisen van een bijkomende vergunning via het opleggen van 
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een vergunning vandaag wel mogelijk lijkt. Dergelijke evoluties zijn nodig om de praktijk van 

het opleggen van voorwaarden en lasten zowel voor de vergunningverlenende overheid als 

voor de vergunningsaanvrager werkbaar te maken. M.b.t. andere vereisten wordt de strikte 

visie van de Raad dan weer best wel gehandhaafd. Zo is de vereiste dat een voorwaarde geen 

substantiële wijzigingen teweeg mag brengen, voortgevloeid uit de bekommernis dat een 

andere zienswijze een uitholling van het openbaar onderzoek tot gevolg zou kunnen hebben. 

Voorts valt nog op te merken dat de vergunningverlenende overheid m.b.t. het opleggen van 

lasten over een grotere discretionaire bevoegdheid beschikt dan diegene waarover zij beschikt 

m.b.t. het opleggen van voorwaarden. De lijst van vereisten waaraan moet worden voldaan bij 

het opleggen van een voorwaarde is beduidend langer dan de lijst van vereisten voor lasten. 

Het is dan ook niet aan te raden om de vereisten van toepassing op voorwaarden, zomaar toe 

te passen op de lasten.  

173. Verder heb ik kunnen vaststellen dat de overheid over een arsenaal van verschillende 

soorten voorwaarden en lasten beschikt. Hoewel deze soorten kunnen worden ondergebracht 

in enkele grote categorieën, gaat het steeds om een niet-limitatieve opsomming. Alleen de last 

die bestaat in een kosteloze grondafstand t.v.v. de overheid wordt als limitatief beschouwd. 

174. Wat de rechtsbescherming betreft, lijkt het me onmogelijk om tegen een voorwaarde of 

een last een afzonderlijk beroep in te stellen. Zowel een afzonderlijk administratief beroep, als 

een afzonderlijk jurisdictioneel beroep lijken tot een aantal praktische problemen te leiden. 

Ook de exceptie van onwettigheid inroepen tegen een voorwaarde of last blijkt om dezelfde 

redenen onmogelijk. 

175. Vervolgens heb ik onderzocht of er een onderscheid bestaat tussen voorwaarden en 

lasten. Ik ben tot de conclusie gekomen dat er wel degelijk een onderscheid moet worden 

gemaakt tussen beide instrumenten. Het onderscheid situeert zich mijn inziens voornamelijk 

in de finaliteit van voorwaarden, respectievelijk lasten. Ook het gegeven dat voor beide 

instrumenten een afzonderlijk wetsartikel voorzien is en dat voor lasten geen strafrechtelijke 

sancties voorzien zijn bevestigde mijn vermoeden. 

176. In deze masterproef is ook de nodige aandacht geschonken aan de regeling m.b.t. 

voorwaarden en lasten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uit dit onderzoek is gebleken 

dat de Brusselse regeling sterk gelijkend is op de Vlaamse regeling wat ondermeer de vereiste 

van evenredigheid betreft. Toch zijn er ook enkele verschillen tussen beide regelingen. Zo 
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kent de VCRO geen lastenregister en werd in de VCRO de regeling m.b.t. voorwaarden veel 

sterker uitgewerkt. Wat de regeling m.b.t. lasten uit het BWRO betreft dient te worden 

benadrukt, dat deze zich momenteel in een schemerzone bevinden ten gevolge van het 

vernietigingsarrest van 15 juni 2009. 

177. Tot slot kwamen ook de voorwaarden en lasten van rechtswege aan bod. In de VCRO 

zelf zijn er twee expliciete verwijzingen naar enerzijds een voorwaarde en anderzijds een last 

van rechtswege opgenomen. Zo wordt in artikel 4.2.19 VCRO verwezen naar de voorwaarde 

van rechtswege uit het Bosdecreet en in artikel 4.2.20 VCRO wordt dan weer verwezen naar 

de lasten van rechtswege uit het Decreet Grond- en Pandenbeleid. Het dient benadrukt dat dit 

niet de enige voorwaarden en lasten van rechtswege zijn waarin de wetgever heeft voorzien. 

Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de natuurtoets uit het Natuurdecreet die 

eveneens het opleggen van rechtswege van voorwaarden tot gevolg heeft. Bovendien mag 

men niet uit het oog verliezen dat het hier wel degelijk om voorwaarden en lasten in de zin 

van de VCRO gaat. Dit heeft tot gevolg dat ook de vereisten waaraan deze voorwaarden en 

lasten moeten voldoen, van toepassing zijn. Dit zorgt wel eens voor problemen. Zo heb ik 

kunnen vaststellen dat er m.b.t. de lasten uit het Decreet Grond- en Pandenbeleid wel eens 

wordt voorbij gegaan aan de vereiste van evenredigheid en ook het gegeven dat deze 

voorwaarden en lasten van rechtswege worden opgelegd leek wel eens voor verwarring te 

zorgen.  

 

 

 

 

 

 

 



 106 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

 

BOES, M., “Verkavelingen: bestemmingen en kosteloze afstand”, T.Not. 1983, 177. 

 

BREWAEYS, E., “Stedenbouw en planning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, TROS 

1996, 153. 

 

BUSSCHE, B., “Art. 90bis van het Bosdecreet. Ontbossing en compensatie.”, De Gem. 2001, 

21. 

BUIJS, X. en GLABEKE, A., “Een boom vellen: waar moet je vooraf aan denken?”, TROS 

2010, 158. 

DEFOORT, P.-J. en DU GARDEIN, L., “Wanneer vormt een voorwaarde bij een 

stedenbouwkundige vergunning een essentiële wijziging van de aanvraag?”, TROS 2012, 56. 

DENIJS, M., Onteigening en planschade, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 

1995, 51. 

 

DESMET, A., Het nieuwe decreet ruimtelijke Ordening, Antwerpen, Kluwer, 2010, 145. 

DESMET, A., LEENDERS, I., TOLLENAERE, V., VAN ACKER, F., VAN ASCHE, P., VAN 

DEN BERGHE, J., VANSANT, P. en VERKEST, J. (eds.), Zakboekje Ruimtelijke Ordening 

2008, Mechelen, Kluwer, 2008, 383. 

DE PAUW, J., “De sociale lasten in het Grond- en Pandendecreet”, Notariaat 2012, 8. 

DE PRETER, F., “Evenredigheid bij het opleggen van een last van gratis grondafstand”(noot 

onder RvS 21 september 2009, nr. 196.242, Geutjes e.a.), TROS 2010, 198. 

DE PRETER, F., “Lasten en voorwaarden verbonden aan stedenbouwkundige vergunningen 

en verkavelingsvergunningen”, TROS. 2003, (3) 7. 



 107 

DE ROO, K., “Raakvlakken tussen vergunningverlening in de ruimtelijke ordening en het 

natuurbehoud, TROS 2001, 180. 

DE SMEDT, P., De watertoets getoetst: juridische leidraad bij de toepassing van de 

watertoets, Gent, Larcier, 2008, 14. 

DE SOMERE, I., “Het enge sectorale beoordelingskader in de ruimtelijke ordening 

doorbroken? Onderzoek naar de zin en onzin van watertoetsen, natuurtoetsen, habitattoetsen, 

enz.”, T.M.R 2008, 139. 

DE WAELE, T., “De Begrenzing van de bevoegdheid van de vergunningverlenende overheid 

bij het opleggen van stedenbouwkundige voorwaarden in de vergunning” (noot onder RvS 19 

november 2002), TROS 2003, 156-162. 

EMPEREUR, E. en HECTORS, K., “De stedenbouwkundige lasten inzake sociaal en 

bescheiden woonaanbod in het Decreet Grond- en Pandenbeleid: een haalbare uitdaging?”, 

TBO 2010, 140. 

EYSKENS, T., “Het begrip „essentiële wijziging‟ na het openbaar onderzoek” (noot onder 

RvS 20 juni 2003, nr. 120.764, Van den Bulcke), TROS 2004, 29-36. 

FLAMEY, P., VERVOORT, P.J. en VERHELST, G., Vlaamse codex ruimtelijke ordening. 

Parlementaire totstandkoming, Brugge, Vandenbroele, 2009, 473. 

HAUMONT, F., “Les charges d‟urbanisme”, Amén. 1994, 181. 

HUBEAU, B. en VANDEVIJVERE, W. (eds.), Handboek Ruimtelijke ordening en Stedenbouw, 

Brugge, Die Keure, 2004, 583. 

HUBEAU, B. en VANDEVYVERE, W., Handboek Ruimtelijke ordening en Stedenbouw. Deel 

I., Brugge, Die Keure, 2011, 1055. 

HUBEAU, B. en VOETS, F. (eds.), Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, Die Keure, 

2005, 104. 

JONGMA, M.P., De Milieuvergunning: een onderzoek naar het beschermingsniveau en de 

soorten voorschfriten, Mechelen, Kluwer, 2002, 143. 



 108 

KESTEMONT-SOUMERYN, M., “Les conditions assortissant les permis, les charges 

d‟urbanisme et la péremption des permis”, in La réforme du droit wallon de l‟aménagement 

du territoire et de l‟urbanisme, Brussel, Bruylant, 1999, 337. 

LAGASSE, D. en NIHOUL, P., “le Permis de lotir”, Adm.Publ.1989, 125-126. 

LEENDERS, I., VAN ACKER, F., TOLLENAERE, V., VAN ASSCHE, P., VERKEST, J., 

VANHERCK, K., DE WOLF, K., VAN DEN BERGHE, J., VANSANT, P., Zakboekje 

Ruimtelijke ordening 2012, Mechelen, Kluwer, 2011, 390-391. 

LEENDERS, I., VAN ACKER, F., TOLLENAERE, V., VAN ASSCHE, P., VERKEST, J., 

VANHERCK, K., DE WOLF, K., VAN DEN BERGHE, J., VANSANT, P., Zakboekje 

Ruimtelijke ordening 2013, Mechelen, Kluwer, 2012, 372. 

LINDEMANS, D. en BLANCKE, J., De bouwvergunning in het Vlaams Gewest, Heule, UGA, 

1997, 117. 

LINDEMANS, D., “Wijzigingen aan bouw- of verkavelingsplannen tijdens het administratief 

beroep” (noot onder RvS 13 mei 1997, nr. 66.212, Van Weyenberg), TROS 1997, 281-289. 

LUST, S., LINDEMANS, D. en LOIX, Y., “Vergunningen” in HUBEAU, B. en 

VANDEVYVERE, W., Handboek Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Brugge, Die Keure, 

2004, 583-586. 

MAST, A., DUJARDIN, J., VAN DAMME, M. en VANDE LANOTTE, J. (eds.), Overzicht van 

het Belgisch Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 939. 

MARTEL, B. en VANDAELE, A., “Recente ontwikkelingen met betrekking tot het Grond- en 

Pandendecreet en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op het vlak van de “sociale last”, 

het “wonen in eigen streek”, de goede ruimtelijke ordening en de planbatenheffing”, T.Gem. 

2011, 183. 

MARTENS, B. en EMPEREUR, E. (eds.), Ruimtelijke Ordening. Hete hangijzers voor de 

onderneming, Antwerpen, Maklu, 1999, 202. 

MERCKEN, T., “Stedenbouwkundige lasten: praktijk en perspectieven”, Vereniging van de 

Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2008, 1. 



 109 

MEULEMANS, D. en DEMEYER, A., “Het bosdecreet van 13 juni 1990: recente wijzigingen 

inzake ontbossing”, MER 2001, 230. 

RASSCHAERT, W., “De voorwaardelijke bouwvergunning en de aanleg van 

nutsvoorzieningen” (noot onder Antwerpen 9 mei 200), A.J.T. 2000-01, 824. 

 

ROELANDTS, B. en DEFOORT, P.-J., “Eerste reparaties aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening” TROS 2011, 23-24. 

ROELANDTS, B. en DEFOORT, P.-J., “Ruimtelijke ordening anno 2009: nieuwe regels, 

nieuwe vragen”, TROS 2009, 125. 

RUTGEERTS, J., Handboek ruimtelijke ordening in Vlaanderen en Brussel, Gent, Academia 

Press, 2005, 170. 

 

SCHOUKENS, H., “Het natuurbehoud en de ruimtelijke ordening: living apart together?”, 

TROS 2007, 110. 

STRYCKERS, P., “Een vernieuwde lente in het bos(decreet): het vernieuwde Bosdecreet, 

nieuwe kansen voor natuur en recreatie?”, TMR 2000, 198. 

TOLLENAERE, V., “Kosteloze grondafstand als last van een stedenbouwkundige 

vergunning”, TROS 2003, (268) 269, noot onder Rb. Dendermonde, 2 mei 2002. 

VAN BUUREN, P.J.J., JURGENS, G.T.J.M. en MICHIELS, F.C.M.A.,  Bestuursdwang en 

dwangsom, Mechelen, Kluwer, 2005, 7-14. 

VAN DEN BOSSCHE, A., “ Verkavelingen. De bestemming van gronden impliceert een 

kosteloze grondafstand”, T.Not. 1982, 197. 

VANHAEREN, R., “Venieuwd Bosdecreet: versnippering voorkomen en duidelijkheid 

creëren”, De Gem. 1999, 8. 

VANHEULE, J., “De bosbehoudsbijdrage en het behoud van het bosareaal”, LRB 2000, 57. 

VAN HOORICK, G., „Een minder bekende wetgeving met betrekking tot het buitengebied: het 

bosdecreet‟ in Rechtskroniek voor het Notariaat, Brugge, Die Keure, 2011, 49-76.  

VAN HOORICK, G., Handboek Ruimtelijk Bestuursrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 200. 



 110 

VAN HOORICK, G., Handboek Notarieel Bestuursrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 471. 

VAN HOORICK, G., VAN ACKER, F. en VANSANT, P., Handhavingszakboekje Ruimtelijke 

Ordening, Mechelen, Kluwer, 2009, 281-282. 

VAN HOORICK, G., “Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu”, 

T.M.R. 1998, 8. 

VAN HOORICK, G., “Milieurecht in het Vlaamse Gewest” in Het onroerend goed in de 

praktijk, Mechelen, Kluwer, 2004, 361. 

VAN HOORICK, G., CLIQUET, A., DEKIMPE, L. en EERENS, V., Voorontwerp van Vlaams 

Natuurwetboek, Antwerpen, Intersentia, 2005, 249. 

VEKEMAN, V., “De toetsen in de ruimtelijke ordening, TROS 2008, 333. 

VEKEMAN, R., Ruimtelijke ordening en stedenbouw. Planologie, verordeningen en 

vergunningen, Mechelen, Kluwer 2004, 499-503. 

VEKEMAN, R., Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Antwerpen, Kluwer 

Rechtswetenschappen, 1985, 210. 

 


