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VOORWOORD 
 

 

“I’ve seen that road before. It always leads me here.” 

– The long and winding road (Lennon-McCartney) 
 

Deze masterproef is de sluitsteen van een lange, weinig orthodoxe studieloopbaan.  

 

Tijdens de bachelor in de rechten groeide mijn interesse, voornamelijk dankzij de 

uitstekende opleidingsonderdelen Ruimtelijk Bestuursrecht en Bestuursrecht, voor de 

ruimtelijke ordening en het bestuursrecht als vakgebieden. Na het (tijdelijk) 

onderbreken van mijn studies in 2010 had ik het grote geluk reeds over voldoende 

theoretische kennis te beschikken om onmiddellijk aan de slag te kunnen op de dienst 

Ruimtelijke Ordening van het gemeentebestuur van Wichelen. 

 

Ik wil dan ook in de eerste plaats Christa Petit, gemeentelijk stedenbouwkundig 

ambtenaar van deze mooie, landelijke gemeente aan de Scheldeoevers, bedanken voor 

de dagelijkse lessen in de stedenbouwkundige vergunningspraktijk en de pragmatiek 

die juristen zo vaak uit het oog verliezen. Samen leveren we ondertussen 5 jaar prachtig 

werk, en zullen we dat hopelijk nog lang mogen blijven doen. Bovendien wens ik ook 

Veerle Scherre, diensthoofd van de technische dienst en Frans Coppens, 

gemeentesecretaris, te danken voor de flexibiliteit en de steun die mij de mogelijkheid 

gaf om naast m’n voltijdse dagtaak ook de studies Rechten tot een goed einde te 

proberen brengen. 

 

Ik wil bovendien Prof. Dr. Van Hoorick bedanken om mij als werkstudent de vrijheid 

te gunnen deze masterproef zelfstandig en op eigen tempo af te werken. 

 

Bijzondere dank aan m’n ouders voor het vele geduld. 

 

 

Eke, 15 augustus 2016. Daan Vanheel 
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INLEIDING  

PROBLEEMSTELLING 

1. Wie in Vlaanderen wil bouwen of verbouwen, heeft daarvoor doorgaans een 

(stedenbouwkundige1) vergunning nodig.  

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 20092 somt in zijn art. 4.2.1. de 

handelingen op waarvoor een (in regel voorafgaande3) stedenbouwkundige vergunning 

vereist is. Deze lijst van vergunningsplichtige handelingen is dermate ruim omschreven 

dat het “bouwverbod4” zonder voorafgaande vergunning de regel uitmaakt5, en de 

vrijstelling van vergunning6 (of het vervangen van de vergunning door een 

voorafgaande melding aan het gemeentebestuur7) de uitzondering op deze regel. De 

VCRO zet daarmee de lijn voort die oorspronkelijk werd uitgezet door de Wet van 29 

maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en stedebouw8, en later 

bevestigd door het Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 

mei 19999. Vergunningen zijn aldus een belangrijk instrument waarmee de overheid 

bepaalt (of kan bepalen) wat toelaatbaar en wat verboden is op private eigendommen 

op diens grondgebied. 

2. Tot vòòr de Stedenbouwwet werden het privaat en publiek landgebruik in België, op 

een aantal initiatieven tot federaal overheidssturen in het kader van de heropbouw van 

                                                
1 Op 25 april 2014 keurde de Vlaamse Regering het decreet betreffende de omgevingsvergunning goed, 
dat de verplichting om een “stedenbouwkundige vergunning” of “milieuvergunning” te verkrijgen, zoals 
die tot op het moment van schrijven bestaat, vanaf 23 februari 2017 zal vervangen door de verplichting 
om voorafgaand “een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie 
van een ingedeelde inrichting” te bekomen. 
2 B.Vl.Reg. 15 mei 2009 houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening, BS 20 
augustus 2009 (hierna: VCRO). 
3 Art. 4.2.24 VCRO maakt het echter ook mogelijk “regularisatievergunningen” af te leveren tijdens of 
na het verrichten van vergunningsplichtige handelingen. 
4 De vergunningsplicht is echter veel ruimer omschreven dan het louter “bouwen” van constructies, zo 
zullen ook het rooien van bomen of het aanbrengen van aanmerkelijke reliëfwijzigingen volgens art. 
4.2.1. VCRO vergunningsplichtig zijn. 
5 VAN HOORICK heeft het over het “catch-all”-karakter van de omschrijving van “constructies”, 
waardoor men zeer rap een vergunning nodig heeft, zie G. VAN HOORICK, Handboek Ruimtelijk 
Bestuursrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 205, nr 275. 
6 Art. 4.2.3 VCRO. 
7 Art. 4.2.2 VCRO. 
8 Wet 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, BS 12 april 
1962, 3.000 (hierna: Stedenbouwwet). 
9 Decr.Vl. 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, BS 8 juni 1999, 21.001 
(hierna: DRO). 
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door de twee wereldoorlogen verwoeste steden en gemeentes10, voornamelijk geregeld 

door de regels vervat in het Burgerlijk Wetboek en door gebruik te maken van 

privaatrechtelijke procédés11. Zo konden onder meer, op basis van de gecoördineerde 

wet van 15 november 1867 betreffende de onteigening bij stroken voor werken van 

gemeentelijk nut, bij wederverkoop stedenbouwkundige voorwaarden door de 

gemeente ingelast worden in de eigendomstitel12. De federale overheid vond het 

schijnbaar enkel nodig op te treden om concrete, tijdsgebonden noodsituaties te 

verhelpen13, hoewel sommige gemeenten reeds het nut inzagen van een (beperkte) 

stedenbouwkundige sturing door reeds bouwvergunningen af te leveren op basis van de 

bevoegdheden die zij verkregen krachtens de gemeentewet14. De Stedenbouwwet 

voerde voor het eerst een algemene verplichting tot het verkrijgen van een 

voorafgaande bouwvergunning in15. Nadien werd, onder meer door het DRO en zijn 

herhaaldelijke wijzigingen16, de vergunningsplicht verder verfijnd en uitgebreid. 

3. De (recente) legistieke inflatie en de frequente wijzigingen op het vlak van stedenbouw, 

ruimtelijkeordenings- en omgevingsrecht in het algemeen zouden haast doen vergeten 

dat deze burgerlijke verplichtingen nog steeds een belangrijke rol spelen. De VCRO 

vermeldt in zijn art. 4.2.22 §1 uitdrukkelijk dat stedenbouwkundige vergunningen 

steeds “verleend worden onder voorbehoud van de op het onroerend goed betrokken 

burgerlijke rechten” terwijl, misschien op het eerste zicht paradoxaal, op basis van de 

decretale beoordelingsgronden voor stedenbouwkundige vergunningen ook onder meer 

hinderaspecten kunnen in aanmerking genomen worden bij de beoordeling van een 

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning17. 

                                                
10 M. VAN DAMME, "Van organieke (stedenbouw)wet van 26 maart 1962 naar 
ruimtelijkeordeningsdecreet van 18 mei 1999: een beknopt historisch overzicht" in B. HUBEAU en W. 
VANDEVYVERE (eds.), Handboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw. Deel I, Brugge, Die Keure, 
2011,  
7-11, nrs. 7 tot 14. 
11 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2014, 412-413, nrs. 402 e.v. 
12 Ibid. 
13 M. VAN DAMME, "Van organieke (stedenbouw)wet van 26 maart 1962 naar 
ruimtelijkeordeningsdecreet van 18 mei 1999: een beknopt historisch overzicht" in B. HUBEAU en W. 
VANDEVYVERE (eds.), Handboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2011,  
7-9, nrs. 7 tot 10. 
14 Ibid. 
15 Art. 44 Stedenbouwwet. 
16 Het decreet was beroemd om zijn veelvuldige wijzigingen voordat het werd omgevormd tot de VCRO, 
zo’n 26 in totaal. De “nieuwe” VCRO werd ondertussen, op datum van publicatie, ook al 35 maal 
gewijzigd. 
17 Art. 4.3.1. §2 VCRO. 
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4. De huidige praktijk waarbij steeds compacter en dichter gebouwd wordt18, toont steeds 

duidelijker aan dat het spanningsveld tussen de regels van de stedenbouw en de 

burgerlijke rechten tussen particulieren groter is dan ooit: het oprichten van een nieuwe 

constructie kan een verregaande impact hebben op het gebruiksgenot van de 

omwonenden op hun eigendom. Tegen een afgeleverde vergunning zal een derde (zoals 

een omwonende) enkel een administratief beroep kunnen instellen als hij kan aantonen 

dat hij rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge 

de bestreden beslissing19. Het hoeft daarom niet te verwonderen dat net het verstoren 

van dit (in principe burgerrechtelijk) gebruiksgenot van de omwonenden vaak als 

verantwoording van het belang bij een beroepsprocedure wordt ingeroepen.  

5. In deze masterproef wordt stilgestaan bij die wisselwerking tussen het verlenen of 

verkrijgen van (stedenbouwkundige, milieu- en omgevings-) vergunningen en de 

burgerrechtelijke verplichtingen, lasten en lusten die gepaard gaan met grondeigendom. 

Er wordt onderzocht in hoeverre de vergunningverlenende overheid kan of mag 

rekening houden met de burgerrechtelijke aspecten van een ingediende aanvraag en wat 

de impact is van het verkrijgen van een (stedenbouwkundige) vergunning op de 

burgerlijke rechten van de aanvrager ervan en de derden die menen nadeel te hebben 

bij die vergunning. De vraag wordt ook gesteld of het wel wenselijk is dat de 

vergunningverlenende overheid in specifieke gevallen rekening houdt met deze 

burgerrechtelijke aspecten bij het beoordelen van een stedenbouwkundige 

vergunningsaanvraag. Hiervoor zullen in belangrijke mate lessen getrokken worden uit 

de rechtspraak van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen en uit 

de rechtsleer. Om deze rechtspraak juist te kaderen wordt eerst een beknopt, doch 

volledig overzicht gegeven van de huidige, historische én toekomstige regelgeving 

inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, alsook de burgerrechtelijke regels die van 

toepassing kunnen zijn. Er wordt tevens kort stilgestaan bij de bevoegdheidsverdelende 

regels inzake ruimtelijke ordening in Vlaanderen. 

                                                
18 Niet enkel omwille van de huidige economische toestand, maar ook omdat bouwgrond in Vlaanderen 
een schaars goed is dat almaar schaarser (en dus duurder) wordt. Zie ook M. VAN DE WEIJER, 
Aanpassen, vervangen, of verwijderen? Een evaluatie van de Vlaamse, naoorlogse vrijstaande woning 
en diens rol in de hedendaagse ruimtelijke ordening en architectuur, doctoraatsthesis Architectuur 
UHasselt, 2014, 279 p. en “Vlaming bouwt veel te groot”, De Standaard, 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20140502_01089132 (consultatie 13 augustus 2016). 
19 Art. 4.7.21, §2 VCRO. 
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6. Tot slot nog dit: uit de dagdagelijkse vergunningspraktijk blijkt dat bij 

vergunningverlenende overheden een veelvoud aan verschillende interpretaties  

— soms zelfs gewoon verwarring — bestaat bij het toepassen van de verschillende 

rechtsregels bij samenloop tussen de ruimtelijke ordening en het burgerlijk recht. Het 

is dan ook mijn hoop dat dit overzicht van een aantal specifieke, concrete en vaak 

voorkomende raakvlakken tussen de stedenbouwkundige en burgerrechtelijke regels 

een handig hulpmiddel kan vormen bij de dagdagelijkse stedenbouwkundige 

vergunningspraktijk, met voldoende aandacht voor de nuance die in de praktijk vaak 

onontbeerlijk blijkt. Uit rechtspraak en rechtsleer valt immers vaak geen éénduidige (of 

noodzakelijk enige juiste) oplossing voor een specifiek probleem af te leiden.   

Over dit raakvlak tussen stedenbouw en burgerlijk recht werden recent heel wat 

bijdragen geleverd aan de rechtsleer. De meerwaarde die ik met deze masterproef hoop 

te kunnen leveren, bestaat dan ook uit het uiten van een kritische, praktijkgerichte visie 

op de bestaande wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Het is daarbij geenszins de 

bedoeling een volledig overzicht te geven van alle mogelijke manieren waarop de 

stedenbouwkundige vergunningsplicht in aanraking kan komen met het burgerlijk 

recht, noch om de reeds bestaande overzichten en besprekingen van de rechtspraak te 

vervolledigen. Er wordt dieper ingegaan op een aantal belangrijke, in de praktijk vaakst 

voorkomende, problemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

DEEL I: RELEVANTE WETGEVING 

7. Inleidend wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste decretale en (grond-) 

wettelijke bepalingen die het contentieux van het beoordelen van stedenbouwkundige 

vergunningen en van burgerrechtelijke geschillen behelzen. 

HOOFDSTUK I. WETGEVING INZAKE HET VERLENEN VAN 

VERGUNNINGEN 

AFDELING I.  DE BEOORDELING VAN DE GOEDE RUIMTELIJKE 

ORDENING NAAR AANLEIDING VAN EEN VERGUNNINGSAANVRAAG 

§1. De vergunningsplicht: van Stedebouw in 1962 tot Omgevingsrecht nu 

8. Met art. 44 Stedenbouwwet voorziet de toenmalige wetgever in een algemeen geldende 

regeling die het (voorafgaandelijk) aanvragen van een vergunning voor bouwen, 

afbreken, herbouwen en verbouwen van constructies voor het ganse Belgische 

grondgebied verplicht maakt.  

De nieuw ingevoerde vergunningsplicht gaat echter verder dan het louter bouwen en 

verbouwen van constructies: zo maakt art. 44 Stedenbouwwet ook het ontbossen, de 

reliëfwijziging, het vellen van alleenstaande bomen in bepaalde gevallen, het ontginnen 

van heiden of venen of door de Koning beschermde gebieden, het aanleggen van 

opslagruimte voor gebruikte voertuigen of voor schroot en het gewoonlijk gebruiken 

van een grond voor het plaatsen van een of meer verplaatsbare inrichtingen die voor 

bewoning kunnen worden gebruikt vergunningsplichtig. De wetgever verplicht ook een 

voorafgaande “verkavelingsvergunning” voor het verkopen van een deel van een 

perceel voor zover het bestemd is voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of 

verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt20. 

9. De vergunningsaanvraag wordt ingediend op, of per post aangetekend opgestuurd naar 

het gemeentehuis van de gemeente op wiens grondgebied het terrein waarop de 

aanvraag betrekking heeft, zich bevindt21 en wordt beoordeeld door het college van 

burgemeester en schepenen22, voor zover het aanvragen ingediend door private 

                                                
20 Art. 56 Stedenbouwwet. 
21 Art. 53 Stedenbouwwet. 
22 Art. 54 Stedenbouwwet. 



 

 6 

personen of privaatrechtelijke rechtspersonen betreft23. Als voor het gebied waarin de 

aanvraag gelegen is geen bijzonder plan van aanleg bestaat, of als de gevraagde 

handeling geen zodanig beperkte ruimtelijke impact heeft dat de Koning ze van het 

voorafgaand advies vrijstelt, zal het college verplicht zijn een eensluidend advies van 

de gemachtigde ambtenaar te bekomen alvorens het de vergunning kan verlenen24. In 

de gevallen waarin dit eensluidend advies niet vereist is, stuurt de gemeente een 

afschrift van haar beslissing aan de gemachtigde ambtenaar, die de overeenstemming 

van de afgeleverde vergunning aan een wettigheidstoets onderwerpt25.  

10. Artikel 45, §2, eerste lid Stedenbouwwet stelt dat een vergunning kan worden 

geweigerd, aan voorwaarden verbonden indien de gemachtigde ambtenaar van oordeel 

is dat de overeenkomstig de bouwvergunning geplande werken, handelingen of 

wijzigingen een goede plaatselijke ordening in het gevaar kunnen brengen. 

11. De Raad van State leest in dit art. 45, §2, eerste lid Stedenbouwwet, later naar 

aanleiding van de staatshervormingen en de daarmee gepaard gaande overdracht van 

de bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening van het federaal naar het gewestelijk 

niveau zonder noemenswaardige wijzigingen hernomen in art. 43, §2, eerste lid 

Coördinatiedecreet26, een beginsel dat stelt dat de vergunningverlenende overheid 

verplicht is geval per geval en in conreto te onderzoeken of een voorliggende 

bouwaanvraag beantwoordt aan de eisen van een goede plaatselijke ordening27. Dit 

beginsel vindt bevestiging in artikel 19, laatste lid van het koninklijk besluit van 28 

december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 

ontwerpgewestplannen en de gewestplannen28 luidens welk “de vergunning (…), ook 

al is de aanvraag niet in strijd met het gewestplan of het ontwerpgewestplan, slechts 

(wordt) afgegeven zo de uitvoering van de handelingen en werken verenigbaar is met 

de goede plaatselijke ordening”. 

                                                
23 Art. 48 Stedenbouwwet voorzag in een aparte procedure voor aanvragen die uitgingen van publieke 
rechtspersonen, en die afgeleverd werden door de Minister. Er wordt voor het doel van deze tekst geen 
verder onderscheid gemaakt tussen beide procedures.  
24 Art. 45 Stedenbouwwet. 
25 Art. 46 Stedenbouwwet. 
26 Decr.Vl 23 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 23 oktober 1996, BS 
15 maart 1997, 6105 (hierna: Coördinatiedecreet). 
27 Bv. RvS (10e k.) 22 mei 2006, nr. 159.064, Geeraerts e.a.; RvS (10e k) 7 mei 2007, nr. 170.825, De 
Clercq e.a. 
28 KB 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de 
gewestplannen, BS 10 februari 1973, 1.813 (hierna: Inrichtingsbesluit).  
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12. Met de komst van het DRO in 1999 wordt de goede ruimtelijke ordening als 

beoordelingsgrond bij stedenbouwkundige vergunningen decretaal verankerd. De 

gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar moet in een nieuwe, zelfstandigere 

procedure, die slechts in werking treedt nadat het gemeentebestuur van voldoende 

maturiteit getuigt en voldoet aan vijf ‘ontvoogdingsvoorwaarden’29, zelf verslag 

uitbrengen over de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke 

ordening30.  

13. In eerste instantie blijft de impact van deze nieuwe procedure beperkt. Bij de 

goedkeuring van de VCRO in mei 2009 (amper 10 jaar na het DRO), waren slechts 45 

van de 308 Vlaamse gemeenten ontvoogd (net geen 15%)31. De overgrote meerderheid 

van de rechtspraak waarbij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening het 

voorwerp uitmaakt van een procedure voor de Raad van State vóór de goedkeuring van 

de Vlaamse Codex betreft dan ook nog de “oude” procedure, en dus ook de oude 

rechtsgronden volgens het Coördinatiedecreet.  

14. Bij de inwerkingtreding van de VCRO worden beide rechtsgronden vervangen en 

verenigd in één procedure, weliswaar nog steeds met verschillen tussen ontvoogde en 

niet-ontvoogde gemeenten32.   

§2. Invulling van “De goede ruimtelijke ordening” 

15. De decreetgever gaat bij het omvormen van het DRO naar de VCRO in 2009 echter 

nog een stap verder, en beslist ook uitdrukkelijk te vermelden welke beginselen in acht 

moeten worden genomen bij het beoordelen van de overeenstemming van een aanvraag 

met de goede ruimtelijke ordening, dit zowel voor ontvoogde als niet-ontvoogde 

gemeenten. Art. 4.3.1. §2, 1° en 2° VCRO luidt als volgt:  

“1° Het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan 

de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele 

inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de 

                                                
29 Art. 193, §2 DRO. 
30 Art. 110, §2 DRO. 
31 Een tabel met het aantal ontvoogde gemeenten en de ontvoogdingsvoorwaarden wordt door Ruimte 
Vlaanderen bijgehouden, en is raadpleegbaar via 
http://www.ruimtelijkeordening.be/Portals/108/docs/Ontvoogding/Qvs_kopie%20ontvoogding_tabel_2
0130831.pdf (consultatie 13 augustus 2016). 
32 Art. 4.7.1, §3 VCRO. Het grootste verschil bestaat nog uit het verplicht in te winnen voorafgaandelijk 
advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar door niet-ontvoogde gemeenten. 
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bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het 

bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het 

algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 

1.1.4; 

2° het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het 

aangevraagde rekening met de in de omgeving bestaande toestand, doch het kan 

ook beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de aandachtspunten, 

vermeld in 1°, in rekening brengen; ” 

16. De decreetgever geeft daarmee voor het eerst richtlijnen aan de vergunningverlenende 

overheden omtrent de invulling van het begrip “de goede ruimtelijke ordening”, dat 

voorheen grotendeels werd ingevuld door een case-by-case beoordeling door de Raad 

van State in het kader van diens schorsings- en annulatiebevoegdheid inzake 

stedenbouwkundige vergunningen. Een overzicht van de verschillende facetten van 

deze toetsing aan de “goede ruimtelijke ordening” wordt gegeven door DE SMET33. 

Het dient opgemerkt dat de decreetgever zelf overweegt dat het bestaande contentieux 

aan de basis ligt van de beginselen die worden opgesomd in dit art. 4.3.1. §234. Hij vindt 

het in het licht van de verhouding tussen de wetgever en de uitvoerende macht 

aangewezen dat de decreetgever indiciën aangeeft met betrekking tot de toetsing aan 

de goede ruimtelijke ordening. 

De vergunningverlenende overheid blijft echter over een ruime beoordelingsvrijheid 

beschikken, zodat de instructies van de decreetgever niet tot gevolg hebben dat de 

vergunningverlenende overheid slechts over een gebonden bevoegdheid (in 

tegenstelling tot een discretionaire bevoegdheid) beschikt35. 

17. De decreetgever bevestigt daarmee ook dat hij rechten van derden, in het bijzonder het 

evenwicht tussen naburige erven, als een element van de goede ruimtelijke ordening 

                                                
33 Zie B. DE SMET, Goede ruimtelijke ordening bij het verlenen van een stedenbouwkundige 
vergunning, Gent, Knops Publishing, 2012, 235 p. 
34 Ontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 
handhavingsbeleid, Parl. St. Vl. Parl. 2008-2009, nr. 2011-1, 124. 
35 B. ROELANDTS en P-J. DEFOORT, “Ruimtelijke Ordening anno 2009: nieuwe regels, nieuwe 
vragen”, TROS 2009, afl. 54, 122. 
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beschouwt36. De bestaande toestand in de onmiddellijke omgeving dient in overweging 

genomen te worden. 

§3. “De goede ruimtelijke ordening” in gebieden geordend door een ruimtelijk 

uitvoeringsplan, bijzonder plan van aanleg of verkaveling 

18. Art. 4.3.1. §2, 3° VCRO kent aan de voorschriften van een ruimtelijk uitvoeringsplan 

(RUP), bijzonder plan van aanleg (BPA) of verkavelingsvergunning het vermoeden toe 

dat zij geacht worden de criteria van de goede ruimtelijke ordening ter plaatse weer te 

geven voor de aandachtspunten vermeld in art. 4.3.1. §2, 1°, in zoverre deze 

voorschriften deze voor de goede ruimtelijke ordening bepalende aandachtspunten 

effectief bevatten.  

19. Als de overheid bij het voorbereiden en vaststellen van een bijzonder plan van aanleg 

of ruimtelijk uitvoeringsplan, of bij het goedkeuren van een verkavelingsvergunning 

rekening heeft gehouden met de hogervermelde criteria (zoals hinder), zal het volstaan 

bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening naar aanleiding van een 

stedenbouwkundige vergunningsaanvraag de overeenstemming met de geldende 

voorschriften van het BPA, RUP of de verkaveling te onderzoeken. Wanneer blijkt dat 

het BPA, RUP of de verkaveling geen of onvoldoende uitspraak doet over elementen 

van de goede ruimtelijke ordening die wél relevant zijn voor het beoordelen van de 

voorliggende aanvraag, zal de vergunningverlenende overheid deze alsnog concreet en 

uitdrukkelijk moeten beoordelen37.   

AFDELING II. VERLEEND ONDER VOORBEHOUD VAN BURGERLIJKE 

RECHTEN…   

20. Stedenbouwkundige vergunningen worden luidens art. 4.2.22, §1 VCRO steeds 

verleend onder voorbehoud van de op het onroerend goed betrokken burgerlijke 

rechten. Voordat deze zinsnede als bepaling werd opgenomen in de Vlaamse Codex, 

                                                
36 Ontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 
handhavingsbeleid, Parl. St. Vl. Parl. 2008-2009, nr. 2011-1, 255, voetnoot 359; R. VEKEMAN, “De 
schorsing van de tenuitvoerlegging van een bouwvergunning die het evenwicht tussen de naburige erven 
verstoort” (noot onder RvS 25 februari 1993, nr. 42.078, Bruyneel), TMR 1993, 234. 
37 Bv. RvVb (3e k.) 4 oktober 2014, nr. A/2014/0758, Bouwen e.a.; RvVb (4e k.) 7 oktober 2014, nr. 
S/2014/0141, stad Ronse. 
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werd dezelfde stelling reeds als beginsel aanvaard in talloze arresten van de Raad van 

State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen38 en het Hof van Cassatie39. 

Met dit artikel wordt voornamelijk bedoeld dat de vergunning en de eventuele 

burgerrechtelijke regels naast elkaar (kunnen) bestaan, en dat de vraag naar de interactie 

tussen de twee pas aan bod zal komen op het moment van tenuitvoerlegging van de 

vergunning40 (en dus in regel nog niet in de fase van het verlenen van de vergunning, 

en dus het beoordelen van de goede ruimtelijke ordening ter plaatse).  

21. Op dit principe bestaat één belangrijke uitzondering: art. 4.2.22 §2 VCRO bepaalt dat 

een verkavelingsvergunning door de mens gevestigde erfdienstbaarheden en bij 

overeenkomst vastgestelde verplichtingen met betrekking tot grondgebruik tenietdoet, 

voor zover deze erfdienstbaarheden met de vergunning onverenigbaar zijn en 

uitdrukkelijk in de aanvraag werden vermeld.  

Deze uitzondering bestaat, mutadis mutandis, reeds sinds de Stedenbouwwet van 1962, 

en is te begrijpen vanuit de bezorgdheden die tot het invoeren van de 

verkavelingsvergunningsplicht hebben geleid, met name het beschermen van een 

eventuele koper van een kavel door voorafgaand zekerheid te geven over de 

bebouwbaarheid ervan.41 Een eventuele koper van een verkaveld stuk grond moet 

vooreerst de zekerheid genieten dat de stedenbouwkundige vergunning, vereist voor het 

oprichten van zijn toekomstige woning, redelijkerwijs kan worden afgeleverd. Voor de 

inwerkingtreding van de Stedenbouwwet van 1962 werd volgens de wetgever te vaak 

misbruik gemaakt van de mogelijkheid om gronden te verdelen zonder voorafgaande 

vergunning, waardoor vaak kopers tot de vaststelling kwamen dat hun nieuw verkregen 

eigendom niet bebouwbaar was wegens de strijdigheid met lokale bouwvoorschriften. 

De wetgever gaat echter nog een stap verder en probeert de koper ook te beschermen 

                                                
38 Voor een overzicht van de relevante administratieve rechtspraak, zie T. DE WAELE, “Vergunningen 
en burgerlijke rechten: worlds apart of living apart together?” in B. GOOSSENS en Y. LOIX, Tussen 
algemeen belang en toegewijde zorg – liber amicorum Hugo Sebreghts, Antwerpen, Intersentia, 2014, 
29. 
39 Cass. 6 november 1997, Arr.Cass. 1997, 1092 en Pas. 1997, I, 1144. 
40 T. DE WAELE, “Vergunningen en burgerlijke rechten: worlds apart of living apart together?” in B. 
GOOSSENS en Y. LOIX, Tussen algemeen belang en toegewijde zorg – liber amicorum Hugo 
Sebreghts, Antwerpen, Intersentia, 2014, 30. 
41 Wetsontwerp tot organisatie van de stedenbouw en van de ruimtelijke ordening, Parl.St. Senaat, 1959-
1960, 124, 150p. 
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tegen eventuele burgerrechtelijke, door de mens gevestigde erfdienstbaarheden en 

andere contractuele overeenkomsten omtrent het grondgebruik42.  

Deze erfdienstbaarheden, die te onderscheiden zijn van natuurlijke erfdienstbaarheden 

(bv. recht van afvloeiing) en van wettelijke erfdienstbaarheden (uitweg, afsluiting en 

afpaling van aan elkaar grenzende eigendommen, etc.)  vermeld in het Burgerlijk 

Wetboek of in andere specifieke wetten zoals het Veldwetboek43, dienen in de aanvraag 

te worden vermeld44 en worden tenietgedaan door het verlenen van de 

verkavelingsvergunning. Deze teloorgang van specifieke burgerlijke rechten op het 

goed doet uiteraard geen afbreuk aan het recht van de houders van die rechten om ten 

laste van de verkrijger van de verkavelingsvergunning schadeloosstelling te vragen45. 

22. De wetgever maakt hiermee een duidelijke keuze om bij wet (thans decreet) een 

specifieke opheffingsvorm van conventionele erfdienstbaarheden te voorzien. Hij doet 

dit ter bescherming van de potentiële koper, die hij zekerheid wil geven omtrent de 

bebouwingsmogelijkheden op zijn (toekomstig) bouwperceel. Bovendien verkiest hij 

daarbij om de ruimtelijke wenselijkheid en de goede ruimtelijke ordening ter plaatse te 

laten primeren op burgerrechtelijke afspraken die een bepaald perceel al dan niet 

beheersen. Uit de bewoording van art. 4.2.22, §2 VCRO is het m.i. dan ook niet de 

vergunningverlenende overheid die geval per geval een beslissing neemt inzake het 

opheffen van de erfdienstbaarheden, maar de wet (decreet) die dit gevolg automatisch 

koppelt aan het verlenen van dergelijke verkavelingsvergunningen. Weliswaar moet de 

vergunningverlenende overheid het bestaan van de erfdienstbaarheid vaststellen en 

overwegen in zijn beslissing.  

23. Vooreerst kan een voorbehoud gemaakt worden wat betreft de doeltreffendheid van 

dergelijke inmenging in de privaatrechtelijke, zakelijke rechten die op het perceel 

gelden met het oog op de bescherming van een eventuele koper. De erfdienstbaarheid 

zal pas tegenwerpbaar zijn aan derden na overschrijving in de hypothecaire registers46, 

                                                
42 Art. 57, §3 Stedenbouwwet. 
43 Ontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 
handhavingsbeleid, Memorie van toelichting, Parl. St. Vl. Parl. 2008-2009, nr. 2011-1, 121. 
44 Art. 57, §3 Stedenbouwwet, en sinds de invoering van de VCRO: art. 3, 5°, c) B.Vl.Reg. 29 mei 2009 
betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning, BS 5 augustus 
2009. 
45 Art. 4.2.22, §2, in fine VCRO. 
46 Art. 1 Hypotheekwet en V. SAGAERT, “Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden - Erfdienstbaarheden 
door rechtshandeling of feitelijke handeling”, in V. SAGAERT. Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 
2014, p. 481, nr. 593. 
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zodat zij hoe dan ook bij de notariële verkoop op de hoogte zullen worden gesteld van 

enige conventionele erfdienstbaarheden die de bebouwbaarheid van hun toekomstig 

bouwperceel verhinderen.  

De bescherming die de koper hierdoor geniet is duidelijk minder verregaand dan die bij 

het opheffen van conventionele erfdienstbaarheden: indien de erfdienstbaarheid aan het 

licht komt in een (laat stadium van de) aankoop, zal de koop moeten ontbonden worden, 

en zal de koper niet noodzakelijk alle reeds gemaakte kosten vergoed zien. Bovendien 

is de bewijsvoering inzake dergelijke zakelijke aanspraken niet steeds even evident.  

Anderzijds mag m.i. toch niet te weinig waarde worden toegekend aan conventionele 

erfdienstbaarheden en overeenkomsten. Zo kan dergelijke erfdienstbaarheid bij wijze 

van voorbeeld een verbod inhouden om meer dan één bouwlaag te voorzien op een 

perceel bouwgrond (woning type “bungalow”), gelegen in een woongebied en palend 

aan de eigendom van de verkoper, die op die manier zijn uitzicht op de omgeving en de 

privacy en belevingswaarde van zijn tuin wenst te vrijwaren. De verkrijger van die 

grond zou een verkavelingsvergunning kunnen aanvragen waarbij hij voorstelt de grond 

in twee loten voor halfopen bebouwing op te delen, met voorschriften die een klassieke 

kroonlijsthoogte van 6 meter (twee volwaardige bouwlagen) en een nokhoogte van 12 

meter toestaan (verdieping en zolder onder het dak). De vergunningverlenende 

overheid zal in dat geval wel de aanpalende eigenaar aanschrijven, die evenwel zijn 

bezwaren ruimtelijk relevant moet kunnen maken binnen het kader van een 

verkavelingsprocedure. Het vergunningverlenend bestuur zal hoogstwaarschijnlijk 

concluderen dat de voorgestelde voorschriften in overeenstemming zijn met de goede 

ruimtelijke ordening, aangezien dergelijke afmetingen de klassieke bouwnorm in 

Vlaanderen volgen, en in de omgeving waarschijnlijk vaker voorkomen, en er dus niet 

gesproken kan worden van een bovenmatig storend karakter voor de aanpalende. Voor 

deze eigenaar zal het toekennen van een schadevergoeding uiteraard niet dezelfde 

voldoening geven als het respecteren van de erfdienstbaarheid die door de overheid 

werd tenietgedaan. 

24. In de stedenbouwwet wordt bovendien voorzien dat indien bestaande conventionele 

erfdienstbaarheden bestaan die strijdig zijn met de plannen, deze vermeld worden op 

de aanvraag en het gemeentebestuur een openbaar onderzoek moet voeren47 - een 

                                                
47 Art. 57, §3 Stedenbouwwet. 
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verplichting die momenteel principieel voor alle verkavelingen geldt, tenzij zij in 

uitvoering zijn van een RUP of plan van aanleg48. Het op heden geldende art. 9 van het 

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken 

over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en 

aanvragen tot verkavelingswijzigingen voorziet nog steeds een specifieke kennisgave 

van de begunstigden van dergelijke conventionele erfdienstbaarheden die vermeld zijn 

op de plannen. Hoe dan ook moet het bestaan ervan vermeld worden op de aanvraag49. 

Indien dit niet het geval is, zal de vergunningverlenende overheid die, aangezien zij 

geen kennis heeft kunnen nemen van deze erfdienstbaarheden, het dossier verkeerdelijk 

volledig verklaart, niet automatisch een fout begaan door een verkavelingsvergunning 

af te leveren zonder kennis van de erfdienstbaarheden. Er moet worden aangetoond dat 

de vergunningverlenende overheid anders zou besloten hebben indien zij hiervan wel 

op de hoogte was. Uit de huidige bewoording van art. 4.2.22, §2 VCRO volgt bovendien 

dat de conventionele erfdienstbaarheden die strijdig zijn met, maar niet vermeld staan 

op, de aanvraag, hoe dan ook door de vergunning niet kunnen worden opgeheven. 

Aangezien in dit geval geen gebruik gemaakt wordt van de uitzondering op de regel, 

zal de vergunning slechts verleend zijn onder voorbehoud van de burgerlijke rechten 

die op het perceel gelden, en behoort de bevoegdheid om een geschil omtrent de 

strijdigheid van de vergunning met deze burgerlijke rechten tot de uitsluitende 

bevoegdheid van de burgerlijke rechter50.  

25. De overeenstemming van het gevraagde met bestaande conventionele 

erfdienstbaarheden is evenwel niet opgenomen als specifieke beoordelingsgrond bij de 

toetsing aan de goede ruimtelijke ordening51, maar uiteraard komt het de 

vergunningverlenende overheid toe de ontsluiting van omliggende percelen op te 

nemen in haar beoordeling van de goede ruimtelijke ordening, voor zover relevant voor 

de aanvraag52. Zij kan daarbij gerust vaststellingen doen omtrent eerdere, met gezag 

                                                
48 Art. 3, §4 B.Vl.Reg. 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging, BS 
20 mei 2000. 
49 Art. 3, §1, 5° c) B.Vl.Reg. 29 mei 2009 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een 
verkavelingsvergunning, BS 5 augustus 2009. 
50 Bv. RvS (10e k.) 26 juni 2008, nr. 184.838, Van Ham; RvS (10e k.) 8 september 2009, 195.812, D’Hont 
en De Winne. 
51 Art. 4.3.1, §2, 1° VCRO. 
52 Bv. RvVb (4e k.) 26 april 2016, nr. RvVb/A/1516/1008, nv VEDUMO. 
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van gewijsde beklede, uitspraken door de burgerlijke rechtbanken, of burgerlijke 

rechten die door de aanvrager en de bezwaarindieners niet betwist worden53.  

26. Ook hier kan de vraag gesteld worden in hoeverre de vergunningverlenende overheid 

rekening moet of mag houden met — haast per definitie louter burgerrechtelijke — 

bezwaren die tijdens dit onderzoek geuit worden door de begunstigden van dergelijke 

erfdienstbaarheden. Door (nog in de Stedenbouwwet) speciaal een openbaar onderzoek 

te verplichten enkel en alleen omdat het opheffen van een erfdienstbaarheid deel 

uitmaakt van de aanvraag, lijkt het de bedoeling van de wetgever te zijn om een 

bijzondere waarde toe te kennen aan de mening van diegene die baat heeft bij de 

erfdienstbaarheid. Het zou immers op zijn minst bevreemdend overkomen ten opzichte 

van de rechtsonderhorige om een openbaar onderzoek te organiseren en het resultaat 

daarvan af te doen als “louter burgerrechtelijk” en niet mee te nemen in de beoordeling 

van het gevraagde. Hoewel deze uitzonderings-oorzaak om een openbaar onderzoek te 

houden momenteel niet meer bestaat, verplicht de Vlaamse Regering nog steeds het 

vermelden van conventionele erfdienstbaarheden op de verkavelingsaanvraag. Ook 

daaruit kan afgeleid worden dat de overheid op zijn minst het bestaan van de strijdige 

erfdienstbaarheden in overweging moet nemen als onderdeel van het dossier.  

Het louter bestaan ervan kan echter per definitie geen belemmering vormen om de 

verkavelingsvergunning te verlenen, daar de wet (thans decreet) specifiek voorziet in 

de automatische opheffing ervan. Hoe dan ook lijkt het moeilijk om als 

vergunningverlenende overheid een beslissing te nemen binnen een 

vergunningscontentieux (d.i. het gevraagde te toetsen aan de goede ruimtelijke 

ordening) zonder ook een uitspraak te doen over de eventuele burgerrechtelijke 

strijdigheden die werden opgeworpen. Deze verkavelingsvergunningen worden immers 

niét verleend onder voorbehoud van strijdige burgerlijke rechten, maar hebben als 

rechtsgevolg dat zij ophouden te bestaan! De vraag dient gesteld in hoeverre dit 

onderscheid tussen de “goede ruimtelijke ordening” en de beoordeling, dan wel het 

kennisnemen van, burgerrechtelijke betwistingen geen kunstmatig onderscheid is.  

27. In de praktijk blijkt dit bovendien aanleiding te geven tot heel wat discussies omtrent 

bevoegdheidsverdeling – niet enkel op het niveau van de vergunningverlenende 

overheid, maar ook omtrent de bevoegdheid van het administratieve rechtscollege gevat 

                                                
53 RvVb (8e k.) 10 mei 2016, nr. RvVb/A/1516/1096. 
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door een beroep tegen een verkavelingsvergunning die vermeend strijdig is met 

conventionele erfdienstbaarheden. In dit (eerder kritisch) opzicht lijkt de, hoewel 

goedbedoelde, aanpak gekozen door de wetgever (en bij decreet bestendigd) minstens 

om proceseconomische redenen te falen. Bovendien bestaat dergelijke afwijking niet 

voor natuurlijke en wettelijke erfdienstbaarheden, zodat ook andermaal moet 

vastgesteld worden dat de feitelijke bescherming die art. 4.2.22, §2 VCRO biedt niet zo 

pertinent is als bedoeld. In het licht hiervan lijkt deze uitzondering dan ook meer 

verwarring te zaaien dan effectief het doel van de (toenmalige) wetgever te behartigen. 

28. Door de gezamenlijke unitaire geschiedenis van de regelgeving en de door het (tot voor 

kort) gemeenschappelijke federale administratieve rechtscollege, de Raad van State, 

opgebouwde doctrine wordt in ook in het Brussels en het Waalse gewest deze 

problematiek op nagenoeg identieke wijze benaderd en bestaat nagenoeg dezelfde 

discussie omtrent het al dan niet relevant zijn van dergelijke strijdigheden met 

vergunningsbeslissingen. Later in deze verhandeling wordt stilgestaan bij de gevolgen 

van deze rechtspraktijk op een aantal specifieke raakvlakken tussen de stedenbouw en 

het burgerlijk recht, en de verschillende visies die daarin door de jaren heen werden 

opgebouwd door de administratieve rechters. Waar de decreetgever waarschijnlijk de 

discussie voor eens en voor altijd wenste te beslechten, blijkt de opname van dit 

beginsel voor weinig eenduidigheid te zorgen. 

AFDELING III. … EN MET EEN ZAKELIJK KARAKTER?  

29. Traditioneel geldt dat stedenbouwkundige vergunningen een “zakelijk karakter” 

hebben54. Met de inwerkingtreding van de VCRO wordt dit beginsel ook decretaal 

ingeschreven in art. 4.2.22, §1 VCRO. Hiermee wordt bedoeld dat vergunningen 

verbonden zijn aan het onroerend goed waarvoor zij gelden, en dat de persoon of de 

hoedanigheid van de titularis ervan slechts van ondergeschikt belang is55. Hoewel de 

vergunning wordt verleend aan een welbepaald (rechts-)persoon (of personen), en dus 

een “individueel karakter” lijkt te bezitten, is zij eerder verbonden met het object van 

de vergunning, namelijk het bepaalde bouwwerk of een uit te voeren activiteit op een 

                                                
54 Zie A. VAN OEVELEN “Het persoonlijk of zakelijk karakter van een bouwvergunning”, Jura Falc. 
1974-75, 370; 
55 M. BOES, “De notariële verkoopakte in verband met de wetgeving op de ruimtelijke ordening en met 
de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw 
zijnde woningen”, T. Not, 1973, 181; A. VAN OEVELEN, “Het persoonlijk of zakelijk karakter van een 
bouwvergunning”, Jura Falc. 1974-75, 370.  
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bepaald onroerend goed, dan met de persoon aan wie ze verleend wordt56. De persoon 

of hoedanigheid van de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning is slechts van 

ondergeschikt belang. De aanvrager hoeft niet noodzakelijk de eigenaar, noch de 

houder van enig ander zakelijk recht te zijn op de grond waarop de aanvraag betrekking 

heeft57. Hierop wordt later, onder de bespreking van de wisselwerking tussen het 

eigendomsrecht en de regels inzake ruimtelijke ordening, dieper ingegaan.  

30. Eén belangrijke uitzondering op dit principe wordt, alweer, gemaakt voor de 

verkavelingsvergunning. De aanvrager die niet de eigenaar is van de gronden waarvoor 

de verkaveling of verkavelingswijziging wordt aangevraagd, dient bij het 

aanvraagdossier een document te voegen waaruit blijkt dat hij door de eigenaar 

gemachtigd is de verkavelingsaanvraag in te dienen58. Het loutere ontbreken van 

dergelijk document zal echter slechts de onvolledigheid van het dossier tot gevolg 

hebben, en zal niet automatisch de weigering van de vergunning inhouden59. Bovendien 

zullen enkel de andere (dan de aanvrager) eigenaars of mede-eigenaars van de te 

verkavelen gronden belang hebben bij het betwisten van de machtiging van de 

aanvrager door de (mede-)eigenaars in het kader van een annulatieberoep60. 

Deze bepaling wijkt op het eerste zicht af van het hoger vermeld beginsel dat de 

overheid bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag enkel de kenmerken van het 

onroerend goed overweegt. De afwijking is volgens BOES echter logisch wanneer men 

de definitie van “verkavelen” in het achterhoofd houdt61: verkavelen impliceert een 

beschikking over het eigendomsrecht van de gronden waarvoor de verkaveling wordt 

aangevraagd, waarvoor enkel de eigenaar bevoegd is62. Het is echter belangrijk een 

onderscheid te maken tussen de aanvraag tot verkavelingsvergunning, waarvoor de 

overheid de dossiersamenstelling bepaalt, en de verkavelingsakte die wordt verleden 

                                                
56 G. VAN HOORICK, Handboek Notarieel Bestuursrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 16, nr. 13. 
57 T. DE WAELE, “Vergunningen en burgerlijke rechten: worlds apart of living apart together?” in B. 
GOOSSENS en Y. LOIX, Tussen algemeen belang en toegewijde zorg – liber amicorum Hugo 
Sebreghts, Antwerpen, Intersentia, 2014, 30. 
58 Art. 3, §1, 2° B.Vl.Reg. 29 mei 2009 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een 
verkavelingsvergunning, BS 5 augustus 2009. 
59 RvS (10e k.) 29 september 2011, nr. 215.463, Van Meerbeeck en Engelen. 
60 RvVb (4e k.) 18 juni 2013, nr. A/2013/0337. 
61 Thans opgenomen in Art. 4.1.1, 14° VCRO. 
62 M. BOES, “De notariële verkoopakte in verband met de wetgeving op de ruimtelijke ordening en met 
de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw 
zijnde woningen”, T. Not, 1973, 181; A. VAN OEVELEN, “Het persoonlijk of zakelijk karakter van een 
bouwvergunning”, Jura Falc. 1974-75, 375. 
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voor de notaris63. Als de verkrijger van de verkavelingsvergunning niet over het geheel 

van de percelen opgenomen in de verkaveling de benodigde zakelijke rechten kan doen 

gelden, zal de verkavelingsakte door de notaris uiteraard niet kunnen worden verleden, 

om de eenvoudige reden dat de verkrijger van de vergunning op dat ogenblik ook niet 

tot de vervreemding kan overgaan. Ook de noodzaak tot het verlijden van een 

verkavelingsakte volgt uit de stedenbouwwetgeving64. Zoals BOES terecht stelt kan 

enkel de eigenaar over de gronden beschikken. Hieraan verandert niets indien de 

eigendom al dan niet bewezen wordt in de samenstelling van het dossier.  

31. Deze afwijkende regeling heeft m.i. nog een tweede, minstens evenwaardig nut, dat zijn 

oorsprong vindt in het reglementair karakter van de verkavelingsvergunning. Dit 

reglementair karakter werd in het verleden door rechtspraak en rechtsleer afgeleid, en 

is intussen decretaal ingeschreven in art. 4.2.15, §2 VCRO.  

Een verkavelingsvergunning creëert voorschriften die bepalen wat op een bepaald 

perceel kan of niet kan. Deze voorschriften binden zowel diegene die op het perceel wil 

bouwen (voor zover hij niet op geldige wijze kan afwijken van de voorschriften), als de 

overheid, die verplicht is de goedgekeurde verkavelingsvoorschriften te beschouwen 

als een voorstelling van de goede ruimtelijke ordening op het perceel65.  Het zou, 

althans volgens de gevestigde rechtspraak en rechtsleer, absurd zijn om aan iemand die 

geen enkel zakelijk recht kan doen gelden over een onroerend goed, door het afleveren 

van een verkavelingsvergunning, de mogelijkheid te bieden voorschriften te kunnen 

doen gelden over andermans goed. De voorschriften worden namelijk onmiddellijk na 

het definitief worden van de vergunning (dit is, indien niet tijdig een administratief 

beroep wordt ingesteld) van kracht, en blijven gelden tot aan het eventuele verval van 

de verkaveling, onafhankelijk van het eventuele verlijden van de verkavelingsakte.  

32. De vraag kan gesteld worden in hoeverre deze ingebouwde controle, die duidelijk werd 

ingevoerd in een poging om de rechten van de effectieve grondeigenaar te beschermen, 

doeltreffend is. Zelfs indien op basis van een goedgekeurde verkavelingsvergunning 

een stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd, zal deze in weerwil van de 

eigenaar van de grond de facto onuitvoerbaar blijven (om louter burgerlijke regels), en 

                                                
63 M. DEWEIRDT, “Zonder verkavelingsakte geen koop mogelijk” (noot onder Rb. Turnhout 10 
september 2012 en Rb. Leuven 20 mei 2014), TOO 2014, nummer 4, 582-583. 
64 Art. 4.2..16, §1 VCRO. 
65 Art. 4.3.1, §2, 3° VCRO; zie ook Afdeling 1, §3. 
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zal bovendien de verkavelingsakte niet kunnen verleden worden, zoals reeds hoger 

aangetoond. Een verkaveling die niet tijdig (gedeeltelijk) vervreemd wordt, kan 

vervallen66. Bovendien kan de enige eigenaar van alle loten van een verkaveling steeds 

aan de verkavelingsvoorschriften verzaken67. 

33. Er is echter wel een situatie denkbaar, indien dergelijke volmacht niet vereist zou zijn, 

waarbij door een ontwikkelaar een verkavelingsproject wordt ingediend voor een grond 

waarvan een gedeelte (bv. 2 van de 10 bouwloten) niet in handen is van de aanvrager. 

Op deze gronden zouden dan voorschriften gelden waarvoor de eigenaar zijn akkoord 

niet gegeven heeft, maar waar hij eventueel wel nadelig door beïnvloed kan worden 

(bv. door het aanleggen van een buffervoorziening op zijn deel van de verkaveling). 

Ook in deze hypothese, echter, loopt de uitvoerbaarheid van de verkaveling vast op de 

verkavelingsakte, die niet zal kunnen verleden worden zonder zijn goedkeuring. De 

verkaveling die niet voor minstens 1/3e vervreemd wordt binnen de 5 jaar na 

goedkeuring vervalt van rechtswege.  

Uiteraard is het voor deze eigenaar wel nadelig indien gedurende deze 5 jaar 

voorschriften zouden gelden voor zijn perceel waaraan hij geen enkele intentie heeft 

om te voldoen, en die zelfs het verkrijgen van een andersluidende stedenbouwkundige 

vergunning in de weg staan.  

34. In het licht van bovenstaande hypothese valt de bijzondere aandacht die de Vlaamse 

Regering geeft aan de zakelijke rechten die een aanvrager van een 

verkavelingsvergunning kan doen gelden op het onroerend goed waarop zij betrekking 

heeft, te begrijpen en te verdedigen. 

35. Het feit dat de Vlaamse Regering in het hogervermeld uitvoeringsbesluit de 

volledigheid van verkavelingsaanvragen afhankelijk stelt van het bijvoegen van het 

attest van volmacht om namens de eigenaar de aanvraag in te dienen68, en dat zij nalaat 

dit te doen in het Besluit betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een 

stedenbouwkundige vergunning van 28 mei 2004, zet de stelling dat de overheid in 

                                                
66 Art. 4.6.4, §1 VCRO; 
67 Art. 4.6.8 VCRO; 
68 Art. 3, §1, 2° B.Vl.Reg. 29 mei 2009 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een 
verkavelingsvergunning, BS 5 augustus 2009. 
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regel geen belang hecht aan de persoon van de aanvrager bij het beoordelen van 

vergunningsaanvragen kracht bij. 

36. Het is nuttig na te gaan in hoeverre het beginsel dat aan de vergunning een “zakelijk 

karakter” toewijst voldoende helder is. BOES merkt terecht op dat een onderscheid moet 

worden gemaakt tussen de vergunning, door de overheid verleend, en het recht dat de 

particulier hieraan ontleent69. Volgens VAN OEVELEN volgt het “zakelijk karakter” dan 

ook uit de aard van het recht dat de particulier aan de vergunning ontleent, een recht 

dat een “zakelijk karakter” bezit. Hij koppelt aan de stedenbouwkundige vergunning 

een “subjectief privaatrecht om te bouwen”70. De subjectieve rechten die een 

vergunning schept, hebben echter slechts rechtsgevolgen tegenover de overheid, en 

hebben tot gevolg dat een vergunning niet zomaar mag worden ingetrokken71. 

37. De relevantie hiervan lijkt in deze problematiek echter beperkt. Vooreerst valt te 

betwijfelen of vergunningen als administratieve rechtshandeling wel louter 

privaatrechtelijke zakelijke rechten als rechtsgevolg met zich meebrengen, andere dan 

rechten in een publiekrechtelijke context. Vooreerst is een subjectief recht een 

aanspraak op andermans gedrag. Het is de essentie van een zakelijk recht dat het aan 

een rechtssubject een rechtstreeks zeggenschap over een bepaalde zaak geeft72. De 

vergunningverlenende overheid kan nooit, in weerwil van de eigenaar van een perceel 

– houder van het zakelijk recht bij uitstek – een nieuw zakelijk recht toekennen aan de 

verkrijger van de vergunning. Dit principe volgt uit het beginsel dat vergunningen 

verleend worden onder voorbehoud van de burgerlijke rechten die op het perceel van 

toepassing zijn (supra 9, nr. 20). Bovendien valt niet in te zien hoe deze nieuwe 

“rechten” andere gevolgen kunnen hebben dan tegen de overheid.  

38. De vergunning zelf is namelijk een eenzijdige administratieve rechtshandeling met een 

individuele strekking, die kan worden aangevochten voor een administratief 

rechtscollege. Betwistingen omtrent vergunningen zijn aldus objectieve geschillen 

(infra 26, nr. 55 e.v.), aangezien het verlenen van vergunning een, voor een groot stuk 

                                                
69 M. BOES, “De notariële verkoopakte in verband met de wetgeving op de ruimtelijke ordening en met 
de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw 
zijnde woningen”, T. Not, 1973, 181; A. VAN OEVELEN, “Het persoonlijk of zakelijk karakter van een 
bouwvergunning”, Jura Falc. 1974-75, 375. 
70 A. VAN OEVELEN, “Het persoonlijk of zakelijk karakter van een bouwvergunning”, Jura Falc., 1974-
1975, 368. 
71 G. VAN HOORICK, Handboek Notarieel Bestuursrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 10, nr. 8. 
72 S. SNAET en R. DERINE, “Zakelijke rechten” in X, Het onroerend goed in de praktijk, 16 p. 
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discretionaire (infra 23, nr. 46 e.v.), bevoegdheid van de overheid betreft in uitvoering 

van een publiekrechtelijke rechtsregel die stelt dat vergunningsplichtige werken pas 

mogen worden uitgevoerd na voorafgaande vergunning73.  Er is met andere woorden 

een wettelijke (decretale) bepaling die een verbod uitschrijft. Slechts na het verkrijgen 

van een vergunning kan dit verbod (onder bepaalde voorwaarden, en in principe voor 

onbepaalde duur, doch mogelijk in de tijd beperkt74) worden opgeheven.  

Het is m.i. niet nodig hierin een zelfstandig, privaatrechtelijk “recht om te bouwen” te 

verstaan. 

39. Als een vergunning dan al een burgerlijk recht tot gevolg zou hebben, lijkt het m.i. 

eerder te gaan om het opheffen van de strijdigheid met een wettelijke bepaling, zoals 

bedoeld in art. 544 BW, die het eigendomsrecht begrenst75. Het eigendomsrecht is het 

meest volle zakelijk recht, waardoor het gevolg van vergunningen volgens deze 

opvatting zo goed als automatisch een “zakelijk karakter” verkrijgen. Art. 544 BW 

moet echter gelezen worden binnen een burgerrechtelijke context. Het is maar de vraag 

in hoeverre een “bouwrecht” ten gevolge van een stedenbouwkundige vergunning op 

zich nuttig is in de context van een burgerlijk geschil tussen twee particulieren. Indien 

een gebouw schade dan wel hinder (waarover later meer) toebrengt aan een derde, zal 

het niet beschikken over een stedenbouwkundige vergunning een overtreding van een 

objectieve rechtsregel (namelijk: de principiële vergunningplicht) inhouden. Het lijkt 

weinig nuttig een onderscheid te maken tussen het eigendomsrecht (en het gebruik van 

de eigendom die daaraan gekoppeld is) en het “recht om te bouwen” na vergunning om 

de eventuele impact daarvan op de rechten van derden te begroten. 

Men moet zich immers de vraag stellen wat het nut zou kunnen zijn van een nieuw, 

hetzij zelfstandig hetzij accessoir, op zichzelf bestaand “recht om te bouwen”. Tegen 

wie zou de verkrijger dit subjectief recht kunnen uitoefenen? De overheid kan alleszins 

geen “recht om te bouwen” verlenen aan een verkrijger tegen de wil van de eigenaar 

van het perceel: zoals hoger vermeld worden vergunningen verleend onder voorbehoud 

                                                
73 Voor een diepgaande studie over subjectieve en objectieve rechten, zie A. MAST, J. DUJARDIN, M. 
VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Mechelen, 
Kluwer, 2014, 1013-1018, nrs. 1055 ev. 
74 Art. 4.6.1 VCRO bepaalt dat stedenbouwkundige vergunningen gelden voor onbepaalde duur. Zij 
vervallen echter van rechtswege in elk van de gevallen bepaald in art. 4.6.2. §2 VCRO. 
75 Zie ook G. VAN HOORICK, “Over eigendom, zijn omgeving en het omgevingsrecht (of zin en onzin 
van de gelijkheid voor de openbare lasten”, TOO, 2013, nummer 2, 182. 
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van burgerlijke rechten en zal het gebrek aan instemming vanwege de eigenaar de 

onuitvoerbaarheid van de vergunning inhouden. Enkel de eigenaar, of de eerder door 

de eigenaar zakelijk gerechtigde, kan aan een derde een “bouwrecht” toekennen op zijn 

eigendom. Dat de overheid het bouwen principieel verbiedt, doch mogelijk maakt door 

het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning, doet hieraan geen afbreuk. 

40. In dit opzicht lijkt het minder verwarrend om vergunningen als “grondgebonden” te 

beschouwen, dan wel er een “zakelijk karakter” aan toe te kennen, een terminologie die 

overigens ook werd gehanteerd in de parlementaire voorbereidingen van de VCRO76. 

Bovendien lijkt de gehele discussie door de invulling van “de goede ruimtelijke 

ordening” definitief te verduidelijken dat het gevraagde beoordeeld wordt in het kader 

van de ruimtelijke wenselijkheid, en niet de persoon van de aanvrager (supra 15, nr. 

29). Een verwijzing naar (zakelijke?) rechten die uit een vergunning worden geput lijkt 

m.i. dus niet nodig om het grondgebonden karakter van een vergunning te 

rechtvaardigen. 

41. Deze denkwijze biedt bovendien een alternatieve oplossing voor het vraagstuk of de 

overheid moet oordelen over de hoedanigheid van de aanvrager. Aangezien de 

vergunning geen bijkomende zakelijke rechten creëert, is het de eigenaar van het goed 

die zelf bepaalt wat er uiteindelijk op zijn eigendom gebeurt, en aan wie hij die 

toestemming geeft dat te doen. Een stedenbouwkundige vergunning verkregen door 

iemand die geen enkel zakelijk recht heeft op het onroerend goed zal dus nooit zonder 

toestemming van de eigenaar kunnen overgaan tot uitvoering van de vergunning. De 

vergunning is onuitvoerbaar, en zal vervallen volgens de regels bepaald in de VCRO77. 

Het zou dus in principe overbodig zijn voor de overheid om na te gaan welk zakelijk 

recht de aanvrager heeft over het goed waarop de aanvraag betrekking heeft (voor zover 

dit niet door andere objectieve rechtsregels wordt verplicht gesteld). Meer hierover 

later. 

42. Traditioneel wordt ook de overdraagbaarheid van de vergunning, samen met de 

eigendom en zonder formaliteiten, geacht het gevolg te zijn van het “zakelijk karakter” 

                                                
76 Ontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 
handhavingsbeleid, Memorie van toelichting,  Parl. St. Vl. Parl. 2008-2009, nr. 2011-1, 121. 
77 Art. 4.6.2 VCRO. 
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(beter: grondgebonden karakter) van de vergunning78. Op heden wordt de 

overdraagbaarheid decretaal bevestigd in art. 4.2.23 VCRO.  

43. Opnieuw kan worden opgemerkt dat dit niet meer is dan het logisch gevolg van het 

verlenen van een vergunning, die als eenzijdige rechtshandeling toelating verleent een 

voorheen verboden handeling te stellen. Het lijkt minstens intern tegenstrijdig dat de 

decreetgever probeert de “overdraagbaarheid” te regelen van een vergunning, die 

geacht wordt grondgebonden te zijn – en dus niet aan de persoon die ze verkregen heeft. 

Ook zonder art. 4.2.23 VCRO zou de vergunning om hogervermelde redenen m.i. 

betrekking blijven hebben op het perceel na de verkoop ervan. 

44. Volgens TILLEMAN maakt de vergunning zelf burgerrechtelijk een “toebehoren” van het 

onroerend goed uit. De verkoper van een onroerend goed zal deze dus samen met het 

goed moeten leveren, gebaseerd op het feit dat de plicht om de zaak te leveren zich 

uitstrekt tot haar toebehoren en tot al wat voor haar blijvend gebruik bestemd is (art. 

1615 BW)79. 

45. Hoewel bovenstaande redenering voornamelijk betrekking heeft op vergunningen 

inzake de stedenbouwwetgeving, geldt zij analoog voor de milieuvergunning. Hoewel  

in het milieurecht de verplichting bestaat de overdracht van een vergunning aan de 

vergunningverlenende overheid te melden80, wordt aan het miskennen van deze 

verplichting niet het verval van de vergunning gekoppeld81. Ook in de toekomstige 

omgevingsvergunning zal de regeling dan ook, logischerwijs, identiek zijn82.  

  

                                                
78 G. VAN HOORICK, Handboek Notarieel Bestuursrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 16. 
79 B. TILLEMAN, “Administratieve vergunningen bekeken vanuit het civiel kooprecht” in X, Liber 
Amicorum Marc Boes, Brugge, Die Keure, 2011, 179-180, nr. 3. 
80 Art. 19, 2° Decr.Vl. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, BS 17 september 1985 (hierna: 
Milieuvergunningsdecreet), 13.304 en art. 42, §2 B.Vl.Ex 6 februari 1991 houdende vaststelling van het 
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Titel I van het VLAREM), BS 26 juni 1991, 14.269 
(hierna: VLAREM I). 
81 RvS (7e k.) 22 januari 2009, nr. 189.724, bvba G. Van Beek en Zn. 
82 Art. 78 B.Vl.Reg. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS, 23 oktober 2014 (hierna: 
Omgevingsvergunningsdecreet). 
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AFDELING IV. INVLOED VAN GERECHTELIJKE UITSPRAKEN OP DE 

DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID VAN DE VERGUNNINGVERLENENDE 

OVERHEID 

46. Deze beoordeling van de goede ruimtelijke ordening vormt aldus de opportuniteitstoets 

die de vergunningverlenende overheid, naast een legaliteitstoets83,  voor elke 

vergunning afzonderlijk dient te verrichten84 85. Aangezien de decreetgever slechts 

richtlijnen uitzet waarbinnen de vergunningverlenende overheid zelfstandig haar 

bevoegdheid kan uitoefenen86, is sprake van een discretionaire bevoegdheid. 

Hiertegenover staat bovendien dat de administratieve rechter belast met het beroep 

tegen dergelijke beslissing, slechts een marginale toetsing mag doen en zijn motivering 

dus niet in de plaats mag stellen van deze van de bevoegde overheid87. De 

administratieve rechter mag slechts nagaan in hoeverre het vergunningverlenend 

bestuur haar appreciatiebevoegdheid naar behoren heeft uitgevoerd88.  

47. Aangezien, zoals eerder uiteengezet, stedenbouwkundige vergunningen en burgerlijke 

rechten naast elkaar bestaan, is het dus perfect mogelijk dat een vergunningverlenend 

bestuur bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening geconfronteerd wordt met 

eerder uitgesproken beslissingen van de rechterlijke macht. 

48. De rechtsleer, en vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie en de Raad van State89 

gaan uit van een medewerkingsplicht in hoofde van de bestuurlijke overheid aan de 

uitvoering van vonnissen en arresten op grond van art. 40, tweede lid, van de Grondwet. 

Deze medewerking, hoewel slechts passief en niet actief90, houdt in dat de 

vergunningverlenende overheid beperkt wordt in zijn discretionaire bevoegdheid tot het 

                                                
83 Het nagaan in hoeverre het gevraagde in overeenstemming is met de vigerende bestemmings- en 
inrichtingsvoorschriften, zie P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een 
juridisch overzicht”, TROS 2008, 93. 
84 Art. 4.3.1, §1 VCRO. 
85 G. VAN HOORICK, Handboek Ruimtelijk Bestuursrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 221-222, nrs. 
305 en 306. 
86 Art. 4.3.1, §2 VCRO. 
87 Bv. RvS (10e k.) 15 mei 2007, nr. 171.261, Lemmens. 
88 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 
2008, 105, nr. 15. 
89 Voor een goed overzicht, zie L. VENY en B. WARNEZ, “De invloed van rechtmatige 
bestuurshandelingen op de uitvoerbaarheid van burgerlijke geschillen, inzonderheid inzake burenhinder” 
in X, Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2013, 75-98 en recenter B. WARNEZ, “De 
burgerrechtelijke hold-up van de vergunningverlenende overheid” (noot onder RvS (10e k.) 15 juli 2015, 
nr. 231.961, Maes en Messens), CDPK 2015, 580-584. 
90 De gerechtelijke uitspraak stelt de aanvrager aldus in regel niet vrij van het verkrijgen van de 
vergunningen die nodig zouden zijn op basis van de heersende wetgeving. 
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beoordelen van de overeenstemming van het gevraagde met de goede ruimtelijke 

ordening, aangezien zij rekening moet houden met burgerlijke uitspraken, die overigens 

normaal gezien slechts inter partes uitwerking hebben91. 

49. De rechter kan hierbij echter de discretionaire bevoegdheid van de 

vergunningverlenende overheid niet ongeoorloofd ontnemen92. De rechter mag zich 

m.a.w. niet zomaar in de plaats stellen van het bestuur, en heeft slechts bevoegdheid 

om het naleven van de wet te verplichten. De overheid zal aldus de vergunning moeten 

verlenen volgens de instructies van de rechter, tenzij die in strijd zou zijn met andere 

wettelijke regels93. Indien zou blijken dat wat de rechter oplegde onuitvoerbaar is 

doordat de vergunningverlenende overheid de vergunning niet kan verlenen, kan een 

schadevergoeding (in plaats van het herstel van de abnormale hinder in natura) een 

alternatief zijn voor een anders onuitvoerbaar vonnis94.  

50. Hiermee wordt ook het idee geïntroduceerd dat de vergunningverlenende overheid 

kennis kan nemen van met gezag van gewijsde beklede uitspraken van de rechterlijke 

macht, om tot haar beoordeling van de goede ruimtelijke ordening te komen.  

51. Omgekeerd lijkt een beoordeling van de goede ruimtelijke ordening door een bestuur 

slechts een beperkte impact te hebben op de beoordeling van de aantasting van 

subjectieve rechten door de burgerlijke rechter.  Vergunningen worden namelijk 

uitdrukkelijk verleend onder voorbehoud van de op het onroerend goed heersende 

burgerlijke rechten. Bovendien voorzag de grondwetgever in art. 159 van de Grondwet 

in een “exceptie van onwettigheid” op basis waarvan hoven en rechtbanken slechts 

algemene, provinciale of plaatselijke besluiten en verordeningen dienen toe te passen 

in zoverre zij overeenstemmen met de wetten. Indien de rechter aldus tot de conclusie 

komt dat een vergunning onwettig is, zal hij deze buiten beschouwing kunnen laten. De 

burgerlijke rechter kan de beslissing dus niet erga omnes vernietigen95, aangezien art. 

                                                
91 B. WARNEZ, “De burgerrechtelijke hold-up van de vergunningverlenende overheid” (noot onder RvS 
(10e k.) 15 juli 2015, nr. 231.961, Maes en Messens), CDPK 2015, 582, nr. 7. 
92 L. VENY en B. WARNEZ, “De invloed van rechtmatige bestuurshandelingen op de uitvoerbaarheid 
van burgerlijke geschillen, inzonderheid inzake burenhinder” in X, Rechtskroniek voor de Vrede- en 
Politierechters 2013, 90-93, nrs. 25 tot 28. 
93 Ibid., 94, nr. 29. 
94 Cass. 27 april 1962, RW 1962-63. 
95 Cass. 29 juni 1990, P980109N. 
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6 Ger.W verbiedt dat de burgerlijke rechter uitspraak doet bij wege van algemene en 

als regel geldende beschikking96. 

Zelfs indien de burgerlijke rechter tot de conclusie komt dat de vergunning niet foutief 

werd afgeleverd, zal het voorbehoud vermeld in art. 4.2.22 VCRO ervoor zorgen dat 

deze vergunning in geen geval een impact kan hebben op de subjectieve burgerlijke 

rechten die in het geding worden opgeworpen, en de burgerlijke rechter aldus geheel 

naar eigen inzicht een standpunt omtrent het geschil kan vormen. De burgerlijke rechter 

mag zich echter niet in de plaats stellen van de administratieve overheid en zijn eigen 

beoordeling van de goede ruimtelijke ordening maken die afwijkt van deze van de 

vergunningverlenende overheid. Zij mag het bestuur zijn beleidsvrijheid niet 

ontnemen97. 

AFDELING V. DE MOTIVERING VAN BESTUURSHANDELINGEN 

52. Zoals eerder aangehaald is de overheid verplicht, bij het behandelen van 

stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, het gevraagde te toetsen aan de “goede 

ruimtelijke ordening”. De vergunning die de overheid verleent is een 

bestuurshandeling, en valt dan ook onder het toepassingsgebied van artt. 2 en 3 van de 

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen98. 

Deze motiveringsplicht houdt in dat de redenen waarom de vergunningverlenende 

overheid van oordeel is dat de uitvoering van de werken waarvoor de vergunning wordt 

gevraagd, verenigbaar of onverenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening, moeten 

blijken uit de beslissing zelf99. De vergunningverlenende overheid moet, met andere 

woorden, haar beslissing afdoende motiveren, en mag zich daarbij niet beperken tot het 

toepassen van algemeenheden en stijlformules100. 

                                                
96 Zie ook D. VAN HEUVEN en J. VANPRAET, “Over de grenzen van het rechtsherstel door de gewone 
rechtbanken bij onrechtmatig overheidsoptreden inzake stedenbouw” (noot onder Antwerpen, 3 januari 
2006) in TROS 2007, 177-181. 
97 ibid, 181. 
98 Wet 29 juli betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, BS 12 september 1991, 
19.976 (hierna: Wet uitdrukkelijke motivering bestuurshandelingen). 
99 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 
2008, 96-97.  
100 Bv. RvS (10e k.) 2 februari 2009, nr. 190.084, Baert; RvS (10e k.) 8 december 2008, nr. 188.578, De 
Rijck en De Bisschop; 
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53. Uit wat volgt zal bovendien blijken dat conflicten tussen het burgerlijk recht en het 

omgevingsrecht meer dan eens het gevolg zijn van een gebrek in de motivering: de 

overheid laat zich leiden door de verkeerde set rechtsregels, foutieve feitelijke 

veronderstellingen of laat gewoonweg na een bepaald aspect van de ruimtelijke 

ordening te onderzoeken doordat zij zich verkeerdelijk niet bevoegd acht. 

HOOFDSTUK II. BEVOEGDHEIDSVERDELENDE REGELS TUSSEN 

BESTUUR, BESTUURSRECHTER EN GEWONE RECHTER 

54. Om de wisselwerking tussen de verschillende spelers in het omgevingsrecht te duiden, 

wordt hierbij een (beknopt) overzicht gegeven van de bevoegdheidsverdelende regels 

die ter zake spelen. Er zijn drie grote raakvlakken te onderscheiden. 

AFDELING I. OBJECTIEVE VS. SUBJECTIEVE GESCHILLEN 

55. Artikelen 144 tot 146 van de Grondwet bevatten een aantal bevoegdheidsverdelende 

regels tussen de administratieve rechtscolleges en de gewone hoven en rechtbanken met 

betrekking tot geschillen omtrent burgerlijke, dan wel politieke rechten. 

Geschillen omtrent burgerlijke en politieke rechten worden door artt. 144 en 145 

voorbehouden aan de gewone rechtbanken. Dit zijn in wezen geschillen die subjectieve 

rechten van de partijen tot voorwerp hebben (zogenaamde “subjectieve geschillen”). 

De wet kan uitzonderingen stellen wat betreft politieke rechten101. 

56. Krachtens artikel 144, eerste lid van de Grondwet zijn alleen de gewone hoven en 

rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van geschillen die een burgerlijk recht tot 

voorwerp hebben102, bij uitsluiting van alle andere rechtbanken. 

De vergunningverlenende overheid kan dus a fortiori, aangezien zij zelfs geen deel 

uitmaakt van de rechterlijke macht (infra 29, nr. 46 e.v.), bij het beoordelen van een 

vergunningsaanvraag onmogelijk definitief uitspraak doen over de aspecten van de 

aanvraag die het onderwerp zouden kunnen uitmaken van een burgerrechtelijk geschil.  

                                                
101 Art. 145 Gw. 
102 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2014, 1019, nr. 1064. 
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57. De Raad voor Vergunningsbetwistingen103, een administratief rechtscollege met de 

schorsings- en annulatiebevoegdheid inzake stedenbouwkundige vergunningen 

verleend of geweigerd in laatste aanleg, is door de decreetgever opgericht104 als een 

administratief rechtscollege zoals bedoeld in art. 146 en 161 van de Grondwet. De 

bevoegdheid van de RvVb beperkt zich tot de controle over de schending van het 

objectieve recht door de bestreden beslissing (“objectieve geschillen”)105, en laat de 

RvVb aldus ook niet toe uitspraak te doen over het bestaan of de draagwijdte van een 

subjectief recht. Tegen een beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen staat 

een cassatieberoep open bij de Raad van State.  

Ook in de toekomst, na de inwerkingtreding van het Omgevingsdecreet, behoudt de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen deze bevoegdheid voor wat  betreft de 

omgevingsvergunning106. 

58. Het opstarten van een annulatie- of schorsingsprocedure voor de RvVb heeft in regel 

geen impact op de rechten van derden om de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in 

kortgeding, te vatten om al dan niet de stillegging van de vergunde werken te 

bevelen107. Enkel het Hof van Beroep te Antwerpen heeft daaromtrent een afwijkende 

mening108. 

59. Recent werd art. 144 van de Grondwet herzien109. Het nieuwe tweede lid van dit artikel 

geeft de Raad van State (of de federale administratieve rechtscolleges, waartoe de RvVb 

in principe niet behoort) de machtiging om te beslissen over de burgerrechtelijke 

gevolgen van hun beslissingen. Dit is een reactie op de “dubbele rechtsgang” die het 

direct gevolg is van het onderscheid (en dus het verschil in de bevoegdheid) tussen 

objectieve en subjectieve geschillen. Tot voor de herziening kon de Raad van State een 

overheidshandeling enkel vernietigen, maar kon zij geen schadevergoeding toekennen 

voor het foutief overheidshandelen, aangezien de vordering tot schadevergoeding op 

                                                
103 Hierna RvVb. 
104 Art. 4.8.1 VCRO; Zie ook Ontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke 
plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid, Memorie van toelichting, Parl. St. Vl. Parl. 2008-2009, 
nr. 2011-1, 195-214. 
105 Ontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 
handhavingsbeleid, Memorie van toelichting, Parl. St. Vl. Parl. 2008-2009, nr. 2011-1, 209, nr. 599. 
106 Art. 105 Omgevingsvergunningsdecreet. 
107 Zie A. LUST, “De Raad voor Vergunningsbetwistingen en de kortgedingrechter: één pot nat?”, TOO 
2012, 128-136. 
108 C. SMEYERS en F. SEBREGHTS, “Voor het gerecht: Subjectieve rechten en de burgerlijke 
rechtbanken: koele minnaars of een duurzaam huwelijk?”, TOO 2015, afl. 4, 457. 
109 Verkl.Herz.Gw 6 januari 2014 herziening van artikel 144 van de Grondwet, BS 31 januari 2014. 
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basis van art. 1382 e.v. BW een burgerlijk recht is, dat bij uitsluiting tot de bevoegdheid 

van de justitiële rechter behoort110. 

De draagwijdte van dit gewijzigde artikel beperkt zich evenwel tot de gevolgen van de 

beslissing tot nietigverklaring van een beslissing, en is dus niet zozeer van belang voor 

de burgerlijke aspecten die in de loop van een administratieve vergunningsprocedure 

aan het licht kunnen komen. 

60. Deze indeling tussen subjectieve en objectieve rechten komt, en daarin niet geheel 

verschillend van sommige conflicten tussen stedenbouw en het burgerlijk recht, eerder 

kunstmatig over. Zo zal een beroep tegen een stedenbouwkundige vergunning, een 

objectief geschil, bijna uitsluitend gemotiveerd zijn door subjectieve belangen. Zo is de 

decreetgever zelfs van mening dat, om op ontvankelijke wijze een beroep te kunnen 

instellen tegen een afgeleverde stedenbouwkundige vergunning bij de deputatie of de 

Raad voor Vergunngingsbetwistingen, het vereist is dat de beroepsinsteller op 

rechtstreekse of onrechtstreekse wijze hinder kan ondervinden van de vergunning111. 

Zonder vooruit te lopen op de discussie omtrent het verschil tussen “bovenmatige 

burenhinder” en “stedenbouwkundige hinder” (zie deel II), verwijst de decreetgever in 

de parlementaire voorbereidingen duidelijk naar vaststaande rechtspraak die stelt dat 

“private hinder” een aspect van goede ruimtelijke ordening is, en dat het begrip hinder 

in deze context dan ook in deze, subjectieve, context kan begrepen worden. Dit is ook 

logisch, wie stelt immers een beroep in, met alle kosten die daaraan verbonden zijn, 

tegen een vergunning indien hij geen enkel belang heeft bij de vernietiging?  

In de rechtsleer klinkt dan ook kritiek op deze dualistische visie op de Belgische 

rechtbanken112. 

                                                
110 Zie ook C. MATHIEU, “De nieuwe bevoegdheid van de Raad van State: de schadevergoeding tot 
herstel”, Jura Falc., 2013-2014, 77-111. 
111 Art. 4.7.21, §2, 2° VCRO en art. 4.8.11, §1, 3° VCRO. 
112 Zie ook M. BOES, Evaluatie van de evolutie van de bestuursrechtspraak: het dualisme op zijn retour?, 
TBP 2009, afl. 5, 259-277 voor een uitstekend overzicht van de historiek van deze opsplitsing, alsook S. 
LUST, Tussen objectief en subjectief beroep: belang en hoedanigheid in de procedure voor de Raad van 
State, in X., Goed procesrecht – Goed procederen 2002-2003, 621-701 en recenter J. GOOSSENS, De 
vervaagde grens tussen burgerlijke en administratieve rechter, TBP 2014, afl. 4-5, 275-294. 
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AFDELING II. FEDERAAL VS. GEWESTELIJK 

61. Bij de staatshervorming van 8 augustus 1980 werden de Ruimtelijke Ordening, de 

“Stedebouw” en de bescherming van het leefmilieu gewestelijke aangelegenheden113. 

Daarvoor waren dat, uiteraard, Federale aangelegenheden. Hoewel het college van 

burgemeester en schepenen, het departement en de deputatie van de provincie 

ingevolge de decreten uiteindelijk bevoegd zijn vergunningen af te leveren, zijn dit 

slechts bevoegdheden die zij gedelegeerd kregen van het bevoegde Gewest114. 

62. Het burgerlijk recht, daarentegen, behoort tot de residuaire bevoegdheid van de federale 

wetgever, aangezien het noch aan de federale overheid, noch aan de Gemeenschappen 

of Gewesten wordt toegewezen. De decreetgever heeft daarbij dan ook geen enkele 

bevoegdheid om wijzigingen aan te brengen in de regelgeving van het Burgerlijk 

Wetboek, dat zij als vaststaand feit moeten aanvaarden.  

63. Door de gezamenlijke federale oorsprong van de Stedenbouwwet, en door de 

Rechtspraak opgebouwd door de, tot voor kort, bevoegde Federale Raad van State 

vertoont het omgevingsrecht erg veel raakvlakken bij de verschillende gewesten. 

Doordat de regels uit het burgerlijk recht federaal zijn, is ook de manier waarop deze 

interageren met het omgevingsrecht erg gelijklopend115.  

AFDELING III. UITVOERENDE VS. RECHTERLIJKE MACHT 

64. Een derde belangrijke bevoegdheidsverdelend onderscheid is de grondwettelijke 

wisselwerking tussen de uitvoerende macht, in dit geval de overheden die de 

vergunningen verlenen alsook de administratieve rechtscolleges, en de rechterlijke 

macht, waartoe de gewone rechtbanken en hoven behoren. 

65. Vergunningverlenende overheden maken als bestuursorganen deel uit van de 

uitvoerende macht. De administratieve rechtscolleges worden, geheel binnen de 

uitvoerende macht116, opgedragen een wettigheidstoezicht uit te oefenen over deze 

                                                
113 Art. 6 Bijz.Wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 15 augustus 1980, 9.434. 
114 Art. 4.7.12 VCRO e.v.. 
115 Zie randnummer 28. 
116 De rechterlijke macht wordt namelijk grondwettelijk geregeld. 
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beslissingen, zonder dat zij haar eigen beoordeling daarbij evenwel in de plaats mag 

stellen van de appreciatiebevoegdheid van het bevoegde orgaan117. 

66. De rechterlijke macht is bij uitsluiting van alle andere machten bevoegd om kennis te 

nemen van geschillen omtrent subjectieve rechten (supra 26, nr. 55)118. 

HOOFDSTUK III. BEPALINGEN UIT HET BURGERLIJK RECHT 

67. In deel 2 worden een aantal belangrijke burgerlijke rechten besproken die in aanvaring 

kunnen komen met de regelgeving inzake stedenbouwkundige vergunningsaanvragen.  

Aangezien deze bepalingen hierna uitvoerig worden besproken, lijkt het weinig nuttig 

in dit hoofdstuk een overzicht te geven van de relevante bepalingen. Zij verdient als 

hoofdmoot van deze verhandeling echter ook een plaats in het overzicht dat in dit deel 

wordt gemaakt. 

  

                                                
117 F. VAN ACKER, “De Raad voor Vergunningsbetwistingen”, in X., Zakboekje Ruimtelijke Ordening 
2016, Mechelen, Kluwer, 2015, 474.  
118 Artt. 144-145 Gw. 



 

 31 

DEEL II: EEN AANTAL CONFLICTEN IN DETAIL 

68. Aangezien de regels inzake ruimtelijke ordening en het burgerlijk recht naast elkaar 

(kunnen) bestaan, kunnen conflictsituaties optreden waarin beide sets rechtsregels op 

eenzelfde geschil van toepassing zijn.  

Vergunningsplichtige werken hebben naar hun aard veelal een impact op hun 

onmiddellijke omgeving119. Zo zal, bij wijze van illustratie, het aanbouwen van een 

halfopen bebouwing aan de wachtgevel van een eerder gebouwde halfopen woning 

voor de bewoners ervan uiteraard een ingrijpende verandering met zich meebrengen. 

De schaduw die de nieuwgebouwde woning bij wijze van voorbeeld mogelijk kan 

veroorzaken in de tuin van de aanpalende woning, kan zowel bij de beoordeling van de 

goede ruimtelijke ordening in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag een rol 

spelen, als in een vordering inzake bovenmatige burenhinder voor de burgerlijke 

rechter. 

69. Vooral naar aanleiding van dergelijke stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, 

waarbij de overheid een oordeel moet vellen over de toelaatbaarheid van het gevraagde 

en dus de vergunning verlenen of weigeren, kunnen betwistingen van burgerrechtelijke 

aard opgeworpen worden. In de volgende hoofdstukken worden een aantal specifieke 

raakpunten tussen de stedenbouwwetgeving en het burgerlijk recht besproken. De 

selectie poogt geenszins volledig te zijn, maar omvat in de praktijk vaakst voorkomende 

problemen.  

HOOFDSTUK I. EIGENDOM (ART. 544  BW) EN AFGELEIDE ZAKELIJKE 

RECHTEN 

70. De vergunningsplicht en het eigendomsrecht hangen nauw samen120. Artikel 544 van 

het Burgerlijk Wetboek definieert eigendom als het recht om op de meest volstrekte 

wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen 

gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen. 

                                                
119 Het B.Vl.Reg 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige 
vergunning nodig is, BS, 10 september 2010 (hierna: Vrijstellingsbesluit) stelt een aantal werken vrij van 
de vergunningsplicht, waarbij de “beperkte ruimtelijke impact” het belangrijkste onderscheidende 
kenmerk van deze werken is. 
120 Zie randnummer 39. 
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Deze bepaling voorziet dus uitdrukkelijk in de mogelijkheid om beperkingen op het 

eigendomsrecht op te leggen. De wetgever voorzag daarmee een soort legitimatie, voor 

het toepassingsgebied van deze masterproef, in het bijzonder inzake de politie op 

stedenbouw en ruimtelijke ordening, als beknotting van de vrijheid van de eigenaar: de 

overheid kan optreden door beperkingen op te leggen in het gebruik van, dan wel het 

beschikkingsrecht over private gronden121. 

Door het verlenen van een vergunning doet de overheid m.a.w. restitutie aan de 

eigenaar van een (deel van het) genotsaspect van zijn (in beginsel vol) eigendomsrecht 

over zijn onroerend goed, dat hem was ontnomen ingevolge een wettelijke bepaling. 

Anders gezegd kan de vergunningsplicht gezien worden als een soort “gevolg” van een 

beperking van het eigendomsrecht: de overheid beperkt a priori het genot van een 

onroerende zaak totdat de eigenaar over een stedenbouwkundige vergunning beschikt.   

71. Uiteraard verleent deze zinsnede slechts een bijkomende vorm van legitimatie, en is het 

Gewest nog steeds bevoegd om aan stedenbouw en de ordening van zijn grondgebied 

te doen op basis van de aan hem grondwettelijk toegewezen bevoegdheden122. 

72. Er is als het ware een “synergie” of wisselwerking tussen de burgerrechtelijke regels 

die de zakelijke rechten op een perceel regelen, en de regels inzake ruimtelijke ordening 

die bepalen wat volgens de overheid kan en mag op dat perceel. Zo zal de verkrijger 

van een rechtsgeldige vergunning deze slechts kunnen uitvoeren mits toestemming van 

de zakelijk gerechtigde (voor zover hij dit zelf niet is). Anderzijds zal de zakelijk 

gerechtigde slechts kunnen bouwen na het verkrijgen van een stedenbouwkundige 

vergunning (in zoverre de werken onder de principiële vergunningsplicht uit art. 4.2.1 

VCRO vallen en niet specifiek werden vrijgesteld van vergunning). Beide rechtstakken 

bekijken een gelijkaardige situatie aldus vanuit een fundamenteel verschillend 

standpunt, en regelen er elk een ander aspect van123.  

73. Gezien het belang van deze problematiek, hoeft het ook niet te verwonderen dat uit de 

bespreking van wat volgt een aantal stelregels zullen blijken die ook kunnen worden 

toegepast op andere, gelijkaardige burgerlijke aspecten van vergunningsprocedures. 

                                                
121 Zie ook G. VAN HOORICK, “Over eigendom, zijn omgeving en het omgevingsrecht (of zin en onzin 
van de gelijkheid voor de openbare lasten”, TOO, 2013, nummer 2, 182-183. 
122 Art. 6 Bijz.Wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 15 augustus 1980, 9.434. 
123 P.-Y. ERNEUX, “La prise en compte des ‘droits civils des tiers’ dans les autorisations en matière 
d’urbanisme”, Amén. 2013, 19. 
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74. Belangrijk is wel op te merken dat deze principiële beperking van het eigendomsrecht 

door het verplicht voorafgaandelijk verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning 

voor het bouwen of verbouwen van een constructie slechts een beperking van het 

gebruik of genot van het onroerend goed inhoudt, en geen onmogelijkheid creëert het 

goed als dusdanig over te dragen.  De principiële vrije overdraagbaarheid van 

goederen124 raakt namelijk de openbare orde125.  

Bovendien kan de vraag gesteld worden of een vergunningverlenende overheid door 

het opleggen van voorwaarden126 bij het verlenen van een stedenbouwkundige 

vergunning wel kan afwijken van deze principiële vrije overdraagbaarheid. Zo kan 

worden geargumenteerd dat de in de praktijk vaak voorkomende voorwaarde die een 

vergunningverlenende overheid, geconfronteerd met parkeerproblematiek op het 

openbaar domein, aan de verkrijger van de vergunning oplegt om nieuw te bouwen 

garages steeds verplicht te laten toebehoren aan de eigenaars van de appartementen die 

daarbij horen, een inbreuk tegen dit principe begaat127. Er is namelijk geen wettelijke 

of decretale basis die haar daartoe machtigt, zeker aangezien vergunningen worden 

geacht te zijn verleend onder voorbehoud van alle burgerlijke rechten die het perceel 

beheersen128. De verplichting om, voorafgaand aan de verkoop, een 

verkavelingsvergunning te verkrijgen alvorens een grond te mogen verdelen in meer 

dan één bouwperceel, is wettelijk (decretaal) voorzien, en zou aldus wel kunnen 

afwijken van deze stelregel. De nuance bestaat er evenwel in dat de eigenaar nog steeds 

in staat is het goed als geheel over te dragen.  

AFDELING I. GRONDGEBONDEN KARAKTER VAN VERGUNNINGEN 

75. Het hoger reeds besproken (en decretaal gelegifereerd) beginsel dat vergunningen 

worden verleend “onder voorbehoud van de op het onroerend goed betrokken 

burgerlijke rechten”, en dus een grondgebonden karakter hebben, lijkt dus op het eerste 

                                                
124 Artt. 537, eerste lid jo. 1598 BW. 
125 V. SAGAERT, “Nieuwe perspectieven op het eigendomsrecht na twee eeuwen Burgerlijk Wetboek”, 
in LECOCQ, P., TILLEMAN, B. en VERBEKE, A. (eds), Zakenrecht – Droit des biens, die Keure, 
2005, p. 49-50, nr. 8. 
126 Art. 4.2.19 VCRO. 
127 Vgl. Rb. Gent 4 juni 2013, TGR 2014, 255. Zie ook E. DEWITTE, “Rechtsgeldig statutair verbod tot 
verkoop van garage aan niet-mede-eigenaar”, TBBR 2015, afl. 2, 71-77. 
128 Een juridisch correcter alternatief zou m.i. zijn om in een stedenbouwkundige verordening te 
verplichten dat een bouwwerk steeds over een bepaald aantal garages of parkeerplaatsen dient te 
beschikken. Zo kan de eigenaar, die een bepaalde garage wenst te verkopen of vervreemden aan een 
derde, nog steeds een andere parkeerplaats of garage oprichten om aan het gebouw te laten toebehoren. 



 

 34 

zicht bijzonder: als de vergunningsplicht en het eigendomsrecht zo nauw samenhangen, 

hoe valt dan te verklaren dat de overheid geen rekening moet houden met de 

hoedanigheid van de aanvrager? 

§1. De klassieke opvatting 

76. De titularis van het eigendomsrecht moet vooreerst los gezien worden van het zakelijk 

(eigendoms-)recht zelf. Zo zal de eigendom van een goed als recht op zich niet 

ophouden te bestaan indien niemand het goed beheert of als niemand er aanspraak op 

kan maken: het burgerlijk wetboek regelt uitdrukkelijk wie in dergelijke gevallen de 

titel verkrijgt129. Het eigendomsrecht zelf zal dus pas teniet gaan samen met het goed, 

wat bij onroerende goederen als gronden uiteraard niet vaak voorkomt130.  

Gelet op het hoger vermeld “grondgebonden karakter” van de vergunning is zij aan het 

onroerend goed verbonden, en staat dus principieel los van de (door de menselijke 

natuur tijdelijke) titularis van het eigendomsrecht op het onroerend goed. 

77. De verduidelijking dient wel gemaakt te worden dat in deze discussie omtrent de 

relevantie van de “hoedanigheid” van de aanvrager. Met “hoedanigheid” wordt 

aangeduid in hoeverre de aanvrager zakelijke rechten kan doen gelden op het onroerend 

goed waarop de aanvraag betrekking heeft. De (rechts-)persoon van de aanvrager kan 

uiteraard ook op een andere manier relevant zijn.  Zo is de identiteit of hoedanigheid 

van de aanvrager een element dat een rol kan spelen bij het beoordelen van de 

verenigbaarheid van een aanvraag met de goede ruimtelijke ordening.  

Bij wijze van voorbeeld zijn agrarische gebieden in beginsel (en behoudens de decretaal 

voorziene afwijkingsmogelijkheden) enkel bestemd voor landbouwactiviteiten in de 

ruime zin131. Een aanvraag voor het oprichten van een gebouw in een agrarisch gebied 

moet aldus kaderen binnen een (para-)agrarische bedrijvigheid. In de omzendbrief 

betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 

gewestplannen van 8 juli 1997 geeft de bevoegde minister duidelijk te kennen dat de 

                                                
129 Art. 539 BW. 
130 Een uitzondering is bijvoorbeeld het tenietgaan van een eigendomsrecht op gronden gelegen langs 
een rivier, als die rivier zich op natuurlijke wijze van ligging verplaatst. Het burgerlijk wetboek regelt de 
compensatie hiervoor in art. 556 BW en verder. Uiteindelijk zal ook het eigendomsrecht, afhankelijk van 
welk type waterloop het betreft, van de waterloop (naar omvang) “uitgebreid” worden, aangezien ook 
waterlopen een eigendomstitel hebben. In dit opzicht is er dus geen “vermeerdering” van het aantal 
eigendomsaanspraken dat naast elkaar bestaat. 
131 Art. 11.4.1 Inrichtingsbesluit. 
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persoon van de aanvrager bij dergelijke aanvragen wel degelijk een rol kan spelen (bv. 

door een aparte regeling te voorzien voor het oprichten van een nieuw agrarisch bedrijf 

door de kinderen in de nabijheid van hun ouders die zelf reeds een bedrijf uitbaten). De 

relevantie lijkt echter beperkt tot het inschatten van de werkelijke functie van de 

gevraagde gebouwen, en de informatie wordt dus voornamelijk als hulpmiddel gebruikt 

in het onderzoek naar de overeenstemming van het gevraagde met de door het 

gewestplan opgelegde agrarische bestemmingsvoorschriften. Er wordt in de 

beoordeling in essentie geen uitspraak gedaan over de zakelijke rechten waarop de 

aanvrager aanspraak kan maken, hoewel het aantal gronden waarop een zaak aanspraak 

kan maken wel degelijk kan bijdragen tot het beoordelen van de leefbaarheid van het 

bedrijf132. 

Ook de “bijzondere procedure” waarmee aanvragen van (semi-)publiekrechtelijke 

rechtspersonen behandeld worden133, is geen echte uitzondering op dit principe, 

aangezien het onderscheid in de hoedanigheid van de aanvrager gemaakt wordt op het 

moment van indienen van de vergunning, en niet op het moment van beoordelen. 

78. Voor de volledigheid wordt ook hier verwezen naar de uitzonderingsregeling inzake 

aanvragen van verkavelingsvergunningen, zoals hoger reeds besproken.  

79. Bovendien heeft de decreetgever met de inwerkingtreding van de VCRO bij het 

vastleggen van de decretale beoordelingsgronden die in overweging worden genomen 

om de overeenstemming van vergunningsaanvragen aan de goede ruimtelijke ordening 

te toetsen, ervoor geopteerd om duidelijk enkel ruimtelijk relevante en grondgebonden 

argumenten te weerhouden134.  

Ook het uitvoeringsbesluit dat de dossiersamenstelling van aanvragen tot 

stedenbouwkundige vergunningen regelt, vereist niet dat een bewijs van een zakelijk 

recht aan een aanvraagdossier wordt toegevoegd. 135 

Aan deze weloverwogen keuze van de decreetgever (en vroeger de wetgever) om de 

burgerlijke rechten die een perceel beheersen niet als relevante beoordelingsgrond in 

                                                
132 Omz. 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
gewestplannen, gewijzigd via omz. van 25 januari 2002 en 25 oktober 2002. 
133 Art. 4.7.1, §1 VCRO. 
134 Art. 4.3.1, §2 VCRO. 
135 B.Vl.Reg 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouw-
kundige vergunning, BS 26 november 2004. 
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aanmerking te nemen, noch om voorwaarden inzake het bewijs van eigendom te 

verbinden aan stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, ontleent de Raad van State 

de klassieke stelregel dat de vergunningverlenende overheid principieel geen uitspraak 

hoeft te doen rekening houdend met de hoedanigheid van de aanvrager136. 

80. Minderheidsrechtspraak, onder meer van de Xe kamer van de Raad van State, gaat in 

tegen dit beginsel. Opvallend zijn een aantal uitspraken naar aanleiding van beroepen 

tot nietigverklaring van een weigeringsbeslissing aan een niet-eigenaar van de percelen 

waarop de weigeringsbeslissing betrekking heeft, waar de Raad oordeelde dat de 

rechtsvordering die tot doel heeft een voordeel dat werd geweigerd alsnog te verkrijgen, 

in beginsel enkel kan worden ingesteld door diegene die op dat voordeel aanspraak kan 

maken (en die m.a.w. als enige belang kan aantonen)137. Hoewel deze uitspraak zich 

beperkt tot de toegang van de niet-eigenaar tot het vernietigingsberoep bij de Raad van 

State, lijkt dit te impliceren dat enkel de houder van een zakelijk recht op het onroerend 

goed dat voorwerp maakt van de vergunningsaanvraag ook effectief de vergunning kan 

aanvragen. Deze visie lijkt echter in te gaan tegen de bedoeling van de decreetgever, 

die het “zakelijk karakter” van de vergunning definitief inschrijft in de VCRO138. In 

een ander arrest vernietigde de Raad van State een vergunning die werd verleend voor 

een grond waarvan vaststond dat de aanvrager geen enkel eigendomsrecht over het 

onroerend goed kon doen gelden, en de vergunning dus de facto onuitvoerbaar bleek139. 

§2. Recente nuancering door de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

81. Hoewel de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die ondertussen de rechtsmacht van 

de Raad van State inzake schorsing- en annulatieberoepen tegen stedenbouwkundige 

vergunningen in laatste administratieve aanleg overnam, bovenvermeld beginsel in 

eerste instantie bestendigt, nuanceerde hij recent140, voortbouwend op de redenering 

opgebouwd in de minderheidsrechtspraak, deze stelregel.  

                                                
136 Bv. RvS (13e k.) 15 januari 1999, nr. 78.168, v.z.w. La Fonderie e.a. 
137 RvS (10e k.) 29 januari 2009, nr. 189.930, Aerts; RvS (10e k.) 10 februari 2009, nr. 190.316, 
Goetgebuer. 
138 Ontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 
handhavingsbeleid, Memorie van toelichting, Parl. St. Vl. Parl. 2008-2009, nr. 2011-1, 121. 
139 RvS (4e k.) 16 juni 1981, nr. 21.270, Opstaele. 
140 RvVb (4e k.) 18 maart 2014, nr. A/2014/0195, Zedelgem en Strubbe; RvVb (4e k.) 27 mei 2014, nr. 
A/2014/0387, stad Roeselare. 
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82. In een eerste arrest vernietigt de Raad  een stedenbouwkundige vergunning verleend 

door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen voor het bouwen van een woning 

en een loods voor landbouwdoeleinden141. De nieuw op te richten gebouwengroep zou, 

althans volgens de deputatie, enkel ruimtelijk aanvaardbaar zijn indien zij kon ontsloten 

worden via een toegangsweg over eigendom van derden: zij had bovendien in het 

verleden een eerdere aanvraag geweigerd net omwille van een stedenbouwkundig 

onverantwoorde ontsluiting van het perceel. In de loop van het dossier wordt duidelijk 

dat de eigenaar van de gronden waarop de toegangsweg en het verplicht aan te leggen 

bufferbekken worden ingeplant, hiertoe geen toelating zal verlenen aan de aanvrager. 

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen besluit echter dat dit “een probleem 

van burgerrechtelijke aard” betreft en dat “vergunningen een zakelijk karakter hebben 

en aldus steeds worden verleend onder voorbehoud van de burgerrechtelijke rechten 

volgens art. 4.2.20 VCRO (sic)”. Op het moment van de procedure voor de RvVb was 

door de aanvrager geen procedure voor de vrederechter aanhangig gemaakt om alsnog 

een recht van overgang te kunnen verkrijgen.  

83. De Raad overweegt dat de bepalingen uit art. 4.2.22 VCRO inderdaad een bevestiging 

inhouden van het klassiek door rechtspraak en rechtsleer ontwikkelde beginsel dat een 

vergunningverlenend bestuursorgaan, dat als orgaan van actief bestuur tot taak heeft 

om aanvragen tot vergunning te beoordelen overeenkomstig de toepasselijke 

regelgeving, niet kan of mag optreden als rechter om uitspraak te doen over een 

betwisting over burgerlijke rechten en verplichtingen. De bevoegdheid inzake 

geschillenbeslechting behoort namelijk door artikelen 144 t.e.m. 146 GW exclusief tot 

de bevoegdheid van de gewone rechtbanken, en komt dus niet toe aan de 

vergunningverlenende overheid. De Raad voegt er echter aan toe dat dit beginsel niet 

belet dat een vergunningverlenend bestuur vaststellingen kan doen omtrent burgerlijke 

aangelegenheden die niet het voorwerp van een betwisting uitmaken, als de betrokken 

partijen het bestaan ervan kunnen aantonen.  

84. Hoewel er geen enkele bepaling bestaat die stelt dat enkel de eigenaar van een 

onroerend goed een stedenbouwkundige vergunning kan bekomen, en het dus, aldus de 

Raad, in beginsel niet de taak is van de vergunningverlenende overheid om na te gaan 

of de aanvrager eveneens beschikt over de nodige rechten om het gevraagde ten uitvoer 

                                                
141 RvVb (4e k.) 18 maart 2014, nr. A/2014/0195, Zedelgem en Strubbe. 
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te leggen, kan het bestuur ook de nuttigheid en de doelmatigheid, en dus de 

uitvoerbaarheid van de vergunning overwegen indien in de loop van de procedure zou 

blijken dat burgerrechtelijke geschillen twijfel scheppen omtrent de realiseerbaarheid 

van het gevraagde zoals het wordt voorgesteld op de bouwplannen.  

85. De Raad komt tot de conclusie dat het aanleggen van de ontsluitingsweg en het 

bufferbekken dermate essentiële elementen van de aanvraag betreffen, geïllustreerd 

door het feit dat de vorige aanvraag op basis van deze elementen werd geweigerd, dat 

de onmogelijkheid van de aanvrager om deze voorwaarden te realiseren de 

beslissingsbevoegdheid van de vergunningverlenende overheid raakt. Het gevraagde 

wordt met andere woorden door de vergunningverlenende overheid enkel vatbaar voor 

vergunning geacht indien de ontsluitingsweg en het bufferbekken effectief worden 

aangelegd. Doordat op het moment van de beoordeling de aanvrager niet kan aantonen 

deze essentiële elementen effectief te kunnen uitvoeren, komt het gehele project in het 

gedrang. Dat de aanvrager in de toekomst eventueel een recht van uitweg zou kunnen 

bekomen op basis art. 682 BW in weerwil van de wil van de eigenaar, doet volgens de 

Raad geen afbreuk aan deze beoordeling, temeer omdat het verlenen van een recht van 

uitweg enkel een oplossing zou zijn voor de ontsluitingsweg, en niet voor het 

bufferbekken. 

86. Deze redenering wordt in de rechtsleer reeds bekritiseerd142, net zoals de voorafgaande 

minderheidsrechtspraak van de Raad van State143. Vooreerst worden de Raad van State 

en de Raad voor Vergunningsbetwistingen verweten de grondwettelijke 

bevoegdheidsverdelende regels uit art. 144 e.v. GW en art. 4.2.22 VCRO te miskennen.  

87. Dit argument overtuigt echter niet helemaal. De vergunningverlenende overheid kan, 

als orgaan van actief bestuur en dus onderdeel uitmakend van de uitvoerende macht, 

uiteraard geen geschillen beslechten inzake betwistingen omtrent burgerlijke rechten. 

De vergunning die de overheid aflevert doet dan ook geen uitspraak over de ter zake 

geldende burgerlijke rechten (zoals letterlijk blijkt uit art. 4.2.22 VCRO) maar enkel 

over de stedenbouwkundige inpasbaarheid van het gevraagde in de omgeving en de 

                                                
142 Zie S. DE MAESSCHALCK, “De verhouding tussen burgerlijke rechten en vergunningen: no more 
boundaries?”, TOO, nummer 3, 2014, 449-451. 
143 Bv. B. GORS, “De la qualité requise pour introduire une demande de permis d’urbanisme”, Amén. 
2012, 25-27 en P.-Y. Erneux, “La prise en compte des ‘droits civils des tiers’ dans les autorisations en 
matière d’urbanisme”, Amén. 2013, 20.  
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overeenstemming van het gevraagde met de geldende reglementering inzake 

ruimtelijke ordening. Zij kàn eenvoudigweg geen uitspraak doen over eventuele 

(eigendoms-)rechten die op de percelen uit de aanvraag zouden gelden. Zo zij dit toch 

zou doen, dan heeft deze uitspraak geen enkel juridische gevolg: het verkrijgen van 

zakelijke rechten over onroerende goederen wordt uitsluitend144 geregeld door 

wettelijke bepalingen. In de wetgeving inzake stedenbouw staat uitdrukkelijk dat dit 

niet het geval is. Artikel 4.2.22 VCRO is dan ook niet meer dan een herhaling van de 

klassieke doctrine die in de rechtspraak werd opgebouwd. 

88. De finaliteit van een stedenbouwkundige vergunning is ook helemaal niet het 

beslechten van geschillen tussen naburen, maar om na te gaan in hoeverre de gevraagde 

(bouw-)werken toelaatbaar zijn op de locatie waar ze worden aangevraagd. Als de 

hoedanigheid van de aanvrager compleet irrelevant is voor de beoordeling van 

dergelijke aanvraag (bv: het optrekken van een eengezinswoning aan een voldoende 

uitgeruste weg in een woongebied) zal een eventueel onderzoek naar de zakelijke 

rechten die de aanvrager op het goed kan doen gelden inderdaad nutteloos zijn. Als, 

zoals in de feitelijkheden van het hoger besproken arrest, de inplanting van een nieuwe 

constructie slechts aanvaardbaar is mits voldaan is aan een aantal essentiële 

noodzakelijkheden (het ontsluiten van een perceel op een specifieke wijze en het 

compenseren van het verlies aan waterbergend vermogen van het perceel bij wijze van 

een buffervoorziening) en uit de feitelijke gegevens van het dossier blijkt dat de 

aanvrager niet in staat zal zijn aan deze noodzakelijkheden te voldoen, kan de overheid, 

althans volgens de RvVb, niet zomaar besluiten dat het bezwaar van de eigenaar een 

louter burgerrechtelijke aangelegenheid betreft en zal zij het bestaan van de 

burgerrechtelijke betwisting mee in overweging moeten nemen bij de beoordeling van 

de aanvraag. 

In tegenstelling tot wat DE MAESSCHALCK e.a. in dit arrest lijken te lezen, heeft 

bovenstaande redenering m.i. niet zozeer te maken met de (door burgerlijke rechten 

beïnvloedbare) uitvoerbaarheid van de vergunning, doch met de beoordeling van de 

ruimtelijke toelaatbaarheid van het gevraagde. De Raad voor 

Vergunningsbetwistingen heeft het dan ook over de “beslissingsbevoegdheid” van de 

vergunningverlenende overheid. In deze nuance ligt dan ook het grote verschil met de 

                                                
144 Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie geldt bovendien een “numerus clausus”-principe 
inzake zakelijke rechten, Cass. 16 september 1966, Arr.Cass. 1967-1, 67-70. 
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eerdere (al dan niet afwijkende) rechtspraak, waar de burgerrechtelijke twistpunten 

louter een impact hadden op de uitvoerbaarheid van de vergunningsaanvragen145. De 

vergunning moet m.a.w. uitgevoerd kunnen worden volgens de modaliteiten en 

eventuele voorwaarden die zijn opgelegd in de vergunningsbeslissing, indien deze 

modaliteiten en voorwaarden essentieel zijn om het gevraagde in overeenstemming te 

brengen met de goede ruimtelijke ordening. Enkel als de uitvoerbaarheid van (delen 

van) de vergunning een impact hebben op de toelaatbaarheid van de gevraagde werken, 

zal dergelijke toetsing nuttig zijn. Bovendien mag de overheid ook niet zomaar uitgaan 

van hypothesen. In dit opzicht is de rechtspraak van de RvVb aldus geen echte 

afwijking ten opzichte van deze van de Raad van State, maar slechts een nuancering 

wat betreft essentiële kenmerken van de vergunning146. 

89. Een belangrijke nuance is ook het onderscheid tussen het nemen van beslissingen 

inzake burgerlijke geschillen, dan wel het kennisnemen van enerzijds het feit dat een 

burgerlijk recht ter discussie staat, of van een (met gezag van gewijsde bekleed) vonnis 

of arrest waarbij deze discussie definitief wordt beslecht. De Raad voor 

Vergunningsbetwistingen oordeelt steeds vaker dat de principiële 

bevoegdheidsverdeling volgens artt. 144 e.v. van de Grondwet niet beletten dat de een 

vergunningverlenende overheid vaststellingen kan doen omtrent burgerlijke rechten die 

niet in betwisting zijn, waarvan het bestaan door de betrokken partijen wordt erkend of 

die zijn vastgesteld in een akte die de nodige bewijskracht heeft, ondanks het feit dat 

deze vaak enkel over een inter partes werking beschikken147. 

90. In een ander recent arrest148 oordeelde de RvVb dat een bestuur die een 

weigeringsbeslissing op doorslaggevende wijze motiveerde op basis van louter 

burgerrechtelijke overwegingen, in casu de zakelijke subjectieve rechten waarop de 

aanvrager aanspraak kon maken, aan machtsoverschrijding doet. De 

vergunningverlenende overheid is niet bevoegd om uitspraak te doen over burgerlijke 

rechten, maar wel om de gevraagde handelingen inhoudelijk te beoordelen ten aanzien 

van hun verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening. Deze redenering ligt 

geheel in lijn met hoger besproken vaste rechtspraktijk van de Raad. 

                                                
145 Bv. RvS (10e k.) 1 augustus 2007, nr. 173.800, Creten; RvS (10e k.) 14 april 2008, nr. 182.043, Van 
De Velde. 
146 Bv. RvS (7e k.) 13 november 2008, nr. 187.906, Faelens. 
147 RvVb (4e k.) 18 maart 2014, nr. A/2014/0195, Zedelgem en Strubbe; RvVb (4e k.) 27 mei 2014, nr. 
A/2014/0387, stad Roeselare. 
148 RvVb (8e k.)10 mei 2016, nr. RvVb/A/1516/1096. 
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91. Ook de Raad van State oordeelde recent gelijkaardig, bovendien eveneens in een 

discussie omtrent een essentiële toegangsweg tot een project, dat het miskennen van 

een regel van burgerlijk recht door een vergunningsaanvraag, afgezien van het gevolg 

daarvan in het burgerlijk recht, een oorzaak van slechte ruimtelijke ordening kan 

uitmaken, en dus beoordeeld moet worden door het vergunningverlenend bestuur149. 

92. Anderzijds verwijt men de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat het onderzoek naar 

de uitvoerbaarheid van een vergunning en de wezenlijkheid van de verschillende 

onderdelen van de vergunning geen taak zou zijn voor een administratieve overheid150.  

93. Omtrent bovenstaande problematiek zijn twee duidelijk tegenovergestelde standpunten 

waarneembaar in rechtspraak en rechtsleer: enerzijds zij die klassiek een strikte 

scheiding tussen de ruimtelijke ordening en het burgerlijk recht voorhouden en dus 

vinden dat de vergunningverlenende overheid niet geplaatst is om dergelijke 

overwegingen op te nemen in haar beslissing (en dus verkiezen de problematiek van 

het uitvoeren van de vergunning op te lossen louter op basis van handhaving) en een 

andere strekking die van oordeel is dat burgerrechtelijke overwegingen aan de grond 

van een stedenbouwkundige motivering kunnen liggen indien gerede twijfel bestaat 

omtrent de aanvaardbaarheid van het gevraagde indien een aantal essentiële aspecten 

van de vergunning onuitvoerbaar zouden blijken. Een en ander lijkt vooral ingegeven 

vanuit “praktische” overwegingen met betrekking tot het uitvoeren van de vergunning 

en het risico op een slechts gedeeltelijke uitvoering. De Raad voor 

Vergunningsbetwistingen lijkt tot de tweede strekking te behoren.  

94. Beide zienswijzen hebben echter voor- en nadelen. Zo zal bij een strikte scheiding 

(eerste, klassieke zienswijze) de handhaving als remedie voor het niet-naleven van 

bepaalde voorwaarden niet altijd tot dezelfde finale “goede ruimtelijke ordening” leiden 

als het vergunningverlenend bestuur voor ogen heeft. Indien, in het hoger besproken 

voorbeeld, de landbouwloods wordt gebouwd zonder dat de toegangsweg en het 

bufferbekken worden aangelegd, is het de vraag of het handhavend bestuur de 

(politieke) moed zal hebben de afbraak van het geheel te vorderen. Bovendien is bij het 

privaatrechtelijk beschermen van de subjectieve rechten, niet noodzakelijk de goede 

ruimtelijke ordening als onderdeel van het algemeen belang gebaat.  Het overduidelijke 

                                                
149 RvS (13e k.) 2 april 2014, nr. 227.002, Berwart e.a. 
150 S. DE MAESSCHALCK, “De verhouding tussen burgerlijke rechten en vergunningen: no more 
boundaries?”, TOO, nummer 3, 2014, 449-451. 
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nadeel van de tweede zienswijze is net deze vermenging van de burgerlijke rechten in 

de stedenbouwwetgeving, die vaak tot verwarring omtrent de juiste rechtsgrond van de 

beroepen argumenten leidt, en tot veel discussie leidt. Bovendien kan de vraag gesteld 

worden of deze vermenging wel noodzakelijk is. 

§3. Heeft de overweging van de burgerlijke rechten in vergunningverlening zin? 

95. Men moet zich de vraag stellen of het weigeren van een vergunning na het vaststellen 

van een burgerrechtelijk voorbehoud wel de beste oplossing is voor dit probleem.  

96. Het grote risico bij het toekennen van de vergunning in de hierboven behandelde casus 

bestaat er namelijk in dat de vergunning zou worden uitgevoerd voor wat betreft de 

woning en de loods (volledig op de eigendom van de aanvrager), maar dat de essentiële 

ontsluitingsweg en bufferbekken uitblijven. Door de vergunning af te leveren enkel 

“onder voorbehoud van de burgerlijke rechten” doet de deputatie van de Provincie 

West-Vlaanderen vooreerst niets om dit te voorkomen: het slechts gedeeltelijk 

uitvoeren van de vergunning zou niet in strijd met de vergunning zijn (zij vervalt zelfs 

voor het deel dat niet wordt uitgevoerd151). Er zijn zelfs situaties denkbaar waarbij reeds 

een conventioneel recht van overgang bestaat, dat ontoereikend is voor de exploitatie 

van de nieuwe gebouwen, en waar alsnog een bredere uitweg wordt gevorderd voor de 

Vrederechter152. Het uitdrukkelijke voorbehoud opnemen in de stedenbouwkundige 

vergunning lijkt overigens compleet overbodig, daar art. 4.2.22 VCRO bepaalt dat élke 

vergunning wordt afgeleverd onder voorbehoud van de burgerlijke rechten. 

De ietwat omgekeerde gevolgen hiervan zouden kunnen inhouden dat de vrederechter, 

die op basis van art. 682 BW en art. 591, 3°, 4° en 5° Ger.W. uitspraak moet doen over 

een vordering tot uitweg over het naburig erf, rekening moet houden met de behoeften 

volgens het normaal gebruik volgens bestemming van deze uitweg153. Het verkrijgen 

van een stedenbouwkundige vergunning om een nieuwe landbouwinrichting op te 

richten zal ongetwijfeld een impact hebben op de beoordeling van dit normaal gebruik 

(zo zal onder meer de breedte van de toegangsweg afhangen van het gebruik van het 

perceel). Door de vergunning gewoonweg te verlenen “onder voorbehoud van de 

                                                
151 Art. 4.6.2, §3 VCRO. 
152 C. DERMAUT en P. SCHEIRLYNCK, “Erfdienstbaarheden van overgang of uitweg: een 
struikelpad?”, T.Agr.R. 2014, afl. 2, 76; Cass. 5 oktober 1916, Pas. 1917, I, 236. 
153 Vred. Westerlo 17 mei 2002, R.W., 2006-2007, 112. 
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geldende burgerlijke rechten” en zonder het opleggen van bijkomende voorwaarden, 

zou de overheid aldus een grotere invloed kunnen hebben op de geldende burgerlijke 

rechten dan op het eerste zicht blijkt. 

97. Een praktijkgericht alternatief voor de vergunningverlenende overheid die van mening 

is dat de nieuwe inplanting kan overeenstemmen met de goede ruimtelijke ordening ter 

plaatse, zou zijn de vergunning te verlenen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de 

ontsluitingsweg en het bufferbekken moeten worden aangelegd. Indien de aanvrager 

hiertoe geen toestemming verkrijgt van de eigenaar van de gronden of een 

erfdienstbaarheid toegewezen krijgt na een vordering voor de Vrederechter, en hij met 

andere woorden niet aan de voorwaarden van de vergunning kan voldoen, zal de 

vergunning de facto onuitvoerbaar blijken. Indien de verkrijger van de vergunning niet 

aan de voorwaarden van de vergunning voldoet, begaat hij een stedenbouwkundig 

misdrijf, waartegen herstelmaatregelen mogelijk zijn154. 

Hoewel niet strikt noodzakelijk, zou de vergunningverlenende overheid dergelijke 

voorwaarde zelfs voorafgaandelijk, in een eerste fase155, kunnen verplichten, zodat de 

loods pas mag gebouwd worden nadat de wegenis werd aangelegd. Zelfs zonder 

dergelijke chronologische voorwaarden zal het niet aanleggen van de weg echter een 

stedenbouwkundig misdrijf uitmaken (zoals vermeld in randnummer 85), waardoor 

dergelijke fasering in de praktijk weinig bijkomende garanties zal leveren. Wel kan dit 

nuttig zijn voor een eventueel later handhavend optreden. Uit de vaste adviespraktijk 

van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid blijkt dat wanneer wordt aangetoond 

dat een in de vergunning opgelegde voorwaarde niet wordt nageleefd, dit volstaat om 

aan te nemen dat de goede ruimtelijke ordening is geschaad en daardoor doorgaans tot 

een positief advies wordt besloten voor een voor advies voorgelegde 

herstelmaatregel156. Het effectief opleggen van een voorwaarde in de vergunning kan 

ook vanuit die optiek nuttig blijken. 

98. In die zienswijze is het compleet irrelevant of de aanvrager al dan niet zakelijke rechten 

op de percelen kan doen gelden. Het opleggen van voorwaarden behoort expliciet tot 

                                                
154 Art. 6.1.1, 1° VCRO. 
155 Art. 4.2.21 VCRO maakt het mogelijk vergunningen in verschillende fasen in te delen.  
156 HOGE RAAD VOOR HET HANDHAVINGSBELEID, Verslagboek Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid 2010-2011, 63, nr. 6.1.3.1.3,  
https://www.rwo.be/LinkClick.aspx?fileticket=wHp5v6tI0rM%3d&tabid=16158&language=nl-NL 
(consultatie 13 augustus 2016) 
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de bevoegdheden van het vergunningverlenend bestuur157, zodat hieromtrent alvast 

minder discussie zal ontstaan dan bij de ruimtelijke motivering die afhankelijk gesteld 

wordt van de burgerrechtelijke staat van de percelen. Bovendien stelt de 

voorwaardelijke vergunning de aanvrager ook in staat om onmiddellijk tot uitvoering 

van de vergunning over te gaan op het moment dat hij wél over de nodige zakelijke 

rechten zou kunnen beschikken.  

99. Deze beoordeling verschilt in opzet van de in de praktijk vaak voorkomende 

“voorwaarde”, opgelegd door een vergunningverlenend bestuur, om een overeenkomst 

te sluiten met de eigenaar van de grond alvorens tot de uitvoering van de werken kan 

worden overgegaan: dergelijke “voorwaarde”, hoewel zij niet kan leiden tot de 

nietigheid van een vergunning, blijkt overbodig aangezien zij geen ruimtelijke belangen 

vrijwaart, doch enkel herinnert aan een elementair burgerlijk principe dat sowieso van 

toepassing is158, en kan als dusdanig niet gezien worden als een voorwaarde conform 

art. 4.3.1. §1, 2e lid VCRO159. In de eerder aangehaalde “worst case” hypothese, waarbij 

de aanvrager zou overgegaan tot het bouwen van de woning en loods zonder evenwel 

de toegangsweg en het bufferbekken aan te leggen, zou het dus de vraag zijn of bij niet-

naleving van deze “voorwaarde” de strijdigheid met de vergunning zou kunnen worden 

vastgesteld. Bovendien blijkt uit deze “voorwaarde” niet ondubbelzinnig dat de 

vergunningverlenende overheid deze aspecten essentieel acht om tot de 

verenigbaarheid van het gevraagde met de goede ruimtelijke ordening te besluiten.  

Andermaal lijkt het betrekken van dergelijke burgerrechtelijke aspecten bij de 

beoordeling de zaak onnodig ingewikkelder te maken dan door weldoordachte, 

ruimtelijke voorwaarden op te leggen zoals hierboven voorgesteld — dit geheel los van 

de discussie over de bevoegdheid van de vergunningverlenende overheid om dit te 

doen. Uiteraard bestaat steeds de vrees dat het verlenen van dergelijke vergunning het 

oprichten van het gebouw mogelijk maakt zonder dat de bouwheer rekening houdt met 

de voorwaarden. Dit zal slechts kunnen geremedieerd worden door een correcte en 

kordate opvolging, alsook een plichtsbewuste handhaving vanuit het 

vergunningverlenend en handhavend bestuur160. Zoals aangegeven onder randnummer 

                                                
157 Art. 4.3.1, §1, 2e lid VCRO. 
158 T. DE WAELE, “Vergunningen en burgerlijke rechten: worlds apart of living apart together?” in B. 
GOOSSENS en Y. LOIX, Tussen algemeen belang en toegewijde zorg – liber amicorum Hugo 
Sebreghts, Antwerpen, Intersentia, 2014, 32; RvS (13e k.) 14 oktober 2009, nr. 196.964, Soors. 
159 RvS (13e k.) 14 oktober 2009, nr. 196.964, Soors. 
160 Dit kan trouwens over élke stedenbouwkundige vergunning gezegd worden. 
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97 ondersteunt de vaste adviespraktijk van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid 

evenwel deze methodiek van zowel de vergunningverlenende als de handhavende 

overheid. 

100. Tot slot dient nog vermeld te worden dat overeenkomsten tussen particulieren in 

principe alleen gevolgen teweeg brengen tussen de contracterende partijen161.  De 

partijen kunnen de overeenkomst herzien of ontbinden, zonder daarin de 

vergunningverlenende overheid te moeten kennen. Het lijkt dus weinig voorzichtig van 

een bestuur om een essentieel element van een vergunning afhankelijk te maken van 

een overeenkomst tussen twee particuliere partijen. Dit zou onder meer tot gevolg 

kunnen hebben dat een vergund gebouw, na de verkoop ervan aan een nieuwe eigenaar 

die om allerhande redenen niet meer over exact dezelfde burgerlijke rechten beschikt 

als de oorspronkelijke eigenaar, over een gebouw beschikt dat in principe niet correct 

meer staat ingeplant162.  

§4. De invloed van overeenkomsten op vergunningsbeslissingen  

101. Omgekeerd kunnen ook particulieren onderling afspraken maken over grondgebruik. 

Zo kan de verkoper van een grond aan de koper verplichtingen opleggen omtrent de 

aard van de bouwwerken die de koper op die grond mag uitvoeren163. Er is echter geen 

enkele administratieve rechtsregel die aan de aanvrager van een stedenbouwkundige 

vergunning oplegt dergelijke clausules te moeten vermelden in een aanvraag tot 

stedenbouwkundige vergunning164; de aanvrager begaat daarbij geen fout volgens art. 

1382 BW, hoogstens een contractuele fout.  

102. Aangezien vergunningen steeds worden verleend onder voorbehoud van de op het goed 

geldende burgerlijke rechten, hoeft bovendien de vergunningverlenende overheid bij 

de beoordeling van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning en de goede 

ruimtelijke ordening traditioneel geen rekening te houden met het bestaan of de inhoud 

van de overeenkomst, zelfs al wordt deze aan haar kenbaar gemaakt in het kader van 

een openbaar onderzoek.   

                                                
161 Art. 1165 BW. 
162 Uiteraard heeft dit in regel weinig gevolg voor het bestaand gebouw, maar dit kan eventueel wel een 
rol spelen bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor verbouwings- of uitbreidingswerken 
of het herbouwen van de bestaande constructie. 
163 Bv. het beperken van het aantal bouwlagen of rechtstreekse lichten en zichten indien de verkoper op 
het aanpalend perceel woont, teneinde zijn eigen privacy te maximaliseren. 
164 Gent nr. 2006/AR/2040, 11 juni 2010, TROS Nieuwsbrief 2010, afl. 9, 24. 
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103. Het hoger besproken arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen vindt ook hier 

mogelijk doorwerking. Andermaal moet echter opgemerkt worden dat een ruimtelijke 

beoordeling baseren op door particulieren overeengekomen contractuele bepalingen, 

gezien de informele manier van wijzigen of beëindigen, van weinig voorzichtigheid in 

hoofde van de vergunningverlenende overheid getuigt. Bovendien blijkt ook hier het 

aantal gevallen waarin een element van de vergunning, dat door een overeenkomst 

wordt geregeld, essentieel is voor de beoordeling van de overeenstemming het 

gevraagde met de goede ruimtelijke ordening ter plaatse eerder zeldzaam. Zo zal een 

contractuele bepaling omtrent de uiterlijke verschijningsvorm van een constructie geen 

rechtstreekse impact hebben op de toets van de goede ruimtelijke ordening waaraan het 

vergunningverlenend bestuur de aanvraag moet toetsen. Hier anders over oordelen geeft 

mogelijks aanleiding tot machtsafwending165. Wel kan het vergunningverlenend 

bestuur, dat tijdens een openbaar onderzoek kennisneemt van contractuele afspraken 

omtrent de bebouwingsmogelijkheden van een perceel, de ruimtelijke gedachtegang die 

aan de basis van lag van deze afspraken internaliseren, en op gelijkaardige wijze 

beslissen binnen haar beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. 

AFDELING II. HET EIGENDOMSRECHT VAN DERDEN  

104. Als de vergunningverlenende overheid kennisneemt van een betwisting inzake de 

burgerlijke rechten van de aanvrager van een vergunning, neemt zij per definitie ook 

kennis van de (betwisting inzake) burgerlijke rechten van de derden waarmee de 

aanvrager twist. In dit opzicht kan dus verwezen worden naar Afdeling I van dit 

hoofdstuk.  

De “Etrimo”-rechtspraak166 bepaalt in elk geval dat afgeleverde stedenbouwkundige 

vergunningen op de rechten van derden geen rechtstreekse invloed kunnen hebben167. 

                                                
165 “Machtsafwending kan bepaald worden als een onwettigheid begaan door een overheid, die een 
rechtshandeling die binnen haar bevoegdheid valt, verricht in de voorgeschreven vormen en zonder enige 
formele wetsovertreding, doch met oogmerken die niet stroken met het doel waarvoor de aangewende 
macht haar toegekend werd, d.w.z. het nastreven van het algemeen belang binnen de grenzen van haar 
functie.” Definitie uit F. DEBAETS, A.P.R., Tw. Machtsafwending, Brussel, 1956, Larcier, 14 en F. 
CUMPS en M. COUVREUR, “Machtsafwending en art. 18 van het statuut van het rijkspersoneel”, Jura 
Falc, 74-75, nr. 2, 231. 
166 Brussel 10 juni 1965, JT 1965, 421, bevestigd door Cass. 6 oktober 1966, Pas. 1967, I, 147 en 
Arr.Cass. 1967, 158. 
167 G. VAN HOORICK, Handboek Ruimtelijk Bestuursrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 77-79, nr. 
92. 
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105. Er zijn echter, wat het eigendomsrecht van derden betreft, een aantal specifieke 

eigendomskwesties die in de loop van de vergunningsprocedure wat bijzondere 

aandacht verdienen. 

§1. Gemene muren en “wachtgevels” 

A. De “gemene” muur 

1. Definitie 

106. Zowel in het burgerlijk wetboek als in de regelgeving inzake stedenbouwkundige 

vergunningen168 wordt bijzondere aandacht besteed aan de zogenaamde “gemene” of 

“mandelige” muur. Het is dan ook enigszins opmerkelijk dat geen van beide wetteksten 

het begrip definieert.  

107. Uit vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie in burgerlijke aangelegenheden kan een 

burgerlijke begripsomschrijving van de “gemene muur” worden afgeleid: de gemene 

muur betreft een uitzonderlijke vorm van medeëigendom169 waarbij de muur dient tot 

de afsluiting tussen twee erven en tot ondersteuning van de gebouwen op deze erven170. 

De gemene muur onderscheidt zich daardoor van de “gewone” scheidsmuur op de 

perceelgrens die, hoewel hij ook aan de grens van beide percelen paalt, niet gemeen is 

en dus slechts aan de eigenaar(s) van één van beide percelen toebehoort.   

108. De Raad van State waarschuwt echter dat het burgerlijk statuut van de muur (eigen of 

gemeen) niet noodzakelijk een weerslag heeft op de stedenbouwkundige definitie van 

de “gemene muur”: hier gaat het om elke constructie opgetrokken op of naast de 

erfgrens171. Een muur kan met andere woorden binnen het stedenbouwkundig 

contentieux als “gemeen” worden beschouwd, daar waar de muur dit naar burgerlijk 

recht niet is172. Het omgekeerde lijkt, gezien de erg ruime stedenbouwkundige 

betekenis, eerder onwaarschijnlijk. 

                                                
168 In het bijzonder in de regelgeving i.v.m. het openbaar onderzoek, B.Vl.Reg. 5 mei 2000 betreffende 
de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsaanvragen 
en aanvragen tot verkavelingswijziging, BS 20 mei 2000. 
169 Cass. 9 september 1976, Pas. 1977. 
170 J. KOKELENBERG, “De gemene muur: een (bak)steen op de maag?”, TBBR 2003, afl. 8, 548-564. 
171 RvS (15e k.) 10 mei 2010, 203.840, Schnell. 
172 P. COENRAETS en Y. SCHNEIDER, “Mitoyenneté et urbanisme: une impossible rencontre?”, 
Mitoyenneté Jurim Pratique 2011, afl. 3, 8, nr. 3. 
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2. De “gemene muur” in het burgerlijk recht 

109. Art. 653 van het Burgerlijk Wetboek schept het vermoeden dat muren die dienen tot de 

scheiding tussen gebouwen in mede-eigendom zijn van beide aanpalende eigenaars. 

Het vermoeden geldt slechts indien er geen titel of teken van het tegendeel173 anders 

bepaalt. De artikelen 655 tot 665 BW regelen een aantal rechten, plichten en 

verbodsbepalingen met betrekking tot werken aan de gemene muur die de mede-

eigenaars ten opzichte van elkaar moeten respecteren. 

110. Art. 661 BW geeft aan iedere eigenaar van een perceel dat paalt aan een muur het recht 

om de muur geheel of gedeeltelijk gemeen te maken mits betaling van een vergoeding. 

In de rechtsleer weerklinken twee verschillende interpretaties van deze regel: volgens 

sommige auteurs én het Hof van Cassatie dient de muur zich tégen de perceelgrens te 

bevinden (een restrictieve benadering). Een (zelfs minimale) afstand tussen de muur en 

de perceelgrens volstaat dus om de gemeenmaking van de muur te voorkomen. Volgens 

een andere strekking moet nagegaan worden of de aanpalende eigenaar die de muur 

opricht op een afstand van de perceelgrens daar enige nut aan heeft anders dan het 

onmogelijk maken van de mandeligheid174. De theorie van het rechtsmisbruik heeft 

m.a.w. volgens hen ook toepassing op art. 661 BW.  

111. In de vakliteratuur klinkt kritiek op de, door de hedendaagse bouwpraktijk veeleer 

achterhaalde, bepalingen omtrent gemene muren in het Burgerlijk Wetboek en de 

daarop gebaseerde rechtspraak175. De juridische definitie van een gemene muur hangt 

teveel af van de constructieve, dragende eigenschappen van de muur, hoewel de meeste 

driegevelwoningen tegenwoordig zo worden ontworpen dat de scheidingsmuur geen 

dragende functie heeft176. De hedendaagse scheidingsmuur bestaat bovendien niet meer 

uit een enkele muur, doch uit twee afzonderlijke (dunnere) dragende muren met 

daartussen isolatie. Ondanks het feit dat deze muren afzonderlijk op eenieders 

eigendom worden geplaatst, hebben zij dankzij de geplaatste isolatie ook voor beide 

mede-eigenaars een nut inzake akoestische en thermische isolatie, een nut dat bij het 

opstellen van het burgerlijk wetboek onbekend was. Bovendien komt de burgerlijke 

                                                
173 Art. 654 BW bepaalt in welke situaties een “teken dat een scheidsmuur niet gemeen is” bestaan. 
174 W. GONTHIER en R. DE LATHOUWER, “De ‘gemene’ muur” in X, Het onroerend goed in de 
praktijk, Kluwer, Mechelen, 2007, 18; 
175 H. DECLERCQ, Van gemene muur tot ideale scheidsmuur, Brugge, Die Keure, 2014, 12-17. 
176 Cass. 2 juni 1977, RW 1977-78, 1611 en H. DECLERCQ, Van gemene muur tot ideale scheidsmuur, 
Brugge, Die Keure, 2014, 39-42. 
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definitie van een gemene of mandelige muur, zoals hoger reeds uiteengezet, niet 

noodzakelijk overeen met de stedenbouwkundige definitie177. 

112. Betwistingen inzake de (mede-)eigendom over een scheidsmuur behoren, net als alle 

andere betwistingen inzake burgerlijke rechten in het algemeen en eigendom specifiek, 

tot de exclusieve bevoegdheid van de gewone rechtbank178. De “klassieke leer” zoals 

hoger uiteengezet geldt dus onverkort voor betwistingen inzake gemene muren in 

vergunningsprocedures: de vergunningverlenende overheid hoeft in principe geen 

rekening te houden met eventuele (mede-)eigendomskwesties die opgeworpen worden 

in de loop van de procedure. A priori hoeft zij aldus zelf geen onderzoek te doen naar 

de hoedanigheid van de aanvrager in aanvragen die betrekking hebben op een muur die 

in aanmerking komt voor mandeligheid. 

Principieel belet niets dat de recente nuancering in de rechtspraak omtrent de 

kennisname van burgerlijke rechten in de vergunningsverleningsprocedure ook 

toegepast wordt in vergunningen waarbij werken voorzien zijn aan een gemene muur.  

3. De “gemene muur” in de vergunningscontext 

113. In dit licht lijkt het enigszins merkwaardig dat de Vlaamse Regering het voeren van een 

(beperkt179) openbaar onderzoek tijdens de stedenbouwkundige vergunningsprocedure 

verplicht maakt indien “scheimuren en muren die in aanmerking komen voor 

mandeligheid of gemene eigendom worden opgericht, uitgebreid of afgebroken”180 181. 

Een gelijkaardige verplichting bestaat voor het plaatsen van vergunningsplichtige 

tuinafsluitingen op de perceelsscheiding182. Was het de bedoeling van de regering de 

vergunningverlenende overheid te doen onderzoeken of een muur al dan niet in 

                                                
177 T. DE WAELE, “Vergunningen en burgerlijke rechten: worlds apart of living apart together?” in B. 
GOOSSENS en Y. LOIX, Tussen algemeen belang en toegewijde zorg – liber amicorum Hugo 
Sebreghts, Antwerpen, Intersentia, 2014, 36; RvS (15e k.) 10 mei 2010, 203.840, Schnell. 
178 RvS (10e k.) 26 mei 2010, nr. 204.324, Struyven en Stubbe. 
179 De verplichting tot het bekendmaken van het openbaar onderzoek vervalt, en enkel de aanpalende 
eigenaars in kwestie moeten worden aangeschreven, art. 7, §4 B.Vl.Reg. 5 mei 2000 betreffende de 
openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsaanvragen en 
aanvragen tot verkavelingswijziging, BS 20 mei 2000. 
180 Art. 3, 13° B.Vl.Reg. 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging, BS 
20 mei 2000. 
181 Uiteraard zal geen openbaar onderzoek vereist zijn indien het goed valt binnen de contouren van een 
goedgekeurd BPA, RUP (met specifieke voorschriften inzake de inplanting, de grootte en het uiterlijk 
van de constructies) of verkaveling en daarmee in overeenstemming is, ingevolge art. 3, §2 hogervermeld 
B.Vl.Reg van 5 mei 2000. Zie ook RvVb (8e k.) 26 april 2016, nr. RvVb/A/1516/1014. 
182 Art. 3, 14° hogervermeld B.Vl.Reg van 5 mei 2000. 
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aanmerking zou kunnen komen voor gemene eigendom volgens de hogervermelde 

regels van het burgerlijk recht?  

114. De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde recent dat, om tot een openbaar 

onderzoek te komen met betrekking tot wijzigingen aan scheidsmuren, de muur op de 

perceelgrens moet zijn gebouwd, en het niet volstaat dat deze tegen de grenzen van het 

erf wordt opgericht183. Doordat Art. 3, 14° BVR 5 mei 2000 voor de 

vergunningsplichtige184 tuinafsluitingen specifiek vereist dat zij op de 

perceelsscheiding moeten worden opgericht om de inrichting van een openbaar 

onderzoek verplicht te maken, en geen dergelijke bewoordingen gebruikt worden voor 

de scheimuren in art. 3, 13° BVR 5 mei 2000, lijkt de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen hier een nieuwe voorwaarde om tot een openbaar onderzoek 

in geval van werken aan een scheidsmuur af te leiden — een voorwaarde die niet volgt 

uit de tekst van het Besluit van de Vlaamse Regering, noch uit de definitie van een 

“gemene muur” zoals deze in het verleden werd opgebouwd door de Raad van State in 

het stedenbouwkundig contentieux. In het verleden werden reeds vergunningen waar 

scheimuren tegen de perceelgrens onderworpen werden aan een openbaar onderzoek, 

bestendigd door de Raad van State185.  

115. Dit recente standpunt van de Raad voor Vergunningsbetwistingen overtuigt niet geheel. 

Net door de bewoording van art. 3, 13° BVR 5 mei 2000 stelt de Vlaamse Regering 

duidelijk dat niet enkel “gemene muren”, maar ook scheimuren “die in aanmerking 

komen voor gemene eigendom” voldoende oorzaak zijn om een (beperkt) openbaar 

onderzoek in te richten. Zelfs indien het de bedoeling zou zijn geweest om de 

burgerrechtelijke begrippen te laten doorwerken in het stedenbouwcontentieux, en dus 

de vergunningverlenende overheid een onderzoek te laten voeren naar het 

eigendomsstatuut van de muur, zal een muur die tégen de perceelgrens werd gebouwd 

“in aanmerking komen voor gemene eigendom”. Ook de Vlaamse Regering maakt 

duidelijk een onderscheid tussen de muur op de perceelgrens (per definitie een gemene 

muur) en deze tegen de perceelgrens (de muur die “in aanmerking komt voor 

mandeligheid”).  

                                                
183 RvVb (1e k.) 31 augustus 2015, nr. A/2015/0503, Schrooyen. 
184 De voorwaarde dat zij “vergunningsplichtig” moeten zijn is logisch, aangezien geen openbaar 
onderzoek kan gehouden worden over werken waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.  
185 RvS (10e k.) 27 mei 2010, nr. 204.356, bvba Rima. 
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116. In het geval van voorliggend arrest motiveerde de beroepsinsteller onduidelijk of de 

haag in kwestie al dan niet als een scheimuur of een tuinafsluiting moest worden 

beschouwd. Het oordeel van de Raad voor Vergunningsbetwistingen moet dan ook 

hoogstwaarschijnlijk in dit licht worden uitgelegd. Uit dit arrest een stelregel afleiden 

zou m.i. dan ook voorbarig zijn.  

117. Het lijkt dan ook aan te raden om bij de beoordeling van stedenbouwkundige 

vergunningen het gebruik van de term “schei(ds)muur” (op of tegen de perceelgrens) 

te verkiezen boven de term “gemene muur”. Hierdoor toont de vergunningverlenende 

overheid alvast aan dat zij zich niet laten leiden heeft door het eigendomsstatuut van de 

scheidingsmuren op de perceelgrenzen. Door in art. 3, 13° BVR 5 mei 2000 ook muren 

die in aanmerking komen voor mandeligheid of gemene eigendom op te nemen, en deze 

voorwaarde voor het openbaar onderzoek dus zo’n ruim mogelijk toepassingsveld te 

laten kennen, lijkt het hier duidelijk te gaan over elke muur op of tegen de perceelgrens.  

118. Een openbaar onderzoek heeft twee doelen: enerzijds aan degenen die bezwaren zouden 

hebben tegen de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning de mogelijkheid te 

voorzien hun bezwaren en opmerkingen kenbaar te maken, alsook de 

vergunningverlenende overheid de nodige inlichtingen en gegevens te verstrekken 

opdat zij met kennis van zaken zou kunnen oordelen186.  

119. Ook al wordt slechts een “beperkt” openbaar onderzoek gevoerd omwille van werken 

aan een scheidsmuur, mogen tijdens het openbaar onderzoek alle mogelijke bezwaren 

worden ingediend door iedereen die vindt belang te hebben dit te doen187.  De overheid 

lijkt zich dus niet te mogen beperken tot het behandelen van de bezwaren met 

betrekking tot werken aan de scheidsmuur, maar moet alle bezwaren op afdoende wijze 

behandelen. Iedereen die weet krijgt van het openbaar onderzoek kan bezwaren 

indienen, niet enkel diegenen die werden aangeschreven188. Anderzijds oordeelde de 

Raad van State ook reeds dat, doordat slechts de aanpalende eigenaars “in kwestie” 

dienen te worden aangeschreven, er geen algemene aanplakking voorzien is, en 

doordat, indien zij de aanvraag voor akkoord ondertekenen de formaliteit van het 

                                                
186 RvS (10e k.) 23 november 2009, nr. 198.092, Verschooten. 
187 RvS (10e k.) 5 oktober 2009, nr. 196.640, bvba Kargo enWinderickx. 
188 Dit volgt uit de bewoording van art. 8 B.Vl.Reg. 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken 
over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot 
verkavelingswijziging, BS 20 mei 2000. 
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openbaar onderzoek zelfs volledig vervalt, enkel de aangeschreven eigenaars 

“betrokken partij” zijn bij het openbaar onderzoek, en de vergunningverlenende 

overheid dus slechts hun bezwaren dient te behandelen189.  

120. Het openbaar onderzoek dat wordt gevoerd, is aldus niet het gevolg van het burgerlijk 

statuut van deze muur, zoals verkeerdelijk zou kunnen afgeleid uit de gebruikte 

terminologie, maar de inplanting van de scheidsmuur op, of tegen, de perceelgrens. Het 

komt bijgevolg ook principieel niet aan de vergunningverlenende overheid toe om de 

burgerlijke rechten op de muur op zich te onderzoeken, dan wel de impact van deze 

muur op de goede ruimtelijke ordening ter plaatse, in het bijzonder in de verhouding 

tussen de beide percelen waarvoor de muur als afsluiting dient. Een argument in een 

bezwaarschrift waarbij de aanspraak op rechten over de scheidsmuur ter discussie 

wordt gesteld (bij wijze van voorbeeld: een bezwaarschrift waarin de aanpalende 

eigenaar opwerpt dat de muur volledig zijn eigendom is, en dus niet gemeen), kan door 

de vergunningverlenende overheid niet worden behandeld of beslecht. Zij kan 

hoogstens vaststellen dat de met betrekking tot de subjectieve rechten een betwisting 

bestaat, en nagaan in hoeverre deze discussie een relevante ruimtelijke impact kan 

hebben op de stedenbouwkundige aanvaardbaarheid van het gevraagde. 

121. De praktijk leert echter dat dit vraagstuk erg ingewikkeld, doch zeer interessant kan 

zijn. Er kunnen een aantal hypothesen worden uitgewerkt waarbij het onderzoek naar 

dergelijke “louter burgerlijke” bezwaren naar aanleiding van een openbaar onderzoek 

een impact zouden kunnen hebben op de procedure. Men denkt in eerste instantie aan 

het nieuw oprichten van een halfopen bebouwing op de grens met een perceel dat op 

dat moment nog onbebouwd is, of het verbouwen van een bestaande halfopen of 

gesloten bebouwing waarbij werken uitgevoerd worden aan de bestaande “gemene 

muur” (bv. het ophogen of het afbreken van een gedeelte ervan). 

Wachtgevels of blinde gevels? 

In de eerste hypothese is het bijvoorbeeld mogelijk dat de bouwheer een muur in 

snelbouwsteen voorziet op de erfgrens, en daartegen een isolatie voorziet met 

afwerking volledig op het aanpalend perceel, dat hij zelf niet in eigendom heeft. 

Bovendien is het, zoals overigens in elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, 

                                                
189 RvS (10e k.) 22 februari 2010, nr. 201.114, Van Impe en Van De Gucht; 
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mogelijk dat de nabuur de aanduiding van deze erfgrens op het bouwplan betwist. Dit 

betreffen in essentie “gewone” discussies omtrent het recht waarover de aanvrager 

beschikt om al dan niet te bouwen op de locaties zoals aangeduid op het bouwplan, en 

daarover oordelen valt dus principieel buiten de bevoegdheid van de 

vergunningverlenende overheid. Indien zou blijken dat de nabuur geen toestemming 

geeft om de isolatie en afwerking op zijn perceel uit te voeren, moet de overheid zich 

afvragen in hoeverre dit relevant is voor de beoordeling van het gevraagde. 

In het merendeel van de gevallen zal de vergunningverlenende overheid een nieuwe 

muur op de perceelgrens slechts toegestaan indien daar (ooit) tegen zal kunnen aan 

worden gebouwd190. Het betreft dan een “wachtmuur”, een scheidingsmuur die op of 

tegen de perceelgrens wordt opgericht, in afwachting van het aanbouwen eraan door de 

aanpalende eigenaar (“afwerken)”. Als nooit tegen de muur zal worden aangebouwd, 

en hij dus reeds op duurzame wijze wordt afgewerkt, is sprake van een blinde gevel, 

die op de perceelgrens traditioneel als storend wordt ervaren. De afwerking van een 

wachtgevel zal aldus een tijdelijke191 aard hebben, aangezien deze integraal dient te 

verdwijnen indien de aanpalende eigenaar een woning tegen de wachtgevel aanbouwt. 

Als blijkt dat de aanpalende buur geenszins van plan is om een halfopen bebouwing op 

dit perceel in te planten (maar bv. een open bebouwingsvorm verkiest), zal de 

vergunningverlenende overheid een ruimtelijke inschatting van de gevraagde 

inplanting moeten maken, namelijk naar de bebouwingsvormen die op deze 

configuratie van percelen wenselijk zijn. Als zij van oordeel is dat een nieuwe muur op 

de perceelgrens ruimtelijk wenselijk is192 zonder dat tegen deze muur noodzakelijk 

dient te worden aangebouwd, zal het definitief en duurzaam afwerken van deze muur 

noodzakelijk zijn.  

                                                
190 Dit is namelijk de essentie van een wachtgevel, m.n. een muur waartegen nog niet is aangebouwd. 
191 Hoewel “tijdelijk” een (op het moment van de vergunningsaanvraag) nog onbepaalde duur kan zijn, 
en er dus niet onmiddellijk gebouwd hoeft te worden. 
192 Bijvoorbeeld omdat het perceel een geringe breedte heeft waardoor een “open bebouwing” 
onmogelijk is en de omgeving historisch gekenmerkt is door gelijkaardige woningen die dateren van 
voor de inwerkingtreding van de vergunningsplicht. In de vergunningspraktijk wordt echter klassiek 
aangenomen dat het oprichten van een nieuwe wachtgevel op de perceelgrens, die nooit zal worden 
afgewerkt, in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. De beoordeling moet echter voor elke aanvraag 
in concreto te gebeuren, hoe graag juristen en stedenbouwkundigen ook algemene regels lijken toe te 
passen. Zie RvVb (3e k.) 18 november 2014, nr. A/2014/0775, Walasek en Bastenie en RvVb (3e k.) 29 
september 2015, nr. RvVb/S/1516/0055, Bastenie en Walasek. 
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122. In tegenstelling tot wat de rechtsleer vaak uit de rechtspraak lijkt af te leiden193, is het 

niet-afwerken van een wachtgevel of het oprichten van een nieuwe blinde gevel m.i. 

niet noodzakelijk in strijd met de goede ruimtelijke ordening. Uit de geciteerde 

rechtspraak van de Raad van State194 en de Raad voor Vergunningsbetwistingen195 kan 

worden afgeleid dat, indien de vergunningverlenende overheid bij de beoordeling van 

de vergunning te kennen geeft dat het kunnen afwerken (in de betekenis van het 

“aanbouwen aan”) van de nieuw op te richten wachtgevel essentieel is voor de 

toelaatbaarheid van de wachtgevel, zij zich niet mag baseren op louter hypothetische of 

zelfs onmogelijke toekomstvisies met betrekking tot de bebouwing op de aanpalende 

percelen (in casu betreft het afwerken van de wachtgevel zelfs een planologische 

onverenigbaarheid met de bestemmingsvoorschriften die het aanpalend perceel 

beheersen). Indien zij dit doet, motiveert zij niet afdoende waarom het gevraagde in 

overeenstemming, dan wel in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. Uiteraard zal 

ook hier de stedenbouwkundige hinder (zie hoofdstuk II) een belangrijke rol spelen in 

die beoordeling. 

De vergunningverlenende overheid moet, zoals in elk ander geval, in concreto 

motiveren waarom het oprichten van een nieuwe wachtgevel of blinde gevel al dan niet 

aanvaardbaar is in de onmiddellijke omgeving. Door (verkeerdelijk) te stellen dat in de 

toekomst de wachtgevel zal kunnen worden afgewerkt door het eventuele, doch 

uiteindelijk onzekere, herbouwen van een aanpalende, op heden vrijstaande woning op 

de perceelgrens, motiveert zij nog niet afdoende waarom het oprichten van de 

wachtgevel aanvaardbaar is op het eigen perceel. Als de vergunningverlenende 

overheid bovendien zelf stelt dat het oprichten van de wachtgevel een “tijdelijke 

verstoring van de harmonie” uitmaakt, en de beoordeling van deze “tijdelijkheid” 

gestoeld gaat op hogervermelde foutieve en hypothetische overwegingen, motiveert zij 

niet afdoende waarom het gevraagde in overeenstemming is met de goede ruimtelijke 

ordening ter plaatse, in het bijzonder de visueel-vormelijke elementen. 

Er bestaan, om dit te illustreren, vooruitstrevende verkavelingsconcepten waarbij elke 

woning dient opgericht te worden met een blinde gevel op de noordgerichte 

perceelgrens (die volgens de ontwikkelaar, gezien zijn oriëntatie ten opzichte van de 

                                                
193 B. DE SMET, “De goede ruimtelijke ordening als criterium bij stedenbouwkundige vergunningen”, 
TOO, 2013, afl. 1, 45. 
194 RvS (10e k.) 27 juni 1997, nr. 66.925, Reynaert en Decuypere. 
195 RvVb (4e k.) 29 februari 2012, nr. A/2012/0071. 
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zon, toch weinig meerwaarde biedt). In deze context is een nieuwe blinde muur op de 

perceelgrens niet enkel toegelaten, maar (althans vanuit het concept van de 

ontwikkelaar) zelfs wenselijk! Uiteraard zullen er ook gevallen zijn waarbij het nieuw 

oprichten van een muur op, tegen of dichter dan gebruikelijk tegen de perceelgrens een 

storend element in de omgeving zal uitmaken, en door zonlicht af te nemen zelfs hinder 

zal veroorzaken voor de aanpalende buur. Hoe dan ook is de vergunningverlenende 

overheid verplicht alle deze relevante aspecten te onderzoeken bij de beoordeling van 

de vergunningsaanvraag196. 

123. Bovendien moet worden opgemerkt dat de VCRO geen algemene definitie geeft aan 

een “wachtmuur”. Enkel voor de toepassing van de afwijking van de 

bestemmingsvoorschriften door middel van de “afwerkingsregel”, waarbij tegen (een) 

bestaande wachtgevel(s) onder bepaalde voorwaarden het oprichten van een nieuwe 

zonevreemde woning kan worden toegestaan, wordt een definitie gegeven van het 

begrip “wachtmuur”. Deze definitie197 luidt als volgt: 

“Onder “wachtmuur” (wordt) verstaan: 

1° een wand die op 1 september 2009 deel uitmaakt van een dubbele wand, 
opgetrokken op de perceelsgrens; 

2° een enkele wand die reeds op 1 september 2009 is opgetrokken tot tegen de 
perceelsgrens, en die beschermd is door een tijdelijke waterafstotende 
bekleding.” 

Deze definitie geldt uitsluitend voor het oprichten van nieuwe zonevreemde woningen 

onder de afwerkingsregel, en mag dus niet gebruikt worden in gevallen waarbij zone-

eigen wachtgevels worden opgericht198. Anderzijds lijkt deze definitie, op de temporele 

voorwaarde na199, niet zo zeer te verschillen van de gangbare “woordenboekdefinitie” 

van wat onder een wachtgevel verstaan wordt. 

124. De discussie omtrent welke muren wachtgevels zijn doet zich dan ook vooral voor met 

betrekking tot de hogervermelde “afwerkingsregel”, aangezien deze 

                                                
196 Bv. RvS (3e k.) 23 december 1994, nr. 50.979, Hermesse. 
197 Art. 4.4.3, derde lid VCRO. 
198 RvS (10e k.) 23 september 2014, 228.450, De Gijnst, waarbij de Raad van State als cassatierechter het 
arrest RvVb (2e k.) 1 oktober 2013, nr. A/2013/0564 vernietigt omdat zij daarin verkeerdelijk de definitie 
van een wachtmuur uit art. 4.4.3, derde lid VCRO toepast. 
199 Het doel van de decreetgever blijft beperkt tot het afwerken van de op het ogenblik van de 
inwerkingtreding van de VCRO reeds bestaande wachtmuren. Nieuwe zonevreemde wachtgevels mogen 
niet meer worden opgericht. Vandaar ook de voorwaarde dat enkel driegevelwoningen mogen worden 
opgericht, tenzij het perceel ingesloten is door twee bestaande wachtgevels. 
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afwijkingsmogelijkheid slechts geldt indien de scheidsmuur aan de specifieke definitie 

aan het begrip wachtgevel voldoet en de aanvraag dus aan een rechtsregel kan getoetst 

worden om na te gaan in hoeverre het gevraagde vergunbaar is. De Raad voor 

Vergunningsbetwistingen oordeelde zo reeds dat het op kwalitatieve wijze afwerken 

van een wachtgevel met pleisterwerk (crepi) niet belet dat de gevel in kwestie slechts 

“tijdelijk” is waterdicht gemaakt200, en dat dergelijke muur toch onder de toepassing 

van de afwerkingsregel valt. De Raad oordeelde ook reeds het compleet 

tegenovergestelde201 202.  

125. De onafgewerkte wachtgevel in een woongebied kan echter ook voor twistpunten 

zorgen. Hoewel hier de afhankelijkheid van de definitie uit art. 4.4.3., derde lid VCRO 

niet speelt, en er dus geen planologisch bezwaar is tegen het oprichten van een nieuwe 

constructie, is het oprichten van een nieuwe wachtmuur niet altijd wenselijk. 

126. Als uit de feitelijkheden en bezwaren blijkt dat de eigenaar van het aanpalend perceel 

in het eerder aangehaalde voorbeeld géén toestemming zal verlenen om te isoleren of 

de muur af te werken op zijn perceel, kan het voor de vergunningverlenende overheid 

verleidelijk zijn dit in overweging te nemen in haar beslissing. Het risico bestaat 

namelijk dat bij het uitvoeren van de vergunning blijkt dat de woning weliswaar 

ingeplant wordt op de perceelgrens, maar dat de uitvoering van de isolatie en de 

afwerking uitblijft (om louter burgerrechtelijke redenen).  

Art. 4.3.1, §1, tweede lid VCRO voorziet de vergunningverlenende overheid in de 

mogelijkheid om beperkte wijzigingen aan (kennelijk203) bijkomstige onderdelen van 

de aanvraag op te leggen, om een aanvraag alsnog vergunbaar (en dus in 

overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening) te maken, daar waar zij ze 

eigenlijk zou moeten weigeren op basis van de ingediende plannen. De 

vergunningverlenende overheid kan slechts van deze mogelijkheid gebruik maken om 

                                                
200 RvVb (2e k.) 11 juni 2013, nr. A/2013/0303. 
201 RvVb (2e k.) 1 oktober 2013, nr. A/2013/0564, vernietigd door RvS (10e k.) 23 september 2014, 
228.450, De Gijnst. 
202 Voor een kritische bespreking, zie X., “Afwerkingsregel voor wachtgevels: W817”, TOO 2013, afl. 
4, 519-521. 
203 Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State, die door de Decreetgever in de parlementaire 
stukken uitvoerig werd behandeld bij de totstandkoming van het huidige artikel, zie Ontwerp van decreet 
tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid, 
Memorie van toelichting, Parl. St. Vl. Parl. 2008-2009, nr. 2011-1, 128. 
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tegemoet te komen aan ingediende adviezen en bezwaren of opmerkingen die werden 

ingediend naar aanleiding van het openbaar onderzoek.  

Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State en de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen zal dergelijke aanpassing van de bouwplannen (al dan niet in 

de vorm van opgelegde “voorwaarden” dan wel het verzoek om effectief een gewijzigd 

plan voor te leggen204) enkel mogelijk zijn voor beperkte wijzigingen op kennelijk 

bijkomstige onderdelen van de aanvraag, die bovendien duidelijk moeten zijn en geen 

appreciatiebevoegdheid laten aan de bouwheer205. Een belangrijke overweging daarbij 

is de vereiste van een openbaar onderzoek: indien de aanpassingen van die aard zijn dat 

zij een nieuw openbaar onderzoek zouden moeten vereisen, zullen zij a priori niet 

beperkt zijn206. Een vergunningverlenende overheid die in bovenstaande casus de 

vergunning verleent “onder de voorwaarde dat de gemene muur volledig wordt 

afgewerkt op het eigen terrein” zal duidelijk in de problemen komen met de 

duidelijkheid van de opgelegde voorwaarde207, aangezien deze de aanvrager nog toelaat 

om zelf een aantal keuzes te maken waarop de overheid geen controle kan uitvoeren 

(bij wijze van voorbeeld: het verminderen van de hoeveelheid isolatie, afwerken met 

een ander materiaal dan een gevelsteen zoals een crepi,…). Indien het bestuur 

daarentegen de bouwheer een nieuw plan laat indienen met daarop een gewijzigde 

inplanting van de muur, met isolatie en afwerking volledig op eigen terrein, zal de 

discussie moeten gevoerd worden omtrent de bijkomstigheid hiervan ten opzichte van 

het gehele bouwproject, en de vraag moeten beantwoord worden of deze aanpassingen 

slechts “beperkt” zijn. De RvVb oordeelde reeds in een gelijkaardige zaak dat 

aanpassingen aan de afwerking van een muur op of tegen de perceelgrens niet onder de 

toepassing van art. 4.3.1, §1, tweede lid VCRO vallen. Aangezien muren “die in 

aanmerking komen voor mandeligheid” op of naast de perceelgrens voldoende 

voorwaarde zijn om tot een openbaar onderzoek te besluiten, zal in bovenstaande casus 

bovendien kunnen geoordeeld worden dat het toelaten van wijzigingen dus geen 

betrekking heeft op kennelijk bijkomstige onderdelen van de vergunningsaanvraag. 

                                                
204 Bv. RvS (13e k.) 23 december 1999, nr. 84.389, Mont-Saint-Guibert. 
205 Zie recent RvVb (6e k.) 14 januari 2016, nr. RvVb/A/1516/0466, en algemeen F. DE PRETER, 
"Lasten en voorwaarden verbonden aan stedenbouwkundige vergunningen en 
verkavelingsvergunningen", TROS. 2003, afl. 29, 10. 
206 bv. RvVb (8e k.) 2 juni 2015, nr. A/2015/0341, Schreurs e.a. 
207 RvVb (4e k.) 26 mei 2015, nr. A/2015/0308, Evergem. 
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127. In hogervermelde “tweede zienswijze”, volgens dewelke de vergunningverlenende 

overheid voorbehoud mag maken omtrent de vergunbaarheid van een aanvraag indien 

zij twijfelt over de uitvoerbaarheid van essentiële onderdelen van de vergunning, zal zij 

aldus de vergunning kunnen weigeren indien zij dergelijke afwerking essentieel acht 

voor de goede ruimtelijke ordening ter plaatse. De nuance is, zoals steeds, dat deze 

beoordeling stedenbouwkundig van aard dient te zijn, ook al is zij in essentie gebaseerd 

op (de vaststelling van) burgerrechtelijke overwegingen en de impact daarvan op de 

uitvoerbaarheid van de vergunning. 

In de zienswijze die een striktere scheiding tussen de ruimtelijke ordening en het 

burgerlijk recht voorhoudt, zal de overheid de vergunning dienen te verlenen. Daarbij 

is het aangewezen om de afwerking van de zijgevel uitdrukkelijk (eventueel als 

voorwaarde) in de vergunning te vermelden, opdat een kordate handhaving mogelijk 

blijft indien zou blijken dat deze afwerking niet wordt uitgevoerd.  

Zoals eerder vermeld zal bovenstaande discussie slechts relevant zijn in zoverre de 

vergunningverlenende overheid de afwerking van deze zijgevel een essentieel element 

van de goede ruimtelijke ordening vindt.  

128. Bovendien zal het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning om werken uit te 

voeren aan een scheidsmuur niet onwettig zijn indien zij op burgerlijk vlak wél zou 

blijken strijdig te zijn met de regels inzake gemene eigendom uit het Burgerlijk 

Wetboek208. 

129. Door de ruime omschrijving van de voorwaarden voor een (beperkt) openbaar 

onderzoek lijkt de Vlaamse Regering te impliceren dat het de bedoeling van de overheid 

was een eventuele (potentiële) mede-eigenaar in kennis te stellen van de bedoelingen 

van de aanvrager om aan de scheimuur werken uit te voeren. De eventuele bezwaren 

ingediend door de aanpalende eigenaar zullen echter slechts in aanmerking kunnen 

genomen worden voor zover zij stedenbouwkundig relevant zijn: het louter opwerpen 

van burgerrechtelijke bezwaren zal slechts in aanmerking kunnen genomen worden 

voor zover zij de stedenbouwkundige onaanvaardbaarheid van het gevraagde tot gevolg 

hebben. In de praktijk blijkt dat buren vaak eigendomsbetwistingen en andere, puur 

privaatrechtelijke belangen zoals potentiële schade aan hun eigendom opwerpen, zoals 

                                                
208 RvS (10e k.) 26 mei 2010, nr. 204.324, Struyven en Stubbe. 
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reeds besproken in de bespreking van de wisselwerking tussen objectieve en subjectieve 

geschillen.  

130. Het bezetten van een zijgevel met isolatie en bepleistering is bovendien in regel 

vrijgesteld van de vergunningsplicht209, aangezien dit, volgens minister MUYTERS, niet 

als wijziging van het fysiek bouwvolume moet worden aanzien. Provinciale en 

gemeentelijke verordeningen kunnen echter een meldingsplicht invoeren voor werken 

die de Vlaamse Regering van de vergunningsplicht heeft vrijgesteld210. Het is 

onduidelijk of het aanbrengen van een niet-vergunningsplichtige isolatie- met crepi ook 

als “uitbreiding” (in de zin van art. 3, §3, 13° van het BVR van 5 mei 2000) van de 

scheidsmuur moet aanzien worden.  

131. Dit zou tot gevolg hebben dat een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning waarbij 

bij wijze van voorbeeld het bezetten van de voorgevel met crepi wordt gevraagd, maar 

waar de plannen ook melding maken van het bezetten van de zijgevel op of tegen de 

perceelgrens, aan een (beperkt) openbaar onderzoek zou moeten worden onderworpen, 

daar waar dit niet het geval zou zijn indien aan de voorgevel geen werken zouden 

gebeuren (of de aanvraag de niet-vergunningsplichtige werken niet vermeldt).  

In principe dient de stedenbouwkundige ambtenaar op het moment van de ontvankelijk- 

en volledigheidsverklaring (de eerste stap in de administratieve procedure211) van zo’n 

aanvraag slechts na te gaan of de aanvraag ontvankelijk werd ingediend (d.i. volgens 

de modaliteiten van art. 4.7.13, eerste lid VCRO) en of alle stukken die volgens het 

uitvoeringsbesluit dat de dossiersamenstelling van de gevolgde procedure regelt212, 

alsook eventuele bijkomende info die zij nodig acht om het dossier ten gronde te kunnen 

onderzoeken213, aanwezig zijn in het ingediende dossier. Zij dient zich dus in regel op 

dat moment nog geen vragen te stellen over de vergunbaarheid van het gevraagde. Zij 

dient echter wel, tegelijkertijd met de kennisgeving van de ontvankelijkheid en de 

volledigheid van het dossier, de aanvrager in kennis te stellen van de noodzaak om een 

                                                
209 Art. 2.1, 2° van het vrijstellingsbesluit en Vr. en Antw. Vl.Parl., Vr. nr. 713, 20 juni 2012 (S. VAN 
ROUVEROIJ, antw. P. MUYTERS). 
210 Art. 4.2.5 VCRO. 
211 Art. 4.7.14 VCRO. 
212 B.Vl.Reg 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouw-
kundige vergunning, BS 26 november 2004; B.Vl.Reg. 29 mei 2009 betreffende de dossiersamenstelling 
van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning, BS 5 augustus 2009. 
213 Art. 4.7.14, §1, tweede lid, in fine VCRO. 
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openbaar onderzoek in te richten over het gevraagde214. In dergelijk geval zal de 

stedenbouwkundig ambtenaar aldus moeten besluiten tot het houden van een openbaar 

onderzoek. Het college van burgemeester en schepenen zal er bij het verlenen van de 

vergunning echter wel kunnen voor kiezen om het isoleren van de zijgevel uit de 

vergunning te sluiten, aangezien zij niet vergunningsplichtig zijn om hogervermelde 

redenen. Ook zonder vergunningsplicht blijven de regels van het burgerlijk recht 

uiteraard, en a fortiori, de verhouding tussen de twee buren regelen.  

132. Deze bijzonderheid onderscheidt zich evenwel van de eerste hypothese, waarbij een 

nieuwe muur met afwerking wordt opgericht. Daar is nog geen sprake van een 

bestaande zijgevel, zodat het vrijstellingsbesluit bezwaarlijk van toepassing kan zijn.  

133. Een andere hypothese is die waarbij voor werken aan een bestaande scheidingsmuur 

tussen twee percelen een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend wordt. 

In dit geval lijkt het onderscheid tussen de goede ruimtelijke ordening en de burgerlijke 

rechten eerder vanzelfsprekend: de aanspraak die de aanvrager kan maken op de muur 

die hij wenst op te hogen zal weinig waarschijnlijk essentieel kunnen zijn om te 

besluiten of de gevraagde aanpassingswerken ruimtelijk verantwoord zijn. Het zal voor 

de vergunningverlenende overheid bij de beoordeling hoe dan ook veel nuttiger zijn de 

aspecten van de muur die ook een ruimtelijke impact hebben (bv: het verlies van 

bezonning door het verhogen van de muur, het verlies van privacy door het verlagen 

van de muur, etc.) te beoordelen.  

134. Tot slot dient te worden opgemerkt dat de verplichting om een openbaar onderzoek te 

houden vervalt indien alle aanpalende eigenaars in kwestie (d.i. de eigenaars van de 

percelen waaraan de scheidsmuur die wordt opgetrokken, afgebroken of uitgebreid) de 

aanvraag mee ondertekend hebben voor akkoord215. Indien slechts enkelen van hen de 

aanvraag mee ondertekenden voor akkoord, dient alsnog een (beperkt) openbaar 

onderzoek gehouden te worden door de resterende eigenaars aan te schrijven216. Het 

                                                
214 Art. 4 B.Vl.Reg. 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging, BS 
20 mei 2000. 
215 Art. 7, §3 B.Vl.Reg. 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging, BS 
20 mei 2000. 
216 RvS (10e k) 23 november 2009, nr. 198.092, Verschooten. 
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volstaat geenszins dat één van de mede-eigenaars van een aanpalend perceel tekende 

voor akkoord om de vereiste van het openbaar onderzoek te doen vervallen.  

135. Het tekenen voor akkoord op de aanvraag kan bovendien slechts een impact hebben op 

het al dan niet verplicht zijn van een openbaar onderzoek, en maakt op zich geen 

beoordelingsgrond uit217. Het loutere ontbreken van het akkoord van de buur is dus 

geen weigeringsgrond. 

136. In het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2015 tot uitvoering van het 

decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning wordt de bestaande 

stand van zaken in principe bestendigd. De vergunningverlenende overheid moet nog 

steeds een “beperkt” openbaar onderzoek houden door de aanpalende eigenaars, voor 

zover ze de aanvraag niet mee ondertekend hebben, per beveiligde zending in kennis te 

stellen van de ingediende aanvraag218, en legt bovendien aan de vergunningverlenende 

overheid de verplichting op om in haar beslissing specifiek te verwijzen naar het 

ingewonnen standpunt van de aanpalende eigenaars en de wijze waarop daarmee is 

omgegaan219. De tekst van het verslag aan de leden van de Vlaamse Regering bij het 

uitvoeringsbesluit verduidelijkt dat burgerlijke betwistingen niet ter zake doend zijn, 

gelet op het zakelijk karakter van de omgevingsvergunning. Hoewel het voor dit 

specifiek geval in de VCRO niet uitdrukkelijk vermeld staat, is het ook op heden 

essentieel dat de vergunningverlenende overheid de ingediende bezwaren 

beantwoordt220. De Raad van State oordeelde reeds dat dit zowel in een apart besluit, 

als in de vergunnings- of weigeringsbeslissing kan221. Hoe dan ook moeten de bezwaren 

worden beantwoord en stedenbouwkundig gemotiveerd, en moeten uit de beslissing 

blijken hoe met de bezwaren werd omgegaan. Het nieuwe artikel voegt m.i. dus niets 

nieuws toe aan de bestaande bestuurspraktijk.  

Mijns inziens belet dan ook niets dat de redenering zoals opgebouwd door de 

aanhangers van hogervermelde “tweede zienswijze” blijft gelden van zodra de 

omgevingsvergunning in werking treedt. 

                                                
217 Ibid. 
218 Art. 69 B.Vl.Reg 30 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning, BS 23 februari 2016 (hierna: Uitvoeringsbesluit Omgevingsvergunning). 
219 Art. 53 Uitvoeringsbesluit Omgevingsvergunning. 
220 R. VEKEMAN, ‘Openbaar onderzoek en burenhinder’ (noot onder RvS (10e k.) 9 november 2004, 
nr. 137.114, Sariaydin), T.Gem. 2006, afl. 1, 33. 
221 RvS (10e k.) 9 november 2004, nr. 137.114, Sariaydin 
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B.  “bouwvrije stroken” 

137. Een logisch gevolg van het niet op of tegen de perceelgrens bouwen van een zijgevel, 

is dat er tussen deze zijgevel en de laterale perceelgrens een strook grond overblijft.  

138. In beginsel is de afstand van nieuwe constructies ten opzichte van aanpalende 

eigendommen volledig vrij te kiezen222 . Het burgerlijk wetboek bepaalt bij 

uitzondering voor een aantal bouwwerken de minimale afstand ten opzichte van de 

perceelgrens, met als doel het voorkomen van schade aan de nabuur223. Zoals 

aangehaald in randnummer 110 bestaat discussie over het aanhouden van een geringe 

afstand tot de perceelgrens, indien de eigenaar hiervoor geen enkel nut voor ogen heeft 

anders dan het onmogelijk maken van de (mede-)eigendomsaanspraken van de buur op 

deze muur. Ook de VCRO legt principieel geen minimaal te respecteren afstanden op 

bij de decretale beoordelingselementen224. De voorschriften van een BPA, RUP of van 

een verkaveling schrijven echter vaak minimale afstandsregels voor. Ook het 

gewoonterecht speelt hierin een belangrijke rol.  

139. Zo schrijven de gebruiken225 in veel regio’s vandaag een bouwvrije strook van 3 meter 

aan weerszijden van een open bebouwing voor, daar waar deze minimale afstand ten 

opzichte van de perceelgrenzen in het verleden 4 meter bedroeg226. Ook bij het 

zogenaamde “bouwen in tweede bouwzone” wordt gebruikelijk het aanhouden van een 

afstand van minimaal 8 of 10 meter ten opzichte van alle perceelgrenzen opgelegd227.  

140. Het vrijwaren van een bouwvrije strook tussen twee aanpalende eigendommen komt de 

belevingswaarde van beide eigendommen namelijk ten goede, en zal de facto een 

belangrijke rem op hinder uit nabuurschap vormen. Zelfs voordat de decreetgever 

“hinderaspecten” (zie hoofdstuk II) als beoordelingsgrond voor de goede ruimtelijke 

ordening in de VCRO opnam, lijken vergunningverlenende overheden (en aanvragers!) 

door deze praktijk aldus het minimaliseren van hinder en het maximaliseren van rust 

een bijzondere waarde binnen de goede ruimtelijke ordening toe te kennen.  

                                                
222 B. HUBEAU en F. VOETS (eds.), Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, Die Keure, 
2005,199. 
223 Art. 674 BW. 
224 Art. 4.3.5 VCRO. 
225 Deze verschillen vaak van provincie tot provincie, en evolueren met de tijd.  
226 Zo ook de meeste verkavelingen uit de 2e helft van de 20e eeuw.  
227 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 
2008, 115. 
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141. Hoe dan ook dient de vergunningverlenende overheid te motiveren waarom zij het 

aanhouden van een bouwvrije strook nodig acht. Indien voorschriften met betrekking 

tot bouwvrije stroken uit een RUP, BPA of een verkaveling voorhanden zijn, zal zij 

zich kunnen beperken tot het aftoetsen van het gevraagde aan deze voorschriften, 

opgelegd in de voorschriften van verkavelingsvergunning of het geldend plan. Indien 

zij zich bij het beoordelen, zonder dat specifieke voorschriften voorhanden zijn, beperkt 

tot het verwijzen naar de “gangbare normen” uit de gebruiken in de omgeving, zal zij 

het gevraagde niet op afdoende wijze getoetst hebben aan de goede ruimtelijke 

ordening, en begaat zij bovendien mogelijks een fout tegen artt. 2 en 3 van de Formele 

Motiveringswet, die bepalen dat eenzijdige rechtshandelingen met individuele 

strekking die uitgaan van een bestuur, en die beogen rechtsgevolgen te hebben voor één 

of meer bestuurden, uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, en dat in de akte de 

juridische én de feitelijke overwegingen moeten worden vermeld die aan de beslissing 

ten grondslag liggen én dat deze afdoende moeten zijn228.  

Er bestaat, in die zin, ook rechtspraak die de vergunningverlenende overheid 

terechtwijst indien zij, zonder afdoende motivering, afwijkt van een 

vergunningspraktijk die zij jarenlang aanhield229. Hieruit volgt dat een uitgebreidere 

motivering nodig zal zijn bij het doorbreken van een gebruik dan bij het toepassen 

ervan, wat niet wil zeggen dat het louter vaststellen van een gebruik een afdoende 

motivering is. Het al dan niet overeenstemmen van het gevraagde met het gebruik zal 

in de meeste gevallen echter wel een aanzet tot deze motivering vormen, door het 

loutere feit dat dit gebruik ook in de onmiddellijke en ruimere omgeving werd toegepast 

bij het afleveren van vergunningen en dus veelal bepalend zal zijn voor het straatbeeld. 

142. Niet elk perceel is echter geschikt voor open bebouwing. Gelet op de geringe breedte 

van sommige percelen is het vrijwaren van 2 bouwvrije stroken (één ten opzichte van 

elke laterale perceelgrens) van telkens 3 meter praktisch niet haalbaar. Dan kan gekozen 

worden om in halfopen bouwvorm (waarbij één bouwvrije strook wordt vrijgehouden, 

en een muur wordt opgericht op of tegen de andere perceelgrens) te bouwen, dan wel 

een gesloten bebouwing (waarbij op of tegen beide laterale perceelgrenzen wordt 

gebouwd) op te richten. Als op het aanpalende perceel reeds om dezelfde reden een 

woning van hetzelfde type (hetzij halfopen, hetzij gesloten) werd opgericht, doen zich 

                                                
228 Bv. RvVb (5e k.) 1 maart 2016, nr. RvVb/A/1516/0720, Meerschaut. 
229 RvS (7e k.) 23 november 1995, nr. 56.418, Peckel en Casier. 
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in de praktijk weinig problemen voor. De situatie wordt moeilijker als de aanpalende 

percelen wél geschikt zijn voor open bebouwing, al dan niet reeds bebouwd. Het komt 

aan het vergunningverlenend bestuur toe om de keuze van het type van de constructie 

te toetsen aan de goede ruimtelijke ordening ter plaatse, in het bijzonder door aandacht 

te hebben voor de reeds bestaande onmiddellijke én ruimere omgeving. Deze 

beoordeling dient in concreto te gebeuren.  

Zoals hogervermeld zullen BPA’s, RUP’s en verkavelingen vaak voorschriften 

bevatten die de bouwvorm opleggen. Hierbij kan opgemerkt worden dat, waar het RUP 

of het BPA een “zone voor halfopen” of “zone voor open bebouwing” voorziet, dit 

zones met een bouwverbod oplegt die een bestemming uitmaken in de zin van art. 4.4.1, 

§1 VCRO, en er dus niet op basis van de afwijkingsregeling geldig kan afgeweken 

worden van de omvang van de opgelegde bouwvrije stroken230.  

143. Ook bij verkavelingen oordeelde de RvVb dat het afwijken van een bouwvrije strook 

niet mogelijk is op basis van art. 4.4.1, §1 VCRO231. Dit standpunt lijkt eerder vreemd, 

aangezien volgens de definitie in art. 4.1.1, 1° VCRO een bestemmingsvoorschrift 

enkel kan volgen uit een plan (gewestplan, APA, BPA of RUP), en niet uit een 

vergunning. Hoewel een verkaveling zoals reeds eerder betoogd een reglementair 

karakter heeft, blijft het een vergunning, die aldus slechts vergund kan worden voor 

zover zij in overeenstemming is met de bestemming opgelegd door het plan waaronder 

het ressorteert. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de 

dossiersamenstelling van de aanvraag van een verkavelingsvergunning verplicht 

overigens het vermelden van de bestemming volgens het geldend plan op de aanvraag, 

en voorziet in de mogelijkheid om op de plannen de kavels op te delen in verschillende 

onderdelen met zoneringen. Hieruit zou m.i. logischerwijs moeten volgen dat een 

verkaveling geen bouwvrije bestemmingen kan toekennen, en het dus correcter zou zijn 

om beperkte afwijkingen van dergelijke voorschriften wel toe te staan. De VCRO maakt 

daarentegen beperkte afwijkingen met betrekking tot de “inplanting van constructies” 

wél expliciet vergunbaar232.  

Bovendien kan de vraag gesteld worden welke belangen gebaat zijn door het verbieden 

van beperkte afwijkingen met betrekking tot bouwvrije (zijdelingse) stroken voorzien 

                                                
230 RvVb (4e k.) 5 februari 2013, nr. A/2013/0049. 
231 RvVb (3e k.) 25 februari 2014, nr. S/2014/0031, Saliën. 
232 Art. 4.4.1, §1 VCRO. 
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in verkavelingsvoorschriften. Dit alles moet bekeken worden vanuit de evolutie van de 

regelgeving en de maatschappij: daar waar vroeger door de rechtsonderhorige aanvaard 

werd dat verkavelingsvoorschriften vaststonden, werden door de jaren heen meer en 

meer mogelijkheden gecreëerd om hem de voorschriften te laten wijzigen. Los van de 

(persoonlijke) mening die de administratie of de bestuursrechter over deze tendens kan 

hebben, kan niet anders dan vastgesteld worden dat de decreetgever meer en meer 

flexibiliteit van verkavelingsvoorschriften voor ogen heeft. Meer en meer weerklinkt 

zelfs de visie dat (verouderde) verkavelingsvoorschriften geheel zouden mogen 

verdwijnen, aangezien zij vaak niet meer relevant zijn in de moderne bouwrealiteit 

(men kan denken aan de vastgelegde maximale kroonlijsthoogte die niet is aangepast 

aan hedendaagse isolatienormen, het relatief nieuwe begrip “carport” dat niet in de jaren 

60 niet bestond, etc.). 

Het is echter niet ondenkbaar dat een koper van een kavel in een verkaveling, of zelfs 

een perceel dat valt binnen de contouren van een BPA, APA of RUP niet enkel belang 

hecht aan de bepalingen omtrent welke bouwwerken hij zelf mag uitvoeren op zijn 

perceel, maar ook aan wat zij zijn (nabije) buurman toelaten. Deze legitieme 

bezorgdheid wordt, althans wat verkavelingen betreft, door de decreetgever impliciet 

erkend, doordat zij bij de wijzigbaarheid van verkavelingen een nadruk legt op het 

akkoord van de medekavelanten233. Raar genoeg zal een rechtstreeks aanpalende buur 

die geen deel uitmaakt van deze verkaveling, niet genieten van de bijkomende 

bescherming van deze bijzondere (voorafgaande) inspraakmethode, maar slechts 

tijdens het gebruikelijk, door het college van burgemeester en schepenen ingerichte 

openbaar onderzoek zijn bezwaren en opmerkingen kenbaar kunnen maken.  

Mijns inziens dient het effect van de uitzonderlijke regeling bepaald in art. 4.6.7, §2 

VCRO, die het vergunningverlenend bestuur oplegt de vergunning te weigeren indien 

de eigenaars van meer dan de helft van de kavels een ontvankelijk, gegrond en op 

ruimtelijke motieven gebaseerd bezwaar indienen tegen een verkavelingswijziging 

genuanceerd te worden. Het vergunningverlenend bestuur moet namelijk met alle 

ingediende bezwaren rekening houden. Indien zelfs één enkel bezwaar op ontvankelijke 

                                                
233 Zo zal op grond van art. 4.6.7, §1 VCRO de aanvrager van een verkavelingswijziging nog voor hij 
zijn dossier kan indienen de medekavelanten in kennis moeten stellen van zijn intentie de verkaveling te 
wijzigen, en dient een vergunningverlenende overheid op basis van art. 4.6.7, §2 VCRO de wijziging 
zelfs te weigeren indien de eigenaars van meer dan de helft van de kavels een ontvankelijk, gegrond en 
op ruimtelijke motieven gebaseerd bezwaar indienen. 
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wijze ruimtelijk gemotiveerde argumenten aanbrengt die het bestuur gegrond acht, zal 

zij de verkavelingswijziging dienen te weigeren, of minstens bijzondere voorwaarden 

moeten opleggen die de aanvraag alsnog in overeenstemming maken met de goede 

ruimtelijke ordening.  

Hoe dan ook moeten deze aanpalende eigenaars, die per definitie de eersten zijn die een 

impact ondervinden van een beperkte afwijking op deze bouwvrije stroken, bij een 

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in afwijking van de 

verkavelingsvoorschriften, in kennis gesteld worden in het (uitgebreid234) openbaar 

onderzoek dat de vergunningverlenende overheid verplicht dient in te richten235.  

Het in de stedenbouwkundige vergunningsprocedure toelaten van afwijkingen 

(uiteraard met een beperkte impact) aan bouwvrije stroken uit 

verkavelingsvergunningen lijkt m.i. dan ook een maatregel die in de dagdagelijkse 

bestuurspraktijk tot weinig schade leidt: de aanpalende eigenaar geniet in beide 

procedures van een voldoende mogelijkheid om zijn ruimtelijk relevante opmerkingen 

en bezwaren kenbaar te maken. Bovendien is het praktisch nut van het toestaan van 

dergelijke afwijkingen niet te ontkennen: het voorafgaandelijk verkrijgen van een 

vergunning tot verkavelingswijziging brengt een aanzienlijk langere procedure met 

zich mee236, daar waar het resultaat (de beoordeling in concreto van de 

afwijking/wijziging) in beide gevallen toch zal afhangen van een beoordeling van de 

goede ruimtelijke ordening ter plaatse met bijzondere aandacht voor de argumenten die 

werden ingediend naar aanleiding van het openbaar onderzoek. Uiteraard kan de 

aanvrager, die ervoor kiest om nog geen gedetailleerd bouwplan (met alle kosten 

daaraan verbonden) te laten uitwerken alvorens hij zekerheid heeft omtrent de 

vergunbaarheid van het geheel, er nog steeds voor opteren om voorafgaand een 

wijziging van de verkaveling aan te vragen.  

                                                
234 Naast het aanschrijven van de aanpalende eigenaars die de aanvraag niet mee ondertekend hebben, 
moet de aanvrager het openbaar onderzoek over de aanvraag ook ter plaatse afficheren, en zal het 
gemeentebestuur de aanvraag ook aan het gemeentehuis moeten aanplakken, conform artt. 5 en 8 
B.Vl.Reg. 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige 
vergunningen, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging, BS 20 mei 2000. 
235 Art. 3, §3, 8° B.Vl.Reg. 5 mei 2000. 
236 De vergunningverlenende overheid beschikt in eerste aanleg over een termijn van 150 dagen om een 
aanvraag tot verkavelingswijziging te behandelen, in tegenstelling tot een termijn van 105 dagen voor 
een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning met openbaar onderzoek, art. 4.7.18, §1 VCRO. 
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144. Tot slot dient opgemerkt te worden dat de ligging van een perceelgrens, en dus de 

grenzen van de eigendom, net zoals alle andere burgerlijke rechten, het voorwerp kan 

uitmaken van een overeenkomst, en in regel kan gewijzigd worden zonder dat de 

overheid daarin gekend moet worden. Bovendien worden onroerende goederen vaak 

verkocht zonder voorafgaande opmeting door een landmeter, maar slechts aan de hand 

van een aanduiding op een kadasterplan met bijhorende (geschatte) grootte. De Raad 

van State oordeelde reeds dat een vergunningverlenende overheid die in een 

regularisatiedossier waarbij een nieuw inplantingsplan werd voorgelegd, omdat bij de 

uitvoering van de originele vergunning bleek dat de werkelijke afmetingen van het 

perceel niet overeenkwamen met deze vermeld op het kadasterplan dat aan de basis lag 

van het vergunde inplantingsplan, geen fout begaat door de ruimtelijke impact van het 

gebouw in de omgeving los te zien van de ligging van de perceelgrenzen, maar eerder 

te baseren op de inpassing in de omgeving237. Het lijkt dan ook aan te raden om niet al 

te veel waarde aan deze, bij overeenkomst te bepalen, perceelgrenzen te hechten bij het 

beoordelen van de goede ruimtelijke ordening. 

C. Beplanting en groen 

145. Klassiek wordt ook verwezen naar de afstandsregels bepaald in het Veldwetboek238 met 

betrekking tot aanplanting van hagen en hoogstammige bomen, als een manier waarop 

burgerlijke rechten kunnen doorwerken in het kader van stedenbouwkundige 

vergunningsprocedures. Zo mogen hoogstammige bomen, voor zover een plaatselijk 

gebruik niets anders bepaalt, slechts op 2 meter afstand van de perceelgrens worden 

aangeplant. Levende hagen en andere bomen mogen op een halve meter van de 

scheidingslijn worden geplant239. Bomen en hagen die op de scheidingslijn van beide 

erven staan worden geacht gemeen te zijn, tenzij het tegendeel wordt bewezen240.  

146. Het aanplanten van bomen of struiken valt echter niet onder de vergunningsplicht 

voorzien in art. 4.2.1 VCRO. In regel zal de vergunningverlenende overheid dus ook 

geen beoordeling van de goede ruimtelijke ordening moeten maken, zodat de impact 

van hogervermelde regels uit het Veldwetboek op deze beoordeling beperkt is.  

                                                
237 RvS (10e k.) 28 juni 2007, nr. 172.926, De Boeck en Wandels. 
238 Wet 7 oktober 1886, BS, 14 oktober 1886, 4.009. 
239 Art. 35, eerste lid, Veldwetboek 
240 Art. 34 Veldwetboek. 
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147. Wel is het mogelijk dat verkavelingsvoorschriften bepalen welk soort afsluiting moet 

voorzien worden tussen de percelen, en kan daarin in voorkomend geval nadere regels 

bepalen met betrekking tot inplanting of hoogtes van struiken of bomen. Het niet 

naleven van deze specifieke voorschriften kan dus, ook al moet er in regel geen 

vergunning voor worden verleend, wel een stedenbouwkundig misdrijf uitmaken241. 

§2.  (Mogelijke) schade aan aanpalende eigendom 

148. Hoewel voor constructieve werken in regel een architect vereist is242, is het niet 

ondenkbaar dat bij het uitvoeren van werken, schade zal worden berokkend aan de 

eigendom van een omwonende. Het is echter niet de taak van de vergunningverlenende 

overheid om bij de beoordeling van de stedenbouwkundige aanvaardbaarheid van het 

gevraagde, ook de technische haalbaarheid ervan te onderzoeken243. Het behoort 

daarentegen wel tot de bevoegdheid van het vergunningverlenend bestuur om bij de 

beoordeling van de goede ruimtelijke ordening “veiligheid in het algemeen” in 

overweging te nemen, voor zover dit relevant is244. Hoewel de vergunningverlenende 

overheid aldus in eerste instantie moet veronderstellen dat de plannen, zoals die zijn 

opgemaakt door de architect, technisch uitvoerbaar zijn volgens de regels van de kunst, 

mag zij wel degelijk weigeren een vergunning af te leveren indien zij van oordeel is dat 

het risico bestaat dat de gevraagde werken een gevaar zullen opleveren voor de 

stabiliteit naar de omliggende percelen toe of naar de veiligheid van goederen en 

personen in het algemeen245. 

149. Omgekeerd zal de burgerlijke rechter, die moet oordelen over de aansprakelijkheid van 

schade die voortvloeit uit het oprichten van een bouwwerk, geen bijzondere waarde aan 

het al dan niet vergund zijn van de werken mogen toekennen: de vergunningverlenende 

                                                
241 Art. 6.1.1, 7° VCRO. 
242 B.Vl.Reg 23 mei 2003 tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van 
de architect, BS, 16 juli 2003. 
243 RvS (10e k.) 26 januari 2009, nr. 189.786, Flamey en Blanken; RvS (10e k.) 31 mei 2011, nr. 213.593, 
Blanken e.a.  
244 Art. 4.3.1, §2, 1° VCRO. 
245 T. DE WAELE, “Vergunningen en burgerlijke rechten: worlds apart of living apart together?” in B. 
GOOSSENS en Y. LOIX, Tussen algemeen belang en toegewijde zorg – liber amicorum Hugo 
Sebreghts, Antwerpen, Intersentia, 2014, 36; RvS (7e k.) 12 juli 2001, nr. 97.787, Bossert en Marchand; 
RvS (13e k.) 30 juni 2004, nr. 133.413, Bossert en Marchand; RvS (13e k.) 6 juli 2009, nr. 195.109, 
Braive; RvS (13e k.) 1 juni 2010, nr. 204.578, Delloue en Helleputte. 
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overheid oordeelt namelijk niet over de technische haalbaarheid van de 

vergunningsaanvraag246! 

150. Veel hangt dus af van de manier waarop de overheid haar beoordeling verwoordt: 

wanneer de kans op louter materiële schade wordt ingeroepen als beoordelingsgrond, 

komt het vergunningverlenend bestuur in het vaarwater van de gewone rechtbanken en 

zal haar vergunning dus niet op ruimtelijke motieven gebaseerd zijn, maar op louter 

burgerrechtelijke247.  

  

                                                
246 Brussel 13 september 2000. 
247 Vgl. P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, 
TROS 2008, 111. 
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HOOFDSTUK II. “STEDENBOUWKUNDIGE HINDER” VERSUS 

BURENHINDER  

151. Hoewel de problematiek van de “burenhinder” voor een groot stuk het gevolg is van de 

uitoefening van het eigendomsrecht door een of meer eigenaars, wordt ervoor gekozen 

deze in een afzonderlijk hoofdstuk te bespreken gezien haar bijzondere plaats binnen 

de goede ruimtelijke ordening. De wisselwerking tussen “stedenbouwkundige hinder” 

enerzijds, en de burgerrechtelijk gekende theorie van de hinder tussen naburige erven 

is dermate pertinent dat de behandeling ervan een eigen hoofdstuk verdient. 

AFDELING I. PROBLEMEN UIT NABUURSCHAP 

152. Zoals reeds aangehaald in de inleiding, zorgt de toename van bebouwing in Vlaanderen, 

en in het bijzonder de verdichting van deze bouwwerken, voor steeds meer wrijving 

tussen aanpalende eigenaars.  

153. Het is eigen aan de mens, en op zich uiteraard niet verboden, om de maximalisatie van 

de waarde van de goederen waarover men beschikt na te streven. Niet enkel de 

individuele bouwer, maar zelfs overheden proberen maximaal de vruchten te kunnen 

plukken van de werken die zij uitvoeren op hun eigendommen, en trachten daarbij de 

negatieve effecten voor zichzelf te minimaliseren. Men kan als het ware spreken over 

het “kerncentralesyndroom248”: bouwwerken waaraan een risico tot hinder of overlast 

gekoppeld is, planten we het liefst in aan de uiterste grenzen van onze eigendom, waar 

we er zelf zo weinig mogelijk last van ondervinden. Waar onze eigendom stopt, begint 

echter andermans’ eigendom. Het is dan ook niet ondenkbaar dat deze aanpalende 

eigenaar nadeel ondervindt van de, op zich niet foutieve, uitoefening van het 

eigendomsrecht van zijn nabuur. Deze kan op zijn beurt lijden aan het “NIMBY-

syndroom249”: moet dat nu echt hiér? 

154. Dergelijk “onevenwicht” tussen naburige erven kan een burgerrechtelijke component 

(“burenhinder”) en een vergunningscomponent (“stedenbouwkundige hinder”, 

milieuvoorwaarden) omvatten. In dit hoofdstuk wordt een poging gedaan de grens 

tussen beiden af te lijnen en de bevoegdheidsverdeling tussen beiden te verduidelijk. 

                                                
248 Door mij wat ludiek gekozen naam, die verwijst naar de inplanting van de kerncentrales tegen de 
landsgrenzen. Uiteraard spelen ook andere motieven mee in het kiezen van een inplanting voor het 
plaatsen van een kerncentrale;  
249 “Not In My Backyard” 
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AFDELING II. DE PRIVAATRECHTELIJKE “LEER VAN DE BOVENMATIGE 

BURENHINDER” 

155. Doorheen de jaren werd in de burgerlijke rechtspraktijk een beperking op het volstrekte 

eigendomsrecht in de vorm van het verbod op burenhinder in het leven geroepen. Dit 

verbod vormt een toepassing vormt van foutloze aansprakelijkheid250.  

156. De klassieke theorie die door het Hof van Cassatie wordt opgebouwd in het 

Schoorsteenarrest en het Kanaalarrest251 is er één gebaseerd op het evenwicht tussen 

naburige erven en vindt zijn oorsprong (hoofdzakelijk252) in de bewoording van art. 544 

van het Burgerlijk Wetboek: als elke eigenaar het recht heeft het normaal genot te 

hebben van zijn zaak, heeft dit tot logisch gevolg dat naburige eigenaars een gelijk recht 

op dit genot hebben. Het evenwicht tussen twee buren dat wordt verstoord door in 

beginsel zelfs niet-foutieve feiten die toerekenbaar zijn aan één van hen en de gewone 

hinder die uit nabuurschap voortvloeit te boven gaan, geeft aanleiding tot een passende 

compensatie aan de andere buur die tot doel heeft dit evenwicht te herstellen253. Dit 

wordt ook wel de evenwichtsleer genoemd. Deze theorie onderscheidt zich van de 

aquiliaanse aansprakelijkheid uit artt. 1382 e.v. BW, waarbij een fout aan de basis ligt 

van de overlast, en bestaat er volledig los van254.  

157. Om toepassing te vinden is het vooreerst van belang dat het bestaande evenwicht tussen 

naburige percelen verbroken worden. De bovenmatige hinder is de hinder die de 

normale ongemakken van het nabuurschap overschrijdt255. Het is aan de bevoegde 

rechter om in concreto te bepalen of de eisende partij dergelijke verstoring kan 

bewijzen. Om aansprakelijkheid op grond van bovenmatige burenhinder te kunnen 

toekennen, moet de bovenmatige hinder het gevolg zijn van een daad, een verzuim of 

                                                
250 J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, “Burenhinder” in J. 
KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, Overzicht van rechtspraak, 
Zakenrecht 2000-2008, TPR 2009, afl. 3, 1169. 
251 Cass. 6 april 1960, Pas. 1960, I, 915, conclusie advocaat-generaal Mahaux, Arr. Cass. 1960, 722, J.T. 
1960, 339, noot A. DE MEULDER, R.C.J.B., 1960, 257, noot J. DABIN, R.G.A.R. 1960, nr. 6.557, noot 
R.O. DALCQ. 
252 Oorspronkelijk zag het Hof van Cassatie drie verschillende grondslagen, waaronder ook de traditie en 
art. 16 van de Grondwet.  
253 Zie H. VUYE, “Fundamentele regels en recente tendensen inzake burenhinder” in M. DEBAENE en 
P. SOENS, Aansprakelijkheidsrecht. Actuele tendensen, Gent, Larcier, 2005, 1-27. 
254 Cass. 27 september 1973, Arr. Cass. 1974, 98 en Pas. 1974, I, 89. 
255 J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, “Burenhinder” in J. 
KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, Overzicht van rechtspraak, 
Zakenrecht 2000-2008, TPR 2009, afl. 3, 1177;  
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een gedraging die toerekenbaar is256, en moet er een causaal verband bestaan tussen de 

hinder en de schade die daaruit voortvloeit257. 

158. Belangrijk om op te merken is dat de burenhinder reeds moet bestaan, en dus actueel 

moet zijn, om onder de toepassing van de leer van de bovenmatige burenhinder te 

vallen. Het Belgische recht kent geen actio ad futuram, zodat een louter risico op hinder 

of potentiële hinder niet volstaat258. Een nuancering van dit standpunt laat wel toe de 

theorie van de burenhinder toe te passen op een pertinent risico dat een gewettigde vrees 

met zich meebrengt259. 

159. De theorie van de burenhinder moet in dat opzicht dan ook onderscheiden worden van 

de mogelijkheden voorzien in artt. 36 en 37 Veldwetboek, op basis waarvan de eigenaar 

van een onroerend goed van zijn buurman kan vorderen om bomen, die werden 

aangeplant in strijd met de afstandsregels ten opzichte van de zijdelingse perceelgrens 

vervat in art. 35 Veldwetboek, te vellen, dan wel overhangende takken van reglementair 

aangeplante bomen te snoeien, zonder dat daarvoor reeds enige schade vereist is. In 

principe begaat diegene die zich schuldig maakt aan het overtreden van hogervermelde 

afstandsregels een fout in de zin van art. 1382 BW. Indien de bomen echter werden 

aangeplant door een vroegere eigenaar van het onroerend goed, kan aan de huidige 

nabuur bezwaarlijk een overtreding van deze regels worden ten laste gelegd. De artt. 

36 en 37 Veldwetboek doet geen positieve verplichtingen ontstaan in hoofde van de 

eigenaar van de bomen die te dicht werden aangeplant, doch slechts een vraagrecht in 

hoofde van de nabuur, zodat ook hier niet automatisch sprake is van een 

wetsovertreding wanneer het rooien niet spontaan gebeurt260. Het handelen van de 

persoon die schade lijdt (m.a.w. het al dan niet uitoefenen van de initiatiefrechten 

voorzien in artt. 36 en 37 Veldwetboek) kan in de concrete beoordeling door de rechter 

worden opgenomen, maar kan ook verregaand gevolgen hebben voor de toepassing van 

de theorie van de bovenmatige burenhinder. Zo oordeelde de rechtbank van eerste 

                                                
256 Cass. 12 maart 1999, Arr. Cass. 1999, 362 en TBBR 1999, 657; Cass. 3 april 1998, Arr. Cass. 1998, 
417 en JLMB 1998, 1334 (noot P. LECOCQ). 
257 Niet te verwarren met de toerekenbaarheid an sich, zie H. VUYE, “Fundamentele regels en recente 
tendensen inzake burenhinder” in M. DEBAENE en P. SOENS, Aansprakelijkheidsrecht. Actuele 
tendensen, Gent, Larcier, 2005, 12. 
258 J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, “Burenhinder” in J. 
KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, Overzicht van rechtspraak, 
Zakenrecht 2000-2008, TPR 2009, afl. 3, 1178; Gent 22 februari 2008, De Verz. 2009, 62. 
259 Ibid. 
260 Rb. Gent 22 december 2015; C. DE WOLF, “Overhangende takken: godgeklaagd maar toch beter op 
tijd gezaagd”, TOO 2016, afl. 2, 297. 
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aanleg te Gent recent dat het niet uitputten van deze rechten door middel van een 

formele aanmaning, aantoonde dat de overhangende takken op zich geen hinder of 

onevenwicht uitmaakten261. 

160. Indien wordt vastgesteld dat een buur zich schuldig maakt aan bovenmatige 

burenhinder, en dus door een niet-foutief feit het natuurlijk evenwicht tussen beide 

erven verstoort, zal het gevolg dat daaraan gekoppeld wordt, bestaan uit een passende 

compensatie, en niet het volledig verbieden van de activiteit262. De basisregel is volgens 

VUYE dat de rechter met zijn compensatie het evenwicht herstelt en ervoor oplet om een 

compensatie op te leggen die een nieuw onevenwicht met zich mee zou brengen263. 

Men moet namelijk enkel de hinder compenseren die “bovenmatig” is, en dus de 

normaal te verwachten hinder uit nabuurschap overstijgt. Aangezien er geen sprake is 

van een fout, is er dus ook geen punitief oogmerk aan de compensatie. Dit is uiteraard 

een groot verschil met de (complete) schadeloosstelling indien een 

schuldaansprakelijkheid op basis van art. 1382 BW kan worden bewezen.  

161. Het vaststellen van bovenmatige burenhinder en toekennen van deze compensatie om 

het evenwicht tussen twee erven te herstellen behoort als feitenkwestie inzake de 

schending van burgerlijke, subjectieve rechten264 tot de bevoegdheid van de burgerlijke 

rechtbanken ingevolge art. 144 van de Grondwet.   

Vorderingen ingesteld op basis van art. 544 BW vallen onder de algemene 

bevoegdheidsregel van art. 590 Ger.W, en zijn dus niet exclusief voorbehouden aan de 

vrederechter265, maar kunnen wel onder zijn bevoegheid vallen afhankelijk van het 

bedrag van de gevorderde compensatie. De administratieve rechtscolleges zijn 

onbevoegd om kennis te nemen over dergelijke vorderingen. 

162. Iedereen die titularis is van een “attribuut van het eigendomsrecht” kan een vordering 

wegens burenhinder instellen, en kan een vordering wegens burenhinder ten laste 

                                                
261 Ibid. 
262 H. VUYE, “Fundamentele regels en recente tendensen inzake burenhinder” in M. DEBAENE en P. 
SOENS, Aansprakelijkheidsrecht. Actuele tendensen, Gent, Larcier, 2005, 24. 
263 Ibid.  
264 RvS (10e k.) 19 juni 2007, nr. 172.403, Vanhonsebrouck en Roland. 
265 J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, “Burenhinder” in J. 
KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, Overzicht van rechtspraak, 
Zakenrecht 2000-2008, TPR 2009, afl. 3, 1170; 
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gelegd krijgen266. Uiteraard moet de toerekenbaarheid van de bovenmatige burenhinder 

steeds in concreto beoordeeld worden. 

AFDELING III.  “STEDENBOUWKUNDIGE HINDER” 

163. Een manier waarop preventief267 268 aan bestrijding van hinder kan worden gedaan, is 

via de politie op de stedenbouw. Art. 4.3.1 §2, 1° VCRO vermeldt “hinderaspecten” als 

uitdrukkelijke beoordelingsgrond in het onderzoek naar de verenigbaarheid van een 

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning met de goede ruimtelijke ordening.  

164. Het is echter niet altijd even duidelijk waarin en of deze “stedenbouwkundige hinder” 

verschilt van de “bovenmatige burenhinder” uit het burgerlijk recht. Beide juridische 

vormen van burenhinder bestaan naast elkaar269, zonder dat zij evenwel noodzakelijk 

met elkaar verband dienen te houden, aangezien zij beiden van een totaal verschillende 

rechtsgrond en context vertrekken, en een andere finaliteit voor ogen hebben. Een en 

ander lijkt ook vooral te berusten op de terminologie die gebruikt wordt270 271. Toch 

zijn een aantal fundamentele verschillen op te merken tussen de “bovenmatige 

burenhinder” in het burgerlijk recht en de “stedenbouwkundige hinder” zoals die in het 

omgevingsrecht bestaat. 

165. De rol van de vergunningverlenende overheid in het vrijwaren van burenhinder, en dus 

de vraag of zij in de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening ook hinderaspecten 

moet beoordelen, werd lang bediscussieerd272. Ondertussen heeft de decreetgever door 

                                                
266 Cass. 10 januari 1974, Pas. 1974; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. 
JANSEN, “Burenhinder” in J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, 
Overzicht van rechtspraak, Zakenrecht 2000-2008, TPR 2009, afl. 3, 1189; 
267 Zie R. VEKEMAN, ‘Openbaar onderzoek en burenhinder’ (noot onder RvS (10e k.) 9 november 2004, 
nr. 137.114, Sariaydin), T.Gem. 2006, afl. 1, 33. 
268 Ontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 
handhavingsbeleid, Memorie van toelichting, Parl. St. Vl. Parl. 2008-2009, nr. 2011-1, 187. 
269 zie L. VENY en B. WARNEZ, “De invloed van rechtmatige bestuurshandelingen op de 
uitvoerbaarheid van burgerlijke geschillen, inzonderheid inzake burenhinder” in X, Rechtskroniek voor 
de Vrede- en Politierechters 2013, 85-86, nr. 16. 
270 J. BELEYN, Stedenbouwkundige burenhinder post vergunning: slapende buren bijten wel!, TOO 
2016, afl. 1, 93. 
271 P.-J. DEFOORT, “De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een juridisch overzicht”, TROS 
2008, 111. 
272 T. DE WAELE, “Vergunningen en burgerlijke rechten: worlds apart of living apart together?” in B. 
Goossens en Y. Loix, Tussen algemeen belang en toegewijde zorg – liber amicorum Hugo Sebreghts, 
Antwerpen, Intersentia, 2014, 37; B. DE SMET, “De goede ruimtelijke ordening als criterium bij 
stedenbouwkundige vergunningen”, TOO, 2013, afl. 1, 41. 
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het opnemen van hinderaspecten als beoordelingsgrond van de goede ruimtelijke 

ordening deze discussie echter definitief beslecht273. 

166. De vergunningverlenende overheid mag en moet dus bij het beoordelen van een 

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsaanvraag toetsen of 

het gevraagde hinder kan veroorzaken, en wat daarvan de impact is op de onmiddellijke 

en ruimere omgeving en dus de aanvaardbaarheid ervan. Zij kan zich daarbij niet laten 

leiden door (privaatrechtelijke) overeenkomsten tussen aanvrager en buur: niet alleen 

strekken private overeenkomsten slechts de betrokken partijen tot wet274,  bovendien 

kunnen eigenaars van eigendom veranderen, en wat de ene buur nu aanvaardbaar vindt, 

kan voor de nieuwe eigenaar (of zelfs dezelfde eigenaar op een later tijdstip) een 

hinderlijk karakter hebben275. De vergunningverlenende overheid moet daarbij echter 

wel opletten dat ze geen uitspraak doet over louter burgerrechtelijke geschillen276, een 

bevoegdheid waarover ze gewoonweg niet beschikt gelet op de scheiding der machten 

en art. 144 van de Grondwet, maar zich beperkt tot het beoordelen van de impact van 

hinderaspecten op de stedenbouwkundige vergunbaarheid van het gevraagde.  

De beoordeling van deze hinderaspecten dient steeds in concreto te gebeuren, voor 

zover dat relevant is voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. Het loutere 

feit dat tijdens een openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend omtrent 

hinderaspecten, volstaat niet om tot de conclusie te komen dat het gevraagde geen 

hinder zal veroorzaken, maar kan wel een indicatie zijn dat weinig hinder te verwachten 

valt277. Als tijdens het openbaar onderzoek wel bezwaren worden ingediend door 

omwonenden die betrekking hebben op hinderaspecten, mag de vergunningverlenende 

overheid niet zomaar besluiten dat deze “burgerrechtelijk zijn van aard” en ze niet in 

rekening brengen bij haar beoordeling van de goede ruimtelijke ordening278. Doordat 

bezwaren hieromtrent worden ingediend, moet het vergunningverlenend bestuur in haar 

                                                
273 Art. 4.3.1, §2, 1° VCRO. 
274 T. DE WAELE, “Vergunningen en burgerlijke rechten: worlds apart of living apart together?” in B. 
Goossens en Y. Loix, Tussen algemeen belang en toegewijde zorg – liber amicorum Hugo Sebreghts, 
Antwerpen, Intersentia, 2014, 39. 
275 B. DE SMET, “De goede ruimtelijke ordening als criterium bij stedenbouwkundige vergunningen”, 
TOO, 2013, afl. 1, 41. 
276 T. DE WAELE, “Vergunningen en burgerlijke rechten: worlds apart of living apart together?” in B. 
Goossens en Y. Loix, Tussen algemeen belang en toegewijde zorg – liber amicorum Hugo Sebreghts, 
Antwerpen, Intersentia, 2014, 38; RvS (13e k.) 23 februari 2010, nr. 201.221, Kumps e.a. 
277 . DE SMET, “De goede ruimtelijke ordening als criterium bij stedenbouwkundige vergunningen”, 
TOO, 2013, afl. 1, 42. 
278 RvS (10e k.) 29 september 2010, nr. 207.721, Electrabel Green Projects Flanders Wondelgem 
Hoogstraten Hooglede. 
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beoordeling net des te preciezer en concreter ingaan op de hinderaspecten die in deze 

bezwaarschriften werden ingeroepen279.   

167. Stedenbouwkundige hinder onderscheidt zich vooreerst van gemeenrechtelijke 

burenhinder doordat zij niet reeds moet bestaan op het ogenblik dat de 

vergunningverlenende overheid de aanvraag dient te beoordelen. Dit volgt uit de aard 

van stedenbouwkundige vergunningen, die in regel moeten aangevraagd worden 

voordat de werken kunnen worden uitgevoerd280. De buur die vreest dat uit toekomstige 

bouwwerken hinder zal ontstaan, moet deze wel voldoende concreet en precies 

omschrijven, opdat het vergunningverlenend bestuur in staat zou zijn de ernst van het 

risico te onderzoeken. Uiteraard kan de hinder ook reeds bestaan op het ogenblik van 

het beoordelen van de aanvraag.  

Zo kan er sprake zijn van een regularisatieaanvraag281, waarbij de overheid 

geconfronteerd wordt met een aanvraag die reeds (gedeeltelijk) uitgevoerd is. De 

vergunningverlenende overheid zal bij de beoordeling van zo’n aanvraag moeten 

uitgaan van de regelgeving die geldt op het moment van de vergunningsaanvraag, niet 

die ten tijde van het uitvoeren van de werken (die niet hoofdzakelijk recent hoeven te 

zijn uitgevoerd)282. Het bestuur moet daarbij een beoordeling maken van de goede 

ruimtelijke ordening, zonder zich evenwel noodzakelijk neer te moeten leggen bij het 

“voldongen feit” dat de werken reeds werden uitgevoerd.  De wederrechtelijk 

uitgevoerde werken waarvoor nu een vergunning wordt gevraagd, kunnen m.a.w. geen 

onderdeel uitmaken van de ter plaatse bestaande toestand waaraan het 

vergunningverlenend in beginsel de inpasbaarheid moet toetsen. Anderzijds is ook het 

loutere feit dat werken wederrechtelijk werden uitgevoerd, niet van die aard dat zij een 

regularisatievergunning onmogelijk maakt. Dit zou ingaan tegen de bestaansreden van 

de regularisatievergunning. Zelfs de (gerechtelijke) sanctionering van een vastgestelde 

inbreuk sluit het verlenen van een regularisatievergunning niet uit, hoewel dit volgens 

                                                
279 RvVb (2e k.) 16 juli 2013, nr. A/2013/0396. 
280 Art. 4.2.1 VCRO en 280 G. VAN HOORICK, Handboek Ruimtelijk Bestuursrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2011, 88, nr. 103. 
281 Art. 4.2.24 VCRO. 
282 Art. 4.2.24, §1, tweede lid VCRO. 
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de Raad van State slechts geldt totdat een arrest het herstel in de vorige toestand heeft 

bevolen en in kracht van gewijsde is getreden283. 

168. Het toepassingsgebied van de “bovenmatige burenhinder” in het burgerlijk recht is ook 

ruimer dan dat van de stedenbouwkundige hinder284: hinder moet namelijk een impact 

kunnen hebben op aspecten van goede ruimtelijke ordening om in aanmerking te 

kunnen komen voor stedenbouwkundige hinder. Zo zal bijvoorbeeld de (tijdelijke) 

hinder die een aannemer (potentieel) veroorzaakt door tijdens de bouwwerken het 

parkeren in de onmiddellijke omgeving te bemoeilijken, of de hinder door een 

torenkraan die tijdens de uitvoering van de werken opgesteld wordt, bezwaarlijk 

relevant zijn in een stedenbouwkundige context. Niets belet echter dat deze zaken het 

voorwerp uitmaken van een burgerrechtelijk geschil omtrent bovenmatige burenhinder. 

169. Net zoals bij de burgerrechtelijke theorie van de bovenmatige burenhinder, kan ook van 

stedenbouwkundige hinder gesteld worden dat de hinder “abnormaal” moet zijn om tot 

de weigering van de vergunning te besluiten. Zo zal in een woongebied met landelijk 

karakter, waar volgens het Inrichtingsbesluit285 zowel wonen als landbouwactiviteiten 

mogelijk zijn, een bezwaar in verband met geurhinder die kan ontstaan door 

landbouwactiviteiten minder rap als abnormaal aanzien worden dan de hinder die kan 

ontstaan doordat een bestaand zonevreemd, doch historisch gegroeid, ambachtelijk 

bedrijf wenst uit te breiden in een woongebied. De Raad voor Vergunningsbetwistingen 

spreekt dan ook van een “normaal te gedogen hinder” waarmee omwonenden rekening 

moeten houden indien zij in, of in de buurt van, een planologische bestemming wonen 

waarin enige vorm van hinder te verwachten is286. Ook naburige bestemmingen in de 

ruimere omgeving kunnen potentieel leiden tot een andere omschrijving van de normale 

te verwachten hinder van een bouwproject287. De chronologie kan hierbij een 

belangrijke rol spelen (bestond de naburige hinder al op het ogenblik dat men er kwam 

wonen?). De bestemming op zich is echter niet determinerend voor het abnormaal 

karakter van hinder: niet elke hinderlijke activiteit zal toegelaten zijn in een gebied waar 

                                                
283 G. VAN HOORICK, Handboek Ruimtelijk Bestuursrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 89, nr. 105; 
RvS (10e k.), 19 juli 2007, nr. 172.406, Ooms; RvS (10e k.) 28 juli 2007, nr. 172.870, Philips; RvS (10e 
k.), 29 april 2009, nr. 192.820, Raymaekers. 
284 Zie L. VENY en B. WARNEZ, “De invloed van rechtmatige bestuurshandelingen op de 
uitvoerbaarheid van burgerlijke geschillen, inzonderheid inzake burenhinder” in X, Rechtskroniek voor 
de Vrede- en Politierechters 2013, 86, nr. 18. 
285 Art. 5.1.0 en art. 6.1.2.2 Inrichtingsbesluit. 
286 RvVb (8e k.) 29 juli 2014, nr. A/2014/0511. 
287 J. SNAUWAERT, “Op het randje: stopt de hinder aan de gebiedsgrens?”, TOO 2015, afl. 4, 500-502. 
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hinder te verwachten is, aangezien voor elke aanvraag in concreto de hinder moet 

bekeken worden in het licht van de goede ruimtelijke ordening. 

170. Doordat beide begrippen naast elkaar bestaan, en beiden een verschillende finaliteit 

hebben, is de burgerlijke rechter ook niet gebonden door de beoordeling van de 

stedenbouwkundige hinder die het vergunningverlenend bestuur maakt bij het afleveren 

van een vergunning. Aangezien een vergunning per definitie geen uitspraken doet over 

burgerlijke rechten, is het bestaan van een vergunning niet dienend in een discussie 

over bovenmatige burenhinder, en staat zij dan ook een vergoeding ter compensatie van 

het verstoren van het evenwicht niet in de weg288. Bovendien is het voor de burgerlijke 

rechter van geen belang of diegene die beweert last te hebben van de hinder in de 

stedenbouwkundige procedure bezwaarschriften dan wel beroepschriften heeft 

ingediend289.  

Een belangrijke, doch ietwat eigenaardige, uitzondering op het principe dat dit 

vergunning geen invloed heeft op de bovenmatige burenhinder in burgerrechtelijke 

context, houdt in dat, althans volgens het Hof van Cassatie, de rechterlijke macht ‘niet 

mag ongedaan maken wat de uitvoerende macht heeft toegestaan’290, en dus bij het 

toekennen van een compensatie voor het verstoren van het evenwicht tussen twee erven 

niet beslissen tot de afbraak van een constructie waarvoor een niet-onwettige291 

vergunning werd afgeleverd. 

171. Ook in de beroepsprocedures bij de deputatie en de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen kent de decreetgever een speciale rol toe aan 

stedenbouwkundige hinder: om op ontvankelijke wijze een administratief beroep te 

kunnen instellen tegen een afgeleverde vergunning moeten omwonenden kunnen 

aantonen dat zij op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze hinder kunnen ondervinden 

van die vergunning292. In de parlementaire voorbereidingen wordt andermaal bevestigd 

                                                
288 J. BELEYN, Stedenbouwkundige burenhinder post vergunning: slapende buren bijten wel!, TOO 
2016, afl. 1, 94. 
289 Gent, 23 april 2008. 
290 J. BELEYN, Stedenbouwkundige burenhinder post vergunning: slapende buren bijten wel!, TOO 
2016, afl. 1, 94; Cass. 29 oktober 1991, Arr.Cass. 1991-1992, 200 en Rb. Brugge 21 december 2001, 
TBBR, 2002, 306. 
291 In het geval van een onwettige vergunning zal de burgerlijke rechter de exceptie van onwettigheid ex  
art. 159 GW moeten toepassen. 
292 Art. 4.7.21, §2, 2° en art. 4.8.11, §1, 3° VCRO. 
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dat het begrip in sé niet verschilt van de “privaatrechtelijke hinder”, en wordt een 

overzicht gegeven van de elementen die daarvan klassiek deel uitmaken293: 

“Hinderaspecten” kunnen geredelijk worden onderscheiden in visuele hinder 

(slechte stedenbouwkundige-architectonische inpasbaarheid), hinder ingevolge de 

slechte functionele inpasbaarheid in de omgeving (hinder ingevolge het 

ondoelmatige ruimtegebruik, mobiliteitshinder,...), c.q. geluidshinder, 

trillingshinder, geurhinder, stofhinder, rookhinder, stralingshinder en lichthinder 

(deze laatste hinderaspecten vormen uiteraard de traditionele 

compartimenteringen binnen de milieuhinder).  

172. Uiteraard moet het beoordelen van mogelijke hinder in het kader van de 

ontvankelijkheid van een beroep los gezien worden van de beoordeling van de goede 

ruimtelijke ordening. Wat de administratieve rechtscolleges betreffen, kunnen deze 

zich in de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening zelfs niet in de plaats stellen 

van het vergunningverlenend bestuur, maar kunnen zij slechts op marginale wijze 

toetsen of het bestuur voldoende aandacht heeft besteed aan de mogelijke 

hinderaspecten bij het beoordelen van de overeenstemming van het gevraagde met de 

goede ruimtelijke ordening. In beide gevallen gaat het echter om exact dezelfde hinder.  

AFDELING IV. MILIEUHINDER 

173. Een aantal aspecten van de hinder in de context van de goede ruimtelijke ordening, 

lijken eerder van milieuhygiënische aard. Gezien de koppeling tussen milieu- en 

stedenbouwkundige vergunning294 en de nakende omgevingsvergunning is deze 

wisselwerking bijzonder interessant. 

174. De term “hinder” heeft in het milieurecht een iets ander uitgangspunt dan in een 

stedenbouwkundige context. Bijlage 1 van VLAREM I wijst “hinderlijke inrichtingen”, 

die dus uit hun aard hinder veroorzaken, aan, en deelt ze in in klassen, waarvoor 

verschillende vergunnings- en meldingsprocedures bestaan. Hier lijkt de hinder dus 

onvermijdelijk een onderdeel van de activiteit te zijn, en voorziet de decreetgever in 

                                                
293 Ontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 
handhavingsbeleid, Memorie van toelichting, Parl. St. Vl. Parl. 2008-2009, nr. 2011-1, 186. 
294 Art. 4.5.1 VCRO. 
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normen waaraan de inrichtingen moeten voldoen om de hinder tot een minimum te 

beperken.  

175. In de milieuvergunningsprocedure is bijzondere aandacht besteed aan het 

stedenbouwkundig aspect van de vergunningsaanvraag, de planologische 

verenigbaarheid en de verenigbaarheid van het gevraagde met de goede ruimtelijke 

ordening295. Zo kan een planologische onverenigbaarheid een impact hebben op het 

afleveren van een milieuvergunning, of moet ook in de milieuvergunning rekening 

gehouden worden met afstandsregels die de voorschriften van een bestemmingsplan 

opgenomen zijn296. 

Traditioneel ging de vergunningverlenende overheid er in het kader van een 

stedenbouwkundige vergunningsprocedure van uit dat bezwaren die betrekking hadden 

op milieuhinder, dan ook maar binnen de (al dan niet verplichte) 

milieuvergunningsvoorwaarden moest behandeld worden297.  Ondertussen maakt ook 

deze milieuhinder expliciet deel uit van de beoordeling van de goede ruimtelijke 

ordening in het kader van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag298. Dit is ook 

logisch, niet alleen omdat de gekozen inplanting van een hinderlijke inrichting ook 

relevant is voor de beoordeling van de milieuvergunning, maar ook omdat het 

verkrijgen van een milieuvergunning geen vrijgeleide is om abnormale 

stedenbouwkundige hinder te veroorzaken voor de omgeving, zelfs niet binnen de 

grenzen van wat toegestaan is op basis van de milieu- of sectorale voorwaarden. Deze 

milieuvoorwaarden kunnen eventueel wel een belangrijke indicatie zijn voor wat als 

normaal te gedogen hinder kan aangemerkt worden, doch kan slechts bekeken worden 

in zijn onmiddellijke en ruimere omgeving. 

176. De verwarring die mogelijk bestaat omtrent de wisselwerking tussen beide vormen van 

hinder, lijkt met de komst van de omgevingsvergunning eindelijk achter de rug. 

  

                                                
295 Art. 20, §1, 2° VLAREM I. 
296 I. MARTENS, “Geur- en lichthinder in het Vlaams Gewest”, M.E.R. 2003-2, 78. 
297 B. DE SMET, “De goede ruimtelijke ordening als criterium bij stedenbouwkundige vergunningen”, 
TOO, 2013, afl. 1, 41. 
298 Als onderdeel van de hinderaspecten die een beoordelingsgrond uitmaken voor de goede ruimtelijke 
ordening. 
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HOOFDSTUK III. LICHTEN EN ZICHTEN 

AFDELING I. BURGERRECHTELIJKE BEPALINGEN 

177. Het burgerlijk wetboek bevat ook een aantal regels waaraan constructies op of tegen de 

perceelgrens moeten voldoen ter vrijwaring van de privacy van de aanpalende 

eigenaars. Artt. 675-680 BW leggen afstandsregels op voor “lichten en zichten”. 

178. BAERT definieert “lichten” als hermetisch gesloten vensters, zodat geen lucht kan 

doordringen, uitsluitend dienend om licht door te laten, en niet bestemd om uitzicht te 

geven. “Zichten” daarentegen zijn vensters dienend om licht en lucht door te laten, en 

waardoor uitzicht kan genomen worden (daaraan volgens art. 678 BW gelijkgesteld: 

balkons, erkers, e.d.)299. Rechte zichten zijn zichten in een muur die evenwijdig loopt 

met de perceelgrens, of opening van waaruit men het ander erf kan zien zonder het 

hoofd links of rechts te draaien, of zonder naar buiten te leunen300. Schuine zichten zijn 

dan, logischerwijs, het omgekeerde: openingen in een muur gemaakt die ongeveer 

loodrecht op de scheidingslijn loopt, of van waaruit men het hoofd links of rechts moet 

draaien of naar buiten leunen om op het erf van de nabuur te kunnen kijken301. 

179. Het burgerlijk wetboek stelt een algemeen verbod in om in een gemene muur, zonder 

toestemming van de mede-eigenaar, vensters of openingen te maken302. Dit betreft 

evenwel duidelijk een regel van suppletief recht, aangezien de nabuur toestemming kan 

geven, en aldus bij overeenkomst van de regel kan afwijken.  

In niet-gemene scheidingsmuren op of tegen de perceelgrens zijn zichten verboden, 

maar kan een licht genomen worden of een venster met ijzeren traliewerk en vaststaand 

glasraam, niet lager dan 2,60m boven de vloerpas op het gelijkvloers, en niet lager dan 

1,90m boven het niveau van de vloer voor de hogere verdiepingen303. Hiervoor is het 

akkoord van de buur in regel dus vereist. Uiteraard kunnen ook hier weer beide partijen 

onderling een andere regeling treffen. De bepalingen met betrekking tot traliewerk 

lijken in de huidige bouwpraktijk echter achterhaald.  

                                                
299 G.J.A. BAERT, Handboek privaatrechtelijk bouwrecht: begrippen van het rechtssysteem, zakenrecht 
en contractenrecht ten behoeve van het Hoger architectuuronderwijs, Gent, Story-Scientia, 1982, 170. 
300 Ibid; Cass., 21 oktober 1909, Pas., 1910, I, 414; Rb. Brussel, 26 dec. 1925, T.V.V., 1927, 49. 
301 Ibid 
302 Art. 675 BW. 
303 Art. 676-677 BW. 
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Voor muren die geen scheidingsmuren zijn (en dus niet tegen de erfgrens ingeplant 

zijn), bepalen artt. 678-679 BW dat geen rechtstreekse zichten toegelaten zijn, behalve 

indien een afstand van 1,90m tussen de muur waarin men het raam maakt en de erfgrens 

is. Voor schuine zichten bedraagt deze minimale afstand 0,60m.  

180. In principe beletten lichten of zichten (mits akkoord) in niet-gemene muren bovendien 

niet dat de muur alsnog gemeengemaakt wordt, of er, althans louter volgens de regels 

van het burgerlijk recht, tegenaan kan gebouwd worden. Op basis van art. 675 BW kan 

het verwijderen van reglementaire (d.i. in overeenstemming met hogervermelde regels) 

lichten en zichten verplicht worden.  

181. Indien zich daarentegen niet-reglementaire lichten of zichten in de gemeengemaakte 

muur bevinden, is de situatie iets anders. Ook hier kan op basis van art. 675 BW het 

verwijderen gevraagd worden, doch kan de oorspronkelijke eigenaar van de 

gemeengemaakte muur aanvoeren dat hij door een titel of door verkrijgende verjaring 

een “erfdienstbaarheid van vensterrecht” op het erf van zijn nabuur heeft verkregen304. 

Enkel in geval van “actieve erfdienstbaarheden”, waarbij de onregelmatige lichten en 

zichten ook een aanmatiging op of een inpalmen van het aanpalend erf uitmaken door 

zichtbare werken (uitsprongen, luiken of ramen) over het erf van de nabuur305, of indien 

de buur over een titel beschikt, zal het recht van mede-eigendom kunnen beperkt 

worden en een verbod op aanbouwen tegen de gemene muur kunnen gehandhaafd 

worden306.  

AFDELING II. LICHTEN EN ZICHTEN IN EEN STEDENBOUWKUNDIGE 

CONTEXT 

182. Ook in deze context houdt het beginsel dat vergunningen verleend worden onder 

voorbehoud van burgerlijke rechten stand. Ook hier moet een, eerder semantisch en op 

verschillende rechtsgrond gebaseerd, onderscheid gemaakt worden tussen het 

burgerrechtelijke begrip “lichten en zichten”, en de goede ruimtelijke ordening waaraan 

een aanvraag steeds getoetst moet worden. Het plaatsen van ramen in zijgevels kan, 

                                                
304 G.J.A. BAERT, Handboek privaatrechtelijk bouwrecht: begrippen van het rechtssysteem, zakenrecht 
en contractenrecht ten behoeve van het Hoger architectuuronderwijs, Gent, Story-Scientia, 1982, 177-
178. 
305 Cass. 28 dec. 1893, Pas., 1894, I, 69. 
306 G.J.A. BAERT, Handboek privaatrechtelijk bouwrecht: begrippen van het rechtssysteem, zakenrecht 
en contractenrecht ten behoeve van het Hoger architectuuronderwijs, Gent, Story-Scientia, 1982, 178. 
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voornamelijk onder de noemer hinderaspecten en privacy, doorwerking vinden in de 

beoordeling van de goede ruimtelijke ordening307.  

183. Elke aanvraag moet zoals steeds in concreto beoordeeld worden op haar 

overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening ter plaatse. Het toetsen van een 

aanvraag aan de regels van het burgerlijk wetboek volstaat dus in regel niet om op 

afdoende wijze deze opportuniteitstoets uit te voeren308. De Raad van State oordeelde 

wel dat de afstandsregels vervat in art. 678 BW een “burgerrechtelijke invulling” van 

de goede ruimtelijke ordening betreft, zodat het opleggen van deze afstandsregels (met 

verwijzing naar de regels van het burgerlijk wetboek) wél kan kaderen binnen de 

beoordeling van de goede ruimtelijke ordening309. 

184. Wat dan met een aanvraag waarbij lichten of zichten worden voorzien in weerwil van 

de algemene regeling uit het burgerlijk wetboek, maar waarbij de buur tekende voor 

akkoord op het bouwplan? In een stedenbouwkundige context heeft dit akkoord van de 

buur m.i. weinig meer waarde dan een indicatie dat de hinder door het licht of zicht 

beperkt blijft. Nergens in de regelgeving wordt het akkoord van de buur als aspect van 

de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening in aanmerking genomen. Nog steeds 

zal de vergunningverlenende overheid in concreto moeten nagaan of zij het gevraagde 

in overeenstemming acht met de goede ruimtelijke ordening ter plaatse. In principe 

hoeft hij enkel de stedenbouwkundige aspecten van de zaak te beoordelen, en is het aan 

de bouwheer om de regels uit het burgerlijk wetboek na te leven bij de uitvoering van 

de vergunning310. Hoe dan ook lijkt het weinig voorzichtig van een 

vergunningverlenend bestuur om zich te baseren op afspraken tussen buren. Zoals reeds 

eerder aan bod gekomen, kunnen afwijkingen van de algemene regels uit het Burgerlijk 

Wetboek weliswaar het voorwerp uitmaken van overeenkomsten, die echter de 

overheid niet binden, en bovendien mogelijk herroepbaar zijn zonder dat de overheid 

hierin moet gekend worden. Als het vergunningverlenend bestuur van oordeel is dat, 

gelet op de specifieke onmiddellijke omgeving, de gevraagde lichten of zichten 

onaanvaardbaar zijn, kan zij die ondanks het akkoord van de aanpalende eigenaar 

weigeren, of uit de vergunning sluiten, indien zij afdoende motiveert waarom zij het 

                                                
307 RvS (10e k.) 18 november 2011, nr. 216.336, Cuppens. 
308 RvVb (2e k.) 6 mei 2014, nr. A/2014/0320, Van Cant. 
309 RvS (10e k.) 12 mei 2011, nr. 213.230, b.v.b.a. Bistatrans. 
310 T. DE WAELE, “Vergunningen en burgerlijke rechten: worlds apart of living apart together?” in B. 
Goossens en Y. Loix, Tussen algemeen belang en toegewijde zorg – liber amicorum Hugo Sebreghts, 
Antwerpen, Intersentia, 2014, 36; RvS (13e k.) 18 november 2004, nr. 137.315, Fabris.  
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gevraagde in strijd met de goede ruimtelijke ordening ter plaatse acht. Zoals eerder 

aangehaald kan het verwijzen naar de algemene afstandsregels vervat in het Burgerlijk 

Wetboek in die context reeds een beoordeling van de goede ruimtelijke ordening 

inhouden.  

185. Het verlenen van een vergunning “onder voorbehoud” van het naleven van de 

burgerrechtelijke bepalingen omtrent lichten en zichten is daarentegen overbodig, en 

volstaat niet om tot de onwettigheid van de vergunning te besluiten311.  

  

                                                
311 T. DE WAELE, “Vergunningen en burgerlijke rechten: worlds apart of living apart together?” in B. 
Goossens en Y. Loix, Tussen algemeen belang en toegewijde zorg – liber amicorum Hugo Sebreghts, 
Antwerpen, Intersentia, 2014, 35. 
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HOOFDSTUK IV. WATEROVERLAST 

AFDELING I. NATUURLIJKE ERFDIENSTBAARHEID 

186. Meer en meer begint de stedenbouwkundige overheid oog te hebben voor de 

waterproblematiek. De demografische explosie, met een wildgroei aan bebouwing en 

daarbij horende verharding van de bodem tot gevolg, zorgt ervoor dat het hemelwater 

steeds moeilijker haar weg naar de bodem vindt.  

187. Het burgerlijk wetboek had ook oog voor deze problematiek, zij het op een iets 

beperktere schaal en met slechts de belangen van private grondeigenaars in gedachten: 

art. 640 BW bepaalt dat lagergelegen gronden een natuurlijke erfdienstbaarheid hebben 

jegens hoger gelegen gronden, en gehouden zijn het water te ontvangen dat daarvan op 

natuurlijke wijze afvloeit. De eigenaar ervan mag de afloop niet verhinderen door 

dijken te construeren, terwijl de eigenaar van het hoger erf niets mag doen waardoor de 

erfdienstbaarheid verzwaard wordt. Deze erfdienstbaarheid vormt een beperking op het 

– in beginsel volstrekte – recht om over eigendom te beschikken, zoals omschreven in 

art. 544 BW. Deze regel is van suppletief recht en kan gewijzigd worden bij 

overeenkomst312. Het betreft alle water die natuurlijk aanwezig is in of op de grond, dus 

o.m. hemelwater en grondwater. 

188. Hieruit volgt dat, wil een eigenaar van een hoger gelegen grond bouwwerken, 

reliëfwijzigingen en andere werken uitvoeren die mogelijk een impact kunnen hebben 

op de waterhuishouding, niet enkel van zijn eigen perceel maar ook van de omliggende 

percelen, hij ervoor zal moeten zorgen dat de natuurlijke overlast (in de vorm van een 

erfdienstbaarheid) op het lager gelegen perceel niet verzwaard wordt. Hij zal m.a.w. 

maatregelen moeten nemen die verzekeren dat het lagergelegen perceel geen 

bijkomende overlast lijdt. Als hij dat toch doet, zal de eigenaar van het lagergelegen 

perceel beschikken over een vordering voor de vrederechter313 jegens de eigenaar van 

het hogergelegen perceel, om een einde te brengen aan de verzwaring van de 

erfdienstbaarheid314.   

                                                
312 R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek burgerlijk recht. Deel II: zakenrecht – zekerheden – verjaring, 
Antwerpen, Intersentia, 2005, 257. 
313 Art. 591 Ger.W. 
314 Cass. 19 december 1963, Pas. 1964, 1, 418. 
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AFDELING II. WATERPROBLEMATIEK EN VERGUNNINGEN 

189. Ook bij stedenbouwkundige en milieuvergunningen wordt bijzondere aandacht besteed 

aan de waterproblematiek, zij het niet zozeer met het oog op de rechten van de 

aanpalende eigenaar (die zijn immers hoe dan ook beschermd door art. 640 BW), maar 

met het oog op de bescherming van de (grond-)waterhuishouding van de percelen in de 

omgeving en de impact op het stromingsgebied van nabijgelegen natuurlijke 

waterlopen. 

190. Het Decreet Integraal Waterbeleid verplicht een “watertoets”, waarbij de 

vergunningverlenende overheid verplicht wordt er zorg voor te dragen, door het 

weigeren van de vergunning of door gepaste voorwaarden op te leggen, dat geen 

schadelijk effect ontstaat of het schadelijk effect zoveel mogelijk wordt beperkt of 

hersteld315.  

191. De in Vlaanderen geldende, Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor 

hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 

afvalwater en hemelwater van 5 juli 2013316, recent gewijzigd op 15 juli 2016, legt aan 

diegene die werken uitvoert (zelfs indien zij zijn vrijgesteld van vergunning) de 

verplichting op om, bij uitbreidingen van dakoppervlakte of verhardingen en 

nieuwbouw, het hemelwater dat door deze bijkomende daken en verhardingen niet op 

natuurlijke wijze in de bodem kan infiltreren, op te vangen en opnieuw op eigen terrein 

in de bodem te laten infiltreren. Bij nieuwbouw is tevens een hemelwaterput verplicht. 

Uitzonderingen bestaan voor kleine percelen (< 250m2). 

192. Bij het beoordelen van de goede ruimtelijke ordening hoeft de vergunningverlenende 

overheid zich echter in beginsel niet te bekommeren omtrent een schending van art. 640 

BW. Zelfs indien een buur, in het kader van een openbaar onderzoek, een bezwaar zou 

indienen omtrent een verzwaren van de waterafloop die de geplande werken zouden 

veroorzaken op zijn perceel, moet de vergunningverlenende overheid in beginsel 

vaststellen dat zij niet bevoegdheid is kennis te nemen van dergelijke geschillen (voor 

                                                
315 Art. 8 Decr.Vl. 18 juli 2003 betreffende het Integraal Waterbeleid, BS 14 november 2003 (hierna: 
Decreet Integraal Waterbeleid) 
316 B.Vl.Reg 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater, BS 8 oktober 2013. 
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zover het al een geschil betreft, aangezien de werken nog niet zijn uitgevoerd), maar 

dat deze ingevolge art. 144 GW bij uitsluiting toekomen aan de burgerlijke rechter317. 

193. De vergunningverlenende overheid moet echter wél, niet enkel in het kader van de 

watertoets — waarbij hij nagaat in hoeverre de aanvraag conform is aan de objectieve 

rechtsregels van het Decreet Integraal Waterbeleid en de Gewestelijke 

Hemelwaterverordening — maar ook in het onderzoek naar relevante aspecten van de 

goede ruimtelijke ordening, het algemene effect van het gevraagde op de 

waterhuishouding, en dus ook op de afwatering naar aanpalende percelen, onderzoeken. 

Ook in haar opportuniteitstoets kan hij dus, zoals steeds, wijzigingen aan bestaande 

niveauverschillen tussen de percelen in overweging nemen. Ook hier blijkt dus van 

belang op basis van welke rechtsgrond de overheid haar beslissingen motiveert. 

  

                                                
317 RvVb (2e k.) 26 januari 2016, nr. RvVb/A/1516/0504, Drieghe. 
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CONCLUSIE  

194. Uit dit onderzoek blijkt dat het raakvlak (en het verschil) tussen de ruimtelijke ordening 

en het burgerlijk recht in regel duidelijk is, maar tegelijkertijd voor veel verwarring 

zorgt. Beiden hebben een duidelijk finaliteit, die echter minder verschilt dan op het 

eerste gezicht zou kunnen gedacht worden: waar het burgerlijk recht zich vooral richt 

op het regelen en vrijwaren van de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling, beoogt 

de stedenbouw in het algemeen belang een coherente en duurzame ruimtelijke ordening 

van het grondgebied (ten behoeve van huidige en toekomstige generaties) te 

vrijwaren318. Het is duidelijk dat daarbij ook individuele belangen worden afgewogen 

tegenover elkaar, net zoals dat in het burgerlijk recht gebeurt. Daar waar het burgerlijk 

wetboek, in een samenleving waar het overheidsapparaat nog niet aan ruimtelijke 

ordening deed, poogde een aantal algemene regels neer te schrijven om het samenleven 

van individuen (bv. op vlak van privacy, hinder,…) zo harmonieus mogelijk te laten 

verlopen, doet de ruimtelijke ordening in wezen niets anders, zij het in een intussen 

meer complex geworden samenleving. 

195. In nagenoeg alle besproken specifieke conflicten tussen een objectieve rechtsregel uit 

het privaatrecht en de opportuniteitstoets die een vergunningverlenend bestuur moet 

maken bij het beoordelen van een aanvraag, blijkt dat de vergunningverlenende 

overheid zich slechts mag (en kan) uitspreken over de verenigbaarheid van het 

gevraagde met de goede ruimtelijke ordening, maar daarbij kan verwijzen naar regels 

vervat in het burgerlijk recht voor zover zij essentieel zijn om deze beoordeling correct 

uit te voeren. Het zal dan eerder gaan om aspecten die simultaan in het burgerlijk recht 

als in het invullen van de goede ruimtelijke ordening van belang zijn, en niet louter om 

burgerrechtelijke aspecten.  

196. Wanneer louter burgerrechtelijke regels een invloed hebben op de beoordeling van de 

goede ruimtelijke ordening zijn twee grote leerscholen te herkennen. Enerzijds zijn er 

de voorstanders van een strikte scheiding tussen het burgerlijk recht en de ruimtelijke 

ordening (vergunningen worden namelijk toch verleend onder voorbehoud van de 

burgerlijke rechten). Beide contexten worden verschillend ingevuld, zodat hun regels 

best ook in die context uitgelegd worden. Anderzijds gaan er stemmen op om 

                                                
318 Zie ook art. 1.1.4 VCRO, het zogenaamde “doelstellingenartikel”. 
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burgerrechtelijke problemen bij de vergunningsproblematiek te betrekken indien zij een 

invloed kunnen uitoefenen op de uitvoerbaarheid van onderdelen van de vergunning, 

die dermate essentieel worden geacht dat de vergunningverlenende overheid van 

oordeel is dat het gevraagde niet in overeenstemming is met de goede ruimtelijke 

ordening indien zij niet worden uitgevoerd. Er moet echter steeds de vraag gesteld 

worden of dit wel strikt noodzakelijk is: vaak vormen de feitelijkheiden die aan de 

grondslag liggen van de burgerrechtelijke discussie ook feiten die in aanmerking 

kunnen komen voor een beoordeling van de goede ruimtelijke ordening, en dus ook 

binnen die context tot een vergunning of weigering kunnen leiden.  

197. Hoe dan ook lijkt de discussie vaak theoretisch en semantisch, gebaseerd op het 

inroepen van de juiste rechtsgrond. Immers, het voeren van burgerlijke geschillen 

gebeurt, bij uitsluiting van alle andere rechters, voor de burgerlijke rechtbank, terwijl 

vergunningen worden aangevochten bij administratieve rechtscolleges. Naar de 

rechtsonderhorige toe, die zichzelf geconfronteerd ziet met een vergunning waarmee 

hij of zij niet noodzakelijk akkoord gaat, kan het simultaan bestaan van de twee 

procedures voor verwarring zorgen. Ook de finaliteit van beide procedures is eerder 

theoretisch: iemand die geen enkel (subjectief) belang heeft bij een afgeleverde 

vergunning, zal geen (objectief) beroep instellen. Beide procedures hebben voor de 

particuliere beroepsindiener veelal hetzelfde doel.  

198. Bovendien moet opgemerkt worden dat beide rechters zich voor de beoordeling van de 

goede ruimtelijke ordening niet in de plaats mogen stellen van het bevoegd bestuur: zij 

beschikken slechts over een marginaal toetsingsrecht. Wel hebben zowel de burgerlijke 

rechter als het administratief rechtscollege de mogelijkheid om een vergunning te 

toetsen aan haar wettigheid: daar waar de burgerlijke rechter slechts een vergunning op 

basis van art. 159 GW buiten beschouwing kan laten (inter partes) kan de 

bestuursrechter de vergunning erga omnes vernietigen. Het valt echter te betwijfelen of 

de buur, die zijn belangen in een specifiek geval ten opzichte van een specifieke 

uitvoerder wenst te verdedigen daar veel belang aan hecht.  

199. Essentieel is dat de vergunningverlenende overheid zijn vergunningen afdoende 

motiveert, en aan de rechtsonderhorige duidelijk te kennen geeft welke argumenten hij 

belangrijk acht in het beoordelen van de verenigbaarheid van het gevraagde met de 

goede ruimtelijke ordening. Een problematiek die in eerste instantie burgerrechtelijk 

van aard lijkt, zoals hinder (in al zijn facetten), privacy, lichten, zichten, en 
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wateroverlast, kan, voor zover hij relevant is, een essentieel kenmerk van die 

beoordeling uitmaken. Een belangrijk instrument bij het beoordelen hiervan is het 

openbaar onderzoek, waarbij de overheid zich echter niet enkel mag laten leiden door 

wat in verbintenissen werd vastgelegd: zij wordt niet enkel geacht in het algemeen 

belang te oordelen, maar ook voor heden én toekomst.  

200. De vergunningverlenende overheid doet er dus vooral goed aan elke aanvraag op haar 

individuele waarden te beoordelen, zonder daarbij noodzakelijk te proberen algemene 

regels te vestigen: elk (bouw-)perceel en elke omgeving zijn anders, en wat op de ene 

plaats als gangbaar beschouwd wordt, kan op een andere locatie als hinderlijk ervaren 

worden. In een streven naar algemene toepasbare regels, kan dit basisbeginsel soms 

worden vergeten… 

201. Tot slot moet de bedenking gemaakt worden dat een deugdelijk vergunningenbeleid 

valt en staat met de kordate handhaving ervan. Een overheid die vergunningen verleent, 

al dan niet onder voorwaarden, moet nagaan in hoeverre die vergunningen en 

voorwaarden nageleefd worden. Hoewel subjectieve rechten steeds voor de burgerlijke 

rechter kunnen worden verdedigd, lijkt het weinig nuttig uitgebreid aandacht te 

schenken aan een vergunningenbeleid indien de vergunningen niet worden nageleefd. 

Wanneer de vergunningverlenende overheid een strikte scheiding van zijn 

vergunningspraktijk en het burgerlijk recht aanhoudt, zal het deugdelijk opvolgen van 

(voorwaarden gesteld in de) essentieel zijn. Uit de praktijk blijkt jammer genoeg ook 

vaak de relativiteit van de regelgeving inzake omgevingsrecht319: de burger die een 

vergunning succesvol vernietigd ziet, is niet steeds zeker dat dat in de praktijk veel 

verschil zal uitmaken. Vaak wordt achteraf een nieuwe vergunning verleend, al dan niet 

beter gemotiveerd, of laat het bestuur gewoonweg na op te treden. Hopelijk biedt de 

burgerlijke rechter dan soelaas…  

  

                                                
319 Zie ook P. THOMAES, “Bij het gerecht – de parking van discotheek Carré: it takes two to tango”, 
TOO 2015, afl. 2, 219. 
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