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VOORWOORD 

Deze masterproef werd geschreven in het kader van mijn masteropleiding in het notariaat aan 

de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit te Gent. 

 

Het alom gekende spreekwoord ‘de Vlaming heeft een baksteen in zijn maag’ is tot op heden 

nog steeds van toepassing. Zowel de verkavelingsvergunning als de stedenbouwkundige 

vergunning nemen hierdoor een prominente plaats in binnen de ruimtelijke ordening en 

stedenbouw in Vlaanderen. Gezien bovenstaand spreekwoord ook van toepassing is op 

mezelf, sprak het onderzoek naar de subjectieve rechten die derden reeds hadden vooraleer 

een verkavelingsvergunning verleend werd en de subjectieve rechten die derden verkrijgen 

nadat een verkavelingsvergunning afgegeven werd, mij persoonlijk aan en vond ik het de 

moeite waard om deze subjectieve rechten van dichter bij te bekijken en deze aan een 

literatuurstudie en rechtspraakonderzoek te onderwerpen. 

 

Het schrijven van een masterproef is het resultaat van vele maanden opzoekingswerk en het 

lezen en verwerken daarvan. Deze intensieve taak zou ik niet volbracht kunnen hebben zonder 

de steun van een aantal mensen, tot wie ik hier een woord van dank wil richten. 

 

In de eerste plaats wil ik professor Geert VAN HOORICK bedanken voor het promoten van mijn 

masterproef en mij de mogelijkheid te geven om deze op een zelfstandige manier te voltooien. 

Zijn boeiende lessen “Notarieel bestuursrecht” vormden een nuttige leidraad bij de 

totstandkoming van deze masterproef. Hiernaast wil ik ook graag mevrouw Lise 

VANDENHENDE bedanken om de taak van leescommissaris op zich te willen nemen. 

 

Vervolgens wil ik mijn familie, partner en vrienden bedanken voor hun onvoorwaardelijke 

steun en aanmoedigingen tijdens het schrijven van mijn masterproef.   

 

Tot slot wil ik in het bijzonder mijn ouders bedanken die mij de kans hebben gegeven om 

mijn opleiding aan de universiteit te beginnen en af te maken. Zowel tijdens het schrijven van 

mijn masterproef als de voorbije academiejaren stonden zij steeds klaar om mij met raad en 

daad bij te staan. 

 

Sabrina De Ryck 
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“Bouwen in vertrouwen”1 

                                                 
1 Bouwonderneming Nv Covemaeker, http://www.covemaeker.be. 
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INLEIDING 

1. De subjectieve rechten bij een verkavelingsvergunning kunnen we bekijken vanuit twee 

invalshoeken. Enerzijds zijn er derden die reeds subjectieve rechten hebben waar de 

verkavelingsvergunning een inbreuk op maakt. Anderzijds verkrijgen derden subjectieve 

rechten net door het bestaan van een verkavelingsvergunning. Hier hebben we het over de 

subjectieve rechten van de kopers van een, uit de verkaveling voortspruitende, individuele 

kavel. Eens een verkavelingsvergunning is verleend, geeft deze de kopers van een kavel 

vervolgens recht op het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. Of is dit toch niet 

altijd zo vanzelfsprekend? Met andere woorden: geeft de verkavelingsvergunning de eigenaar 

van een kavel een onvoorwaardelijk bouwrecht? Indien dit geen absoluut recht is voor de 

eigenaar van een perceel grond uit een verkaveling, wat zijn de redenen hiervoor en is er een 

schadevergoeding voorzien? In deze masterproef gaan we op zoek naar een antwoord op deze 

vragen. 

 

2. In hetgeen volgt, zal gelet op de draagwijdte van deze masterproef, niet in het detail worden 

ingegaan op het juridisch kader van de verkavelingsvergunning, maar wordt vooral aandacht 

besteedt aan de subjectieve rechten die er mee verband houden. 

 

3. Deze masterproef heeft enkel betrekking op het Vlaamse Gewest, de regeling die van 

toepassing is in het op het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden 

aldus niet besproken. 

 

4. Deze masterproef is opgebouwd in drie delen die vervolgens onderverdeeld zijn in 

verschillende hoofdstukken. 

 

5. Vooraleer we de subjectieve rechten zelf bespreken, bekijken we in deel een kort de figuur 

van de verkavelingsvergunning en de toepasselijke wettelijke bepalingen. Het is immers 

belangrijk hiervan enige notie te hebben. Daarmee samenhangend verduidelijken we de ratio 

legis en het doel van de verkavelingsvergunning. 

 

6. In deel twee bespreken we de subjectieve rechten waar de verkavelaar rekening mee dient 

te houden bij het aanvragen van een verkavelingsvergunning, met name de burgerlijke rechten 

van derden waar de verkavelingsvergunning een inbreuk op kan maken. Eerst duiden we op 6. 
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het basisprincipe: derden moeten er op kunnen vertrouwen dat hun burgerlijke rechten 

gerespecteerd worden. Vervolgens gaan we dieper in op de mogelijke afwijking van dit 

basisprincipe en de bijhorende procedurele aspecten. 

 

7. Tenslotte behandelen we in deel drie de subjectieve rechten van de kopers van een perceel 

grond in een verkaveling. Door het kopen van een stuk grond in een verkaveling hebben ze 

alvast de garantie dat ze effectief bouwgrond kochten. Hierdoor hebben ze nadien recht op 

een stedenbouwkundige vergunning, mits ze de verkavelingsvoorschriften respecteren. Aldus 

is het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning slechts een formaliteit. Of toch niet? 

Mensen vertrouwen er steevast op dat ze hun woning zullen mogen bouwen wanneer ze een 

perceel grond uit een verkaveling kochten. Wordt dat vertrouwen wel eens geschaad? 

 

8. Aan de ene kant zien we dat de verkavelingsvergunning niet heilig is doordat ze kan 

vervallen, herzien kan worden of buiten toepassing kan worden gelaten, hetgeen wellicht 

implicaties met zich meebrengt voor de eigenaars van een kavel. Welke weerslag heeft dit 

alles op het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning? 

 

9. Aan de andere kant bestaan er regelingen binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke 

ordening die een weerslag kunnen hebben op het verkrijgen van een stedenbouwkundige 

vergunning. Er kunnen zich incidenties voordoen met vreemde wetgeving die zich verzet 

tegen het bebouwen van een kavel. Hoe verhoudt een verkavelingsvergunning zich tot die 

wetgeving? 

 

10. Indien de kopers van een, uit de verkaveling voortspruitende, individuele kavel toch niet 

zouden mogen bouwen op hun eigendom, hebben zij bijgevolg recht op een vergoeding? Ook 

dat aspect komt aan bod in deze masterproef. 
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DEEL 1 - DE VERKAVELINGSVERGUNNING 

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING 

11. Artikel 4.1.1, 14° VCRO geeft ons een definitie van wat we moeten verstaan onder de 

term “verkavelen”2: een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één 

van deze kavels te verkopen of te verhuren voor méér dan negen jaar, om er een recht van 

erfpacht of opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs 

onder opschortende voorwaarde, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van 

constructies.3 Hieruit kunnen we opmaken dat begrip “verkavelen” drie cumulatieve 

voorwaarden omvat.4 

 

12. Vooraleer men een onroerend goed mag verkavelen, moet men in het bezit zijn van een 

verkavelingsvergunning. Dit lezen we in artikel 4.2.15, §1 VCRO: “Niemand mag zonder 

voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond verkavelen voor woningbouw of voor 

het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden 

gebruikt.”56 De verkavelingsvergunningsplicht is van openbare orde, wat betekent dat de 

miskenning ervan tot een absolute nietigheid leidt.7 

 

13. De afgesplitste delen kunnen vervolgens slechts verkocht worden indien er vooraf een 

verkavelingsakte is opgemaakt door de instrumenterende ambtenaar.8 Artikel 4.2.16, §1 

VCRO luidt als volgt: “Een kavel uit een vergunde verkaveling of verkavelingsfase kan enkel 

                                                 
2 J. DE JONGHE, “Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en onroerende goederen” in Het onroerend goed in de 

praktijk, Mechelen, Kluwer, 2011, 418-548. 
3 Eigen onderlijning 
4 Een uitgebreidere bespreking van de verschillende constitutieve bestanddelen is te vinden in: L. PROOT, “De 

verkavelingsvergunningplicht toegelicht” in J. BAEL (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat. Deel 25, Brugge, 

die Keure, 2014, 63-74. 
5 J. DE JONGHE, “Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en onroerende goederen” in Het onroerend goed in de 

praktijk, Mechelen, Kluwer, 2011, 547; G. VAN HOORICK, “Stedenbouwkundige vergunning, 

verkavelingsvergunning, handhaving, informatieverplichtingen en rechten van voorkoop” in STUDIEKRING 

PROVINCIAAL GENOOTSCHAP DER NOTARISSEN VAN OOST-VLAANDEREN, Notariële actualiteit 

2012. Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van 

Oost-Vlaanderen, Brugge, die Keure, 2013, 244. 
6 De facultatieve verkavelingsvergunning, die aangevraagd kan worden voor het verkavelen voor het aanleggen 

en bebouwen van terreinen voor andere functies dan bewoning, wordt in deze uiteenzetting niet verder 

behandeld. 
7 L. PROOT, “De verkavelingsvergunningplicht toegelicht” in J. BAEL (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat. 

Deel 25, Brugge, die Keure, 2014, 65. 
8 J. DE JONGHE, “Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en onroerende goederen” in Het onroerend goed in de 

praktijk, Mechelen, Kluwer, 2011, 549-550. 
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verkocht worden, verhuurd worden voor méér dan negen jaar, of bezwaard worden met een 

recht van erfpacht of opstal, nadat de verkavelingsakte door de instrumenterende ambtenaar 

is verleden.” Zo’n verkavelingsakte kan maar worden opgemaakt nadat het college van 

burgemeester en schepenen een verkavelingsattest heeft verleend waarin ze verklaart dat de 

wegenaanleg en de aanleg van nutsvoorzieningen zijn uitgevoerd of voldoende zijn 

gewaarborgd.9 

 

14. Uit bovenstaande kunnen we een duidelijke chronologie opmaken: opdat een eigenaar zijn 

goed mag verkavelen is er een verkavelingsvergunning vereist, pas dan mag hij zijn goed 

verkavelen. Wil hij vervolgens bepaalde kavels verkopen, moet hij in het bezit zijn van een 

verkavelingsakte.  

 

15. Zodoende verschilt de juridische aard van de verkavelingsvergunning in se met deze van 

de stedenbouwkundige vergunning. Bij het afleveren van een verkavelingsvergunning 

verleent de overheid enkel de toelating om een stuk grond in meerdere delen op te splitsen 

teneinde deze voor bebouwing te bestemmen. De overheid verleent aldus geen toelating om 

op de afgesplitste stukken grond een woning te bouwen. Hiertoe is het bekomen van een 

stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk.10 

HOOFDSTUK 2. RATIO LEGIS 

16. Een verkavelingsvergunning vrijwaart zowel private belangen als het algemeen belang. 

De rechtspraak en de rechtsleer spreken bijgevolg over “het hybride karakter van een 

verkavelingsvergunning”.11 In tegenstelling tot de stedenbouwkundige vergunning, die 

eveneens een individuele bestuurshandeling is die rechten verleent aan de vergunninghouder, 

heeft de verkavelingsvergunning zowel een individuele strekking als een reglementaire 

strekking. Enerzijds verleent de verkavelingsvergunning aan de verkavelaar het recht om zijn 

stuk grond op te splitsen en loten om die achteraf te verkopen en anderzijds verleent ze aan de 

                                                 
9 B. HUBEAU (ed.), Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, die Keure, 2011, 139.  
10 B. BOUCKAERT en T. DE WAELE, Ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Vlaams Gewest, Brugge, 

Vanden Broele, 2004, 176; E. DE KEYSER, “Verkavelen in Vlaanderen: voortdurend in evolutie?” in 

STUDIEKRING PROVINCIAAL GENOOTSCHAP DER NOTARISSEN VAN OOST-VLAANDEREN, 

Notariële actualiteit 2013. Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der 

Notarissen van Oost-Vlaanderen, Brugge, die Keure, 2014, 48. 
11 T. EYSKENS, “Over het tweeslachtige karakter van een verkavelingsvergunning: tegelijk van verordenende 

en van individuele aard” (noot onder RvS 23 februari 2006, nr. 155.477, Gemeente Sint-Gillis-Waas en De 

Rudder), TROS 2007, 247. 
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kopers van de bouwgronden bepaalde rechten en plichten. Zij moeten bij het aanvragen van 

een stedenbouwkundige vergunning de bepalingen van de verkavelingsvergunning 

respecteren als ze op het stuk grond willen bouwen. Daarnaast hebben zij recht op een 

stedenbouwkundige vergunning vanwege de overheid wanneer ze zich aan de bepalingen van 

de verkavelingsvergunning houden.12 

 

17. De verkavelingsvergunningsplicht heeft twee basisdoelstellingen voor ogen. Aan de ene 

kant geeft het de gemeenten de mogelijkheid toe te zien op een geordende urbanisatie van hun 

grondgebied en aan de andere kant geeft het de individuele koper van een stuk grond de 

garantie dat de grond die hem aangeboden werd als bouwgrond ook effectief als bouwgrond 

te gebruiken is.13 Deze laatste doelstelling is van groot belang in het licht van de subjectieve 

rechten die een verkavelingsvergunning voor derden teweeg brengt. De verkoper/verkavelaar 

heeft de zekerheid bouwgrond te mogen verkopen en de koper van een kavel heeft op zijn 

beurt de zekerheid effectief bouwgrond te kopen.14 Door de afgifte van de 

verkavelingsvergunning wordt de bestemming van de kavels immers definitief vastgelegd. 

 

18. Dit verklaart tevens de onmogelijkheid om een stuk grond te verkopen onder de 

opschortende voorwaarde van het bekomen van een verkavelingsvergunning.15 Hiermee 

samenhangend is het ook verboden publiciteit te voeren voor een verkaveling waarvan nog 

geen verkavelingsvergunning bekomen werd, dit om de potentiële koper te beschermen.16 

                                                 
12 G. VAN HOORICK, Handboek Notarieel Bestuursrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 15; G. VAN 

HOORICK, Cursus Notarieel Bestuursrecht, Gent, Universiteit Gent, 2015, 32. 
13 GwH 19 november 2003, nr. 147/2003; Cass. 9 maart 2000, Pas. 2000, I, 528; RvS 7 april 2011, nr. 212.552, 

Bruynooghe en Casteleyn; RvS 18 oktober 2001, nr. 99.917, Van Coppenolle; RvS, 1 december 2009, nr. 

198.422, Krins en Blaise; J. BOUCKAERT en G. SCHAIKO, “Omtrent de verkavelingsvergunning: recente 

evoluties in de rechtspraak en bedenkingen”, TROS 2013, afl. 70-71, 75-90; B. BOUCKAERT en T. DE 

WAELE, Ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Vlaams Gewest, Brugge, Vanden Broele, 2004, 202. 
14 J. BOUCKAERT en G. SCHAIKO, “Omtrent de verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak 

en bedenkingen”, TROS 2013, afl. 70-71, 94; G. VAN HOORICK, “Stedenbouwkundige vergunning, 

verkavelingsvergunning, handhaving, informatieverplichtingen en rechten van voorkoop” in STUDIEKRING 

PROVINCIAAL GENOOTSCHAP DER NOTARISSEN VAN OOST-VLAANDEREN, Notariële actualiteit 

2012. Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van 

Oost-Vlaanderen, Brugge, die Keure, 2013, 244-247;  
15 G. VAN HOORICK, “Stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, handhaving, 

informatieverplichtingen en rechten van voorkoop” in STUDIEKRING PROVINCIAAL GENOOTSCHAP 

DER NOTARISSEN VAN OOST-VLAANDEREN, Notariële actualiteit 2012. Verslagboek van de 

vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van Oost-Vlaanderen, Brugge, die 

Keure, 2013, 245.  
16 Art. 5.2.3, §3 VCRO; G. VAN HOORICK, “Stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 

handhaving, informatieverplichtingen en rechten van voorkoop” in STUDIEKRING PROVINCIAAL 

GENOOTSCHAP DER NOTARISSEN VAN OOST-VLAANDEREN, Notariële actualiteit 2012. Verslagboek 

van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van Oost-Vlaanderen, 

Brugge, die Keure, 2013, 245. 
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DEEL 2 - SUBJECTIEVE RECHTEN WAAR DE 

VERKAVELINGSVERGUNNING EEN INBREUK OP MAAKT 

HOOFDSTUK 1. BASISPRINCIPE: BURGERLIJKE RECHTEN VAN DERDEN 

EERBIEDIGEN 

19. Een vergunning mag normaalgezien geen afbreuk doen aan burgerlijke rechten van 

derden. Zodoende is het basisprincipe dat een stedenbouwkundige vergunning of een 

verkavelingsvergunning afgegeven wordt onder het impliciet voorbehoud van de burgerlijke 

rechten van derden, en dat de vergunning niet kan worden uitgevoerd in de mate waarin zij op 

onrechtmatige wijze afbreuk doet aan deze rechten.17”Vergunningen hebben een zakelijk 

karakter. Zij worden verleend onder voorbehoud van de op het onroerend goed betrokken 

burgerlijke rechten.”, luidt artikel 4.2.22, §1 VCRO.  

 

20. Welke houding moet de verkavelaar/verkoper aannemen als er met betrekking tot de te 

verkavelen grond privaatrechtelijke erfdienstbaarheden of conventionele verplichtingen met 

betrekking tot het grondgebruik bestaan?18 Het betreft met andere woorden de rechtsvraag van 

de wijziging of opheffing van bouwvoorschriften die voorkomen in vele, doch vaak oude 

verkoopakten.19 

HOOFDSTUK 2. AFWIJKING VAN HET BASISPRINCIPE: BURGERLIJKE RECHTEN 

VAN DERDEN AFSCHAFFEN 

21. Voor de verkavelingsvergunning bestaan er echter uitzonderingen op de basisregelregel 

van artikel 4.2.22, §1 VCRO. Artikel 4.2.22, §2 VCRO bepaalt het volgende: “In afwijking 

van §1 doet een verkavelingsvergunning door de mens gevestigde erfdienstbaarheden en bij 

overeenkomst vastgestelde verplichtingen met betrekking tot het grondgebruik teniet, voor 

zover zij met de vergunning onverenigbaar zijn, en uitdrukkelijk in de aanvraag werden 

                                                 
17 J. BAEL “Overheidsvoorschriften in verband met vastgoed in het Vlaamse Gewest” in C. DE WULF (ed.), 

Opstellen van notariële akten. IIa, Mechelen, Kluwer, 2007, 533; J. DE JONGHE, “Ruimtelijke Ordening, 

stedenbouw en onroerende goederen” in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2011, 554. 
18 J. BAEL “Overheidsvoorschriften in verband met vastgoed in het Vlaamse Gewest” in C. DE WULF (ed.), 

Opstellen van notariële akten. IIa, Mechelen, Kluwer, 2007, 532. 
19 D. LINDEMANS en J. BLANCKE, De bouw –en verkavelingsvergunning in het Vlaamse Gewest, Heule, 

UGA, 1997, 203. 
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vermeld. (…)”20Aldus onderscheiden we twee soorten van burgerlijke rechten waar de 

verkavelaar rekening mee dient te houden bij de verkavelingsaanvraag en die desgevallend 

afgeschaft worden door de verkavelingsvergunning, namelijk bepaalde erfdienstbaarheden en 

contractuele verplichtingen. 

 

22. De overheid werkt hier aan mee om de verkaveling te laten slagen. Enerzijds zou het 

bestaan van dergelijke erfdienstbaarheden de verkoop van de percelen kunnen hinderen.21 

Anderzijds, indien een verkavelingsvergunning geen erfdienstbaarheden of verplichtingen zou 

kunnen opheffen, zodat bij ontstentenis van een akkoord van alle eigenaars van de indertijd 

verkochte percelen alle vroegere bouwvoorschriften in verkoopakten eeuwigdurend zouden 

zijn, staat dit een goede ruimtelijke ordening in de weg.22 Bijgevolg zouden er verkavelingen 

kunnen ontstaan waarbij er op bepaalde kavels enkel villabouw toegelaten is, terwijl het bij 

andere kavels verplicht is om een woning op te richten zonder verdiepingen. Dit zorgt voor 

een chaotische mengeling van woningen in de verkaveling. In het licht van een goede 

ruimtelijke ordening moet dit ten stelligste vermeden worden. 

 

23. Aangezien bovenstaande bepaling een zeer uitzonderlijk karakter heeft, moet ze op 

restrictieve wijze worden geïnterpreteerd. Dit heeft voor gevolg dat bestaande 

erfdienstbaarheden en privaatrechtelijke verplichtingen aldus enkel afgeschaft kunnen worden 

in een verkavelingsvergunning en niet in een stedenbouwkundige vergunning.23 

AFDELING 1. ERFDIENSTBAARHEDEN 

24. Artikel 637 van het Burgerlijk Wetboek geeft ons een definitie van wat een 

erfdienstbaarheid is: “Een erfdienstbaarheid is een last op een erf gelegd tot gebruik en tot 

nut van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort.” Erfdienstbaarheden zijn 

onroerende, zakelijke rechten en zoals elk zakelijk recht verlenen zij een volgrecht in wiens 

handen het lijdend erf ook overgaat en zijn ze “erga omnes” tegenwerpelijk.24 

                                                 
20 Eigen onderlijning 
21 L. VENY en W. RASSCHAERT, Ruimtelijke ordening en stedenbouw in Vlaanderen, Gent, Universiteit Gent, 

2002, 129. 
22 D. LINDEMANS en J. BLANCKE, De bouw –en verkavelingsvergunning in het Vlaamse Gewest, Heule, 

UGA, 1997, 203. 
23 J. BAEL “Overheidsvoorschriften in verband met vastgoed in het Vlaamse Gewest” in C. DE WULF (ed.), 

Opstellen van notariële akten. IIa, Mechelen, Kluwer, 2007, 535. 
24 H. DEDECKER, “Zakenrecht” in C. DE WULF (ed.), Opstellen van notariële akten. IIa, Mechelen, Kluwer, 

2007, 117. 
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25. Er bestaan verschillende soorten erfdienstbaarheden.25 Artikel 4.2.22, §2 VCRO heeft het 

over “door de mens gevestigde erfdienstbaarheden”26, dewelke op drie wijzen tot stand 

kunnen komen, met name door een overeenkomst, door verjaring of door bestemming door de 

huisvader.27 Kortom, aan de natuurlijke erfdienstbaarheden (zoals het recht van afvloeiing, 

afsluiting en afpaling van aan elkaar grenzende eigendommen)28 of aan deze die door de wet 

in het leven zijn geroepen (zoals de gemene muur, het recht van uitweg, de afstand van 

beplanting, het ladderrecht, lichten en uitzichten)29 kan geen einde gesteld worden door de 

verkavelingsvergunning.30 

 

26. Bestaande erfdienstbaarheden kunnen onder bepaalde voorwaarden31 afgeschaft worden 

door een verkavelingsvergunning. Het schoolvoorbeeld is het recht van doorgang ten voordele 

van een perceel dat niet aan de straat gelegen is, ook het heersend erf genaamd. Als de 

percelen die dit recht van doorgang moeten dulden, i.e. het lijdend erf worden verkaveld en er 

hierdoor nieuwe wegen worden aangelegd, dan is het vaak zo dat de nieuwe eigenaars en 

gebruikers van het heersend erf rechtstreeks toegang krijgen tot de nieuw aangelegde wegen. 

De vergunningverlenende overheid zal dan in de afgeleverde verkavelingsvergunning bepalen 

dat het recht van doorgang wordt afgeschaft.32 

 

27. Destijds kwam het nogal eens voor dat een groot perceel grond door de eigenaar werd 

opgesplitst in verschillende percelen, vooraleer een verkavelingsvergunning werd bekomen. 

Om aan de kopers van de tekoopgestelde percelen rechtszekerheid te geven over het karakter 

van de “verkaveling” werden door de verkoper in de diverse verkoopakten bepalingen 

opgenomen met het oog op de bestemming van de percelen en de bouw van de constructies. 

Deze bepalingen kunnen soms bestempeld worden als privaatrechtelijke erfdienstbaarheden 

die werden gevestigd ten laste van het verkochte perceel en ten voordele van de andere 

                                                 
25 Art. 639 BW. 
26 Art. 686-710bis BW. 
27 J. DE JONGHE, “Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en onroerende goederen” in Het onroerend goed in de 

praktijk, Mechelen, Kluwer, 2011, 555. 
28 Art. 640-648 BW. 
29 Art. 649-685 BW. 
30 J. DE JONGHE, “Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en onroerende goederen” in Het onroerend goed in de 

praktijk, Mechelen, Kluwer, 2011, 555; L. VENY en W. RASSCHAERT, Ruimtelijke ordening en stedenbouw 

in Vlaanderen, Gent, Universiteit Gent, 2002, 129-130. 
31 Zie randnummer 30 en verder. 
32 J. BAEL “Overheidsvoorschriften in verband met vastgoed in het Vlaamse Gewest” in C. DE WULF (ed.), 

Opstellen van notariële akten. IIa, Mechelen, Kluwer, 2007, 534. 
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percelen van de “verkaveling”. Deze manier van handelen heeft echter als nadeel dat de 

privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in kwestie, behoudens akkoord van alle eigenaars van de   

indertijd verkochte percelen, voor altijd blijven bestaan. Dat is echter niet steeds zo 

vanzelfsprekend meer.33 Tegenwoordig kunnen in afwijking van artikel 4.2.22, §1 VCRO 

privaatrechtelijke erfdienstbaarheden immers afgeschaft worden door een 

verkavelingsvergunning. 

AFDELING 2. BIJ OVEREENKOMST VASTGESTELDE VERPLICHTINGEN 

28. Privaatrechtelijke afspraken gaan normaliter voor op een verkavelingsvergunning, doch 

een verkavelingsvergunning kan aan de bij overeenkomst vastgestelde verplichtingen met 

betrekking tot het grondgebruik een einde stellen. Onder de “bij overeenkomst vastgestelde 

verplichtingen” worden zowel de zakelijke verplichtingen als de persoonlijke verplichtingen 

begrepen.34 

 

29. Zo is het mogelijk dat in vroegere akten betreffende een bepaald perceel grond bepalingen 

zijn opgenomen met betrekking tot de bestemming die aan het perceel grond kan worden 

gegeven, of met betrekking tot de bouwwerken die op dat perceel kunnen worden opgericht. 

In een vroegere akte kan bijvoorbeeld bepaald zijn dat enkel villabouw toegelaten is, of dat 

enkel gebouwen kunnen worden opgericht met een gelijkvloers en één verdieping, of dat in 

een onroerend goed geen handel kan worden gedreven.35 Het is bijvoorbeeld denkbaar dat 

een ouder koppel een groot lot bouwgrond heeft en beslist om een stuk daarvan, dat ze 

aanvankelijk als tuin gebruikten, te verkopen. We kunnen ons goed voorstellen dat ze uitkijken 

naar kopers die hun rust willen eerbiedigen en dat ze het niet zouden waarderen als de kopers 

een kindercrèche zouden beginnen op het perceel naast hun woning. Vandaar dat het als 

verkoper nuttig kan zijn om bepalingen met betrekking tot het grondgebruik op te nemen in de 

verkoopovereenkomst. Indien de kopers het onroerend goed op hun beurt verkopen, zullen de 

bepalingen met betrekking tot het grondgebruik uit de oude verkoopakte ook van toepassing 

zijn op de nieuwe kopers. 

                                                 
33 J. BAEL “Overheidsvoorschriften in verband met vastgoed in het Vlaamse Gewest” in C. DE WULF (ed.), 

Opstellen van notariële akten. IIa, Mechelen, Kluwer, 2007, 534. 
34 RvS 10 juni 1993, nr. 43.271, Puylaert; A. DESMET, S. SNAET en R. VEKEMAN, Stedenbouw in 

Vlaanderen in Reeks Notariële Praktijkstudies, Mechelen, Kluwer, 2004, 102. 
35 J. BAEL “Overheidsvoorschriften in verband met vastgoed in het Vlaamse Gewest” in C. DE WULF (ed.), 

Opstellen van notariële akten. IIa, Mechelen, Kluwer, 2007, 532. 
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AFDELING 3. PROCEDURELE ASPECTEN 

30. De aanvrager van de verkavelingsvergunning moet de erfdienstbaarheden en de 

verplichtingen, waarmee zijn ontwerp in strijd is uitdrukkelijk in de aanvraag vermelden. 

Afgezien daarvan gaan erfdienstbaarheden en contractuele verplichtingen tevens teniet bij het 

verlenen van de verkavelingsvergunning zo deze daarmee strijdig zijn, ook al waren deze niet 

expliciet vermeld in de aanvraag.36 

 

31. Bij deze wijzen we er op dat het ontzettend belangrijk is om na te gaan of alle bestaande 

erfdienstbaarheden en privaatrechtelijke verplichtingen die men teniet wil laten gaan ook 

daadwerkelijk vermeldt zijn in de verkavelingsaanvraag. Vergeet men er een, dan zal deze 

niet buiten werking worden gesteld door de verkavelingsvergunning.37  

 

32. Het is daarom van belang om als notaris van de koper van een lot bouwgrond in een 

verkaveling na te gaan of er erfdienstbaarheden op het perceel gelden, dewelke niet afgeschaft 

werden door de verkavelingsvergunning.38 Zodoende blijven deze erfdienstbaarheden bestaan 

en moeten ze dus gerespecteerd worden door de eigenaars van de kavel waar de 

erfdienstbaarheden een weerslag op hebben.  

 

33. Inzake de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een nieuwe verkavelingsvergunning 

kunnen we wijzen op drie bepalingen die betrekking hebben de erfdienstbaarheden. Artikel 3, 

§1, 5°, c) van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de dossiersamenstelling van de 

aanvraag van een verkavelingsvergunning bepaalt dat het dossier van de aanvraag voor een 

nieuwe verkavelingsvergunning een omgevingsplan op schaal 1:2.500 of groter met 

voorstelling van de bestaande toestand moet bevatten. Op desbetreffend plan staan onder meer 

de bestaande erfdienstbaarheden en rechten van doorgang aangeduid. Artikel 3, §1, 6°, g) 

bepaalt dat het dossier van de aanvraag voor een nieuwe verkavelingsvergunning een 

                                                 
36 T. DE WAELE, “Vergunningen en burgerlijke rechten: worlds apart of living apart together?” in B. 

GOOSSENS, Y. LOIX, F. SEBREGHTS (eds.), Tussen algemeen belang en toegewijde zorg. Liber amicorum 

Hugo Sebreghts, Antwerpen, Intersentia, 2014, 40. 
37 Art. 4.2.22, §2 VCRO; J. DE JONGHE, “Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en onroerende goederen” in Het 

onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2011, 555; J. BAEL “Overheidsvoorschriften in verband met 

vastgoed in het Vlaamse Gewest” in C. DE WULF (ed.), Opstellen van notariële akten. IIa, Mechelen, Kluwer, 

2007, 535; F. WASTIELS, “De rechtsregeling van de verkavelingen” in F. WASTIELS en P. VANDEN 

BORRE, De nieuwe wetgeving op de ruimtelijke ordening, Leuven, Instituut voor administratief recht, 1971, 13-

15. 
38 Departement Ruimte Vlaanderen, “Checklist voor aankoop van een grond of gebouw”,  

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Voorukoopt (consultatie op 10 augustus 2016). 

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Voorukoopt
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omgevingsplan op schaal 1:2.500 of groter met voorstelling van de nieuwe toestand moet 

bevatten. De bestaande en te behouden erfdienstbaarheden die voor de aanvraag van belang 

zijn en een ruimtelijke weerslag hebben moeten op bovenvermeld plan weergegeven worden. 

Tenslotte geeft artikel 3, §1, 7°, f) aan dat het dossier van de aanvraag voor een nieuwe 

verkavelingsvergunning een verkavelingsontwerp op schaal 1:500 of groter moet bevatten 

waarop de te behouden erfdienstbaarheden aangeduid zijn.39 

 

34. Na het indienen van de aanvraag tot een verkavelingsvergunning volgt er aansluitend een 

openbaar onderzoek.40 Dit betekent dat de aanvrager een bekendmaking van de aanvraag voor 

een nieuwe verkavelingsvergunning, door middel van een affiche moet aanplakken op de 

plaats waar het betrokken goed aan de openbare weg paalt, en dit tot de dag van de beslissing 

over de aanvraag.41 Ook het gemeentebestuur dient een bekendmaking van de 

verkavelingsaanvraag uit te hangen op de gewone aanplakplaatsen.42  

 

35. Zoals hierboven aangegeven, vermeldt de aanvrager van de verkavelingsvergunning 

uitdrukkelijk de door de mens gevestigde erfdienstbaarheden of de bij overeenkomst 

vastgestelde verplichtingen met betrekking tot het grondgebruik waarmee de inhoud van de 

aanvraag strijdig is. De begunstigden van die erfdienstbaarheden en/of verplichtingen worden 

in dat geval voor de aanvang van het openbaar onderzoek door het gemeentebestuur per 

aangetekende brief of met een individueel bericht tegen ontvangstbewijs in kennis gesteld van 

de verkavelingsaanvraag. Hierop is er een uitzondering, met name wanneer die begunstigden 

het verkavelingsformulier en alle verkavelingsplannen voor akkoord ondertekenen, moeten ze 

niet in kennis worden gesteld.43 Door de kennisgeving inzake de verkavelingsaanvraag weten 

de begunstigden van de erfdienstbaarheden en/of verplichtingen bijgevolg dat hun subjectieve 

rechten en belangen op het spel staan.44 Zij hebben vervolgens de mogelijkheid om hun 

                                                 
39 Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag van 

een verkavelingsvergunning, BS 5 augustus 2009; J. DE JONGHE, “Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en 

onroerende goederen” in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2011, 655-661. 
40 Art. 3, §4 besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over 

aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging, 

BS 20 mei 2000; A. DESMET, S. SNAET, R. VEKEMAN, Stedenbouw in Vlaanderen in Reeks Notariële 

Praktijkstudies, Mechelen, Kluwer, 2004, 101. 
41 Art. 5 besluit openbare onderzoeken; J. DE JONGHE, “Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en onroerende 

goederen” in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2011, 671-672. 
42 Art. 8 besluit openbare onderzoeken. 
43 Art. 9 besluit openbare onderzoeken; J. DE JONGHE, “Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en onroerende 

goederen” in Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2011, 677. 
44 F. WASTIELS, “De rechtsregeling van de verkavelingen” in F. WASTIELS en P. VANDEN BORRE, De 

nieuwe wetgeving op de ruimtelijke ordening, Leuven, Instituut voor administratief recht, 1971, 3. 
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bezwaren en opmerkingen kenbaar te maken aan het college van burgemeester en 

schepenen.45 

 

36. De overheid die de verkavelingsvergunning aflevert, in de regel het college van 

burgemeester en schepenen van de gemeente waarin het onroerend goed gelegen is46, kan 

vervolgens in de afgeleverde verkavelingsvergunning beslissen om de bestaande 

erfdienstbaarheden en verplichtingen te laten tenietgaan.47 Bijgevolg kan de 

vergunningverlenende overheid op drie mogelijke manieren beslissen. De 

verkavelingsaanvraag kan geweigerd worden indien zij de rechten en belangen van andere 

eigenaars ernstig aantast. Daarnaast is het mogelijk dat de overheid slechts sommige 

erfdienstbaarheden of verplichtingen afschaft, wat betekent dat de verkavelaar deels 

voldoening krijgt. Tenslotte kan de overheid de verkavelingsvergunning verlenen zoals ze 

werd aangevraagd, wat er op neer komt dat alle ermede strijdige erfdienstbaarheden en 

verplichtingen teniet gaan.48 

AFDELING 4. SCHADEVERGOEDING 

37. Degenen die schade lijden door het feit dat bepaalde erfdienstbaarheden of contractuele 

verplichtingen teniet zijn gegaan door de verkavelingsvergunning kunnen een 

schadevergoeding eisen bij de aanvrager van de verkavelingsvergunning. Artikel 4.2.22, §2 

VCRO stipuleert: “(…) De afgifte van de verkavelingsvergunning verhindert op geen enkele 

wijze dat de begunstigden van deze erfdienstbaarheden of verplichtingen een eventueel recht 

op schadeloosstelling ten laste van de aanvrager uitoefenen.”  

 

                                                 
45 F. WASTIELS, “De rechtsregeling van de verkavelingen” in F. WASTIELS en P. VANDEN BORRE, De 

nieuwe wetgeving op de ruimtelijke ordening, Leuven, Instituut voor administratief recht, 1971, 14. 
46 Wanneer de aanvraag uitgaat van een publiekrechtelijke rechtspersoon beslist de Vlaamse regering, de 

gedelegeerde stedenbouwkundige ambtenaar of de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar over de 

vergunningsaanvraag. Niettemin beslist het college steeds over de verkavelingsaanvragen van sociale 

woonorganisaties. 
47 J. BAEL “Overheidsvoorschriften in verband met vastgoed in het Vlaamse Gewest” in C. DE WULF (ed.), 

Opstellen van notariële akten. IIa, Mechelen, Kluwer, 2007, 534; B. HUBEAU (ed.), Ruimtelijke ordening voor 

beginners, Brugge, die Keure, 2011, 136-137; G. VAN HOORICK, “Stedenbouwkundige vergunning, 

verkavelingsvergunning, handhaving, informatieverplichtingen en rechten van voorkoop” in STUDIEKRING 

PROVINCIAAL GENOOTSCHAP DER NOTARISSEN VAN OOST-VLAANDEREN, Notariële actualiteit 

2012. Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van 

Oost-Vlaanderen, Brugge, Die Keure, 2013, 258; B. HUBEAU (ed.), Ruimtelijke ordening voor beginners, 

Brugge, die Keure, 2011, 136-137. 
48 F. WASTIELS, “De rechtsregeling van de verkavelingen” in F. WASTIELS en P. VANDEN BORRE, De 

nieuwe wetgeving op de ruimtelijke ordening, Leuven, Instituut voor administratief recht, 1971, 14. 
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38. Er zal echter enkel een schadevergoeding gevorderd kunnen worden door de houders van 

dergelijke burgerlijke rechten als ze ook daadwerkelijk schade geleden hebben, dit zal 

namelijk niet steeds het geval zijn. In het aangehaalde schoolvoorbeeld over het recht van 

doorgang is het zeer reëel dat er geen schade wordt geleden door de eigenaars en gebruikers 

van het heersend erf. Het oprichten van rijwoningen of een handelsinrichting naast een chique 

villa daarentegen, terwijl enkel villabouw toegelaten was volgens de eigendomstitel, kan voor 

deze chique villa een belangrijke waardevermindering tot gevolg hebben. De 

waardevermindering veroorzaakt door het buiten werking stellen van de erfdienstbaarheden 

en privaatrechtelijke verplichtingen moet vergoed worden aan de eigenaar van de aanpalende 

woning, samen met eventuele andere schade die kan worden aangetoond.49 Naar onze mening 

is het echter moeilijk in te schatten hoeveel een dergelijke waardevermindering bedraagt en 

zal de rechter dit ex aequo et bono moeten begroten. Overigens wijzen we er op dat het de 

burgerlijke rechter is en niet de Raad van State of de Raad voor vergunningsbetwistingen die 

desgevallend uitspraak zal moeten doen over betwistingen omtrent het bestaan of de 

draagwijdte van dergelijke erfdienstbaarheid.50 

  

                                                 
49 J. BAEL “Overheidsvoorschriften in verband met vastgoed in het Vlaamse Gewest” in C. DE WULF (ed.), 

Opstellen van notariële akten. IIa, Mechelen, Kluwer, 2007, 534-535; F. WASTIELS, “De rechtsregeling van de 

verkavelingen” in F. WASTIELS en P. VANDEN BORRE, De nieuwe wetgeving op de ruimtelijke ordening, 

Leuven, Instituut voor administratief recht, 1971, 13-15. 
50 RvS 20 december 2010, nr. 209.863, Meeus; RvS 26 juni 2008, nr. 184.838, Van Ham; T. DE WAELE, 

“Vergunningen en burgerlijke rechten: worlds apart of living apart together?” in B. GOOSSENS, Y. LOIX, F. 

SEBREGHTS (eds.), Tussen algemeen belang en toegewijde zorg. Liber amicorum Hugo Sebreghts, Antwerpen, 

Intersentia, 2014, 40. 
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DEEL 3 – SUBJECTIEVE RECHTEN VAN DE KOPERS VAN EEN KAVEL 

HOOFDSTUK 1. SUBJECTIEF RECHT OP EEN STEDENBOUWKUNDIGE 

VERGUNNING 

39. De kopers van een uit de verkaveling voortspruitende, individuele kavel hebben een 

subjectief recht op het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning 

AFDELING 1. DE GARANTIE VAN BOUWGROND VOOR DE KOPER 

40. De ratio legis leerde ons dat een verkavelingsvergunning vereist is als garantie voor de 

koper dat hij daadwerkelijk een stuk bouwgrond kocht. Anders gezegd heeft de 

verkavelingsvergunningplicht de bedoeling om particulieren een zeer belangrijke 

bescherming te bieden tegen een weigering van de bouwtoelating.51 De parlementaire 

voorbereiding van de Stedenbouwwet stelde reeds dat de verkavelingsvergunning de 

verwerver van een stuk grond “beoogt te beschermen tegen iedere verrassing wat betreft de 

mogelijkheid om een gebouw op het aangekochte perceel op te richten.”52 In die zin oordeelde 

het Hof van Cassatie dat een verkavelingsvergunning aan een perceel het karakter van 

bouwgrond verleent en de belangen van kopers van een lot beschermt door hen te garanderen 

dat een woning mag worden opgericht op het aan hen overgedragen stuk grond.53 

 

41. A contrario bepaalt artikel 5.2.2 VCRO dat de notaris bij de verdeling van een goed 

waarvoor geen verkavelingsvergunning is afgegeven in de akte een verklaring van de verdeler 

dient op te nemen waarin wordt gesteld dat voor de verdeling geen verkavelingsvergunning 

werd afgegeven en dat hij geen verzekering geeft “wat betreft de mogelijkheid om op het 

goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen, die voor 

bewoning kan worden gebruikt”.54 

                                                 
51 J. BOUCKAERT en G. SCHAIKO, “Omtrent de verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak 

en bedenkingen”, TROS 2013, afl. 70-71, 74-84; G. VAN HOORICK, “Stedenbouwkundige vergunning, 

verkavelingsvergunning, handhaving, informatieverplichtingen en rechten van voorkoop” in Notariële actualiteit 

2012. Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van 

Oost-Vlaanderen, Brugge, die Keure, 2013, 244-247. 
52 Wetsontwerp tot organisatie van de stedenbouw en van de ruimtelijke ordening, Parl.St. Senaat 1958-59, nr. 

124, 32. 
53 Cass. (1e k.) 9 maart 2000, AR C.97.0349.N; Cass. 7 april 1995, AR C.92.8326.N, RW 1995-96 (verkort), 501. 
54 J. BOUCKAERT en G. SCHAIKO, “Omtrent de verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak 

en bedenkingen”, TROS 2013, afl. 70-71, 84.  
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AFDELING 2. DE VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN, BINDEND VOOR ALLE PARTIJEN 

42. Aldus levert de verkavelingsvergunning de koper een subjectief recht om te bouwen 

volgens bepaalde voorschriften. We kunnen met andere worden stellen dat de koper van een 

kavel een stedenbouwkundige vergunning zal verkrijgen indien de aanvraag hiertoe voldoet 

aan de verkavelingsvoorschriften.55 De stedenbouwkundige vergunning is de toelating van de 

bevoegde overheid om bouwvergunningsplichtige handelingen uit te voeren.56 De 

verkavelingsvoorschriften zijn uniforme bouwvoorschriften opgelegd in de 

verkavelingsvergunning die bindend zijn ten aanzien van alle constructies die binnen de 

verkaveling worden opgericht.57 Dit is een gevolg van het reglementaire of verordenende 

karakter van de verkavelingsvergunning. Artikel 4.2.15, §2 VCRO stelt in die zin dan ook dat 

“een verkavelingsvergunning reglementaire voorschriften omvat aangaande de wijze waarop 

de verkaveling ingericht wordt en de kavels bebouwd kunnen worden.”58 

 

43. De vergunningverlenende overheid moet op haar beurt de aanvragen voor 

stedenbouwkundige vergunningen te allen tijde toetsen aan de verkavelingsvoorschriften, 

aangezien de verkavelingsvergunning het juridisch kader vormt waar de overheid toe 

gebonden is bij de beoordeling van de stedenbouwkundige vergunningen voor individuele 

kavels. Anders gezegd, de verkavelingsvergunning werkt normerend voor de overheid die 

over de stedenbouwkundige aanvragen moet beslissen.59 Bijgevolg zijn er twee hypotheses 

mogelijk. Indien de stedenbouwkundige vergunning niet conform is aan de 

verkavelingsvergunning zal de overheid weigeren deze af te leveren. Wanneer de aanvraag 

daarentegen volledig conform de bepalingen van de verkavelingsvergunning is, kan de 

overheid de stedenbouwkundige vergunning in principe niet weigeren.60 De 

                                                 
55 J. DE JONGHE, “Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en onroerende goederen” in Het onroerend goed in de 

praktijk, Mechelen, Kluwer, 2011, 549; J. BAEL “Overheidsvoorschriften in verband met vastgoed in het 

Vlaamse Gewest” in C. DE WULF (ed.), Opstellen van notariële akten. IIa, Mechelen, Kluwer, 2007,  531. 
56 J. DE JONGHE, “Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en onroerende goederen” in Het onroerend goed in de 

praktijk, Mechelen, Kluwer, 2011, 408. 
57 RvS 23 februari 2000, nr. 85.594, Clynhens; J. BOUCKAERT en G. SCHAIKO, “Omtrent de 

verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak en bedenkingen”, TROS 2013, afl.70-71, 95; T. 

EYSKENS, “Over het tweeslachtige karakter van een verkavelingsvergunning: tegelijk van verordenende en van 

individuele aard” (noot onder RvS 23 februari 2006, nr. 155.477, Gemeente Sint-Gillis-Waas en De Rudder), 

TROS 2007, 247. 
58 J. BOUCKAERT en G. SCHAIKO, “Omtrent de verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak 

en bedenkingen, TROS 2013, afl. 70-71, 90. 
59 RvS 6 december 1988, nr. 31.547, Tilmans; L. VENY en W. RASSCHAERT, Ruimtelijke ordening en 

stedenbouw in Vlaanderen, Gent, Universiteit Gent, 2002, 105. 
60 W. ALESSANDRO, De verkavelingsvergunning, masterproef Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, 

2013-14, http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/032/RUG01-002163032_2014_0001_AC.pdf, 66; G. VAN 

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/032/RUG01-002163032_2014_0001_AC.pdf
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verkavelingsvoorschriften zijn aldus verbindend ten aanzien van de eigenaars van de kavels, 

maar ook ten aanzien van de vergunningverlenende overheid wanneer deze moet oordelen 

over latere aanvragen tot een stedenbouwkundige vergunning.61  

 

44. Wanneer een niet-vervallen verkavelingsvergunning bestaat, heeft dit tevens als voordeel 

dat de vergunningverlenende overheid niet eens moet onderzoeken of de aanvraag van een 

stedenbouwkundige vergunning in overeenstemming is met de bestemming die het 

gewestplan62 of het BPA63 aan het perceel geeft. Wanneer de te bouwen woning gelegen is in 

het gebied van een vergunde verkaveling, volstaat het na te gaan of de aanvraag tot een 

stedenbouwkundige vergunning voldoet aan de verkavelingsvoorschriften. Een aparte toetsing 

aan de voorschriften van het BPA of het RUP is hierdoor niet noodzakelijk. We kunnen 

stellen dat een verkavelingsvergunning de vergunningverlenende overheid op dezelfde manier 

verbindt als een RUP of een BPA.64 Aldus de Raad van State en het Hof van Cassatie, die 

reeds in 1976, respectievelijk 1984 oordeelden dat de verkavelingsvergunning dezelfde 

verordenende waarde heeft als een BPA.65  

 

45. Stedenbouwkundige vergunningen die strijdig zijn met de voorschriften van de 

verkavelingsvergunning zijn onwettig.66 De eigenaar van een kavel die bijgevolg bouwt 

overeenkomstig een stedenbouwkundige vergunning, doch in strijd met een 

verkavelingsvergunning is strafbaar, onverminderd de aansprakelijkheid van de overheid die 

deze stedenbouwkundige vergunning heeft verleend.67  

 

                                                                                                                                                         
HOORICK, Cursus Notarieel Bestuursrecht, 2015, Gent, Universiteit Gent, 32; G. VAN HOORICK, Handboek 

Notarieel Bestuursrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 15. 
61 RvS 30 november 2000, nr. 91.262, Van Den Bergh; RvS 14 januari 1969, nr. 13.319, Desmet en De Beys; J. 

BOUCKAERT en G. SCHAIKO, “Omtrent de verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak en 

bedenkingen”, TROS 2013, afl. 70-71, 95. 
62 RvS 23 februari 2000, nr. 85.589, Van Hespen; RvS 22 december 1994, nr. 50961, Goedseels. 
63 RvS 5 juni 2009, nr. 193.774, Steeno; RvS 26 januari 2009, nr. 189.786, Flamey e.a.; RvS 25 oktober 2000, 

nr. 90.455, Heremans e.a. 
64 GwH 19 november 2003, nr. 147/2003, overweging B.8.I; RvS 31 juli 1996, nr. 61.102, Vermeiren; RvS 30 

juni 1982, nr. 22.393, Dehove; RvS 14 januari 1969, nr. 13.319, Desmet en De Beys; J. BOUCKAERT en G. 

SCHAIKO, “Omtrent de verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak en bedenkingen”, TROS 

2013, afl. 70-71, 95-96;  
65 Cass. 13 april 1984, Arr.Cass. 1983-84, 1081-1082; RvS 29 juni 1976, nr. 17.740. 
66 J. DE JONGHE, “Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en onroerende goederen” in Het onroerend goed in de 

praktijk, Mechelen, Kluwer, 2011, 568. 
67 Art. 4.2.15 en 6.1.1, 1° VCRO; G. VAN HOORICK, “Stedenbouwkundige vergunning, 

verkavelingsvergunning, handhaving, informatieverplichtingen en rechten van voorkoop” in STUDIEKRING 

PROVINCIAAL GENOOTSCHAP DER NOTARISSEN VAN OOST-VLAANDEREN, Notariële actualiteit 

2012. Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van 

Oost-Vlaanderen, Brugge, die Keure, 2013, 244-262. 
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46. De stedenbouwkundige vergunning zal steevast geweigerd worden indien het 

aangevraagde onverenigbaar is met de verkavelingsvoorschriften, tenzij daarvan op een 

geldige manier is afgeweken.68 Zo komt het vaak voor dat aanpalende eigenaars een 

overeenkomst sluiten waarbij de ene akkoord gaat dat de andere zijn tuinberging op de 

perceelgrens bouwt, in plaats van de minimale afstand van een halve meter afstand - die 

meestal beschreven staat in de verkavelingsvoorschriften, te respecteren. 

AFDELING 3. DE VRIJWARING VAN DE BEPALINGEN VAN DE VERKAVELINGSVERGUNNING   

47. Wegens haar reglementaire aard vormt de verkavelingsvergunning een uitzondering op 

een toekomstig ruimtelijk ordeningsplan. In de bewoordingen van artikel 4.2.18 VCRO luidt 

het zo: “De bepalingen van een verkavelingsvergunning worden niet opgeheven door de 

inwerkingtreding van een stedenbouwkundig voorschrift waarmee zij onverenigbaar zijn, 

onverminderd artikel 4.6.5.” De bestemmingsvoorschriften van een ruimtelijk ordeningsplan 

van latere datum hebben met andere woorden niet tot gevolg dat de ermee strijdige bepalingen 

van een verkavelingsvergunning van rechtswege hun materiële rechtskracht verliezen.69 

Bijvoorbeeld: in 1978 bekomt Pierre een verkavelingsvergunning en vervolgens splitst hij het 

stuk grond op in zes percelen. Een jaar later wordt dat stuk grond ineens natuurgebied. 

Wanneer Pierre binnen de vijf jaar twee loten verkoopt, en binnen de tien jaar nog eens twee 

loten verkoopt, zal de verkavelingsvergunning niet vervallen en voor eeuwig blijven bestaan 

ten aanzien van de resterende twee loten. Door het reglementaire karakter van de 

verkavelingsvergunning blijven deze laatste twee loten voor eeuwig bouwgrond, ook al gaat 

dat in tegen de ruimtelijke ordening.70 Kortom, de kavels behouden hun bestemming zolang 

de verkavelingsvergunning blijft gelden.71 De Raad van State bekrachtigde dit meermaals in 

haar rechtspraak.72 Dit is een belangrijk gevolg van de reglementaire aard van de 

verkavelingsvergunning ten aanzien van de eigenaar van een kavel.  

 

                                                 
68 J. DE JONGHE, “Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en onroerende goederen” in Het onroerend goed in de 

praktijk, Mechelen, Kluwer, 2011, 567-568. 
69 I. LEENDERS, F. VAN ACKER, V. TOLLENAERE, P. VAN ASSCHE, J. VERKEST, K. VANHERCK, G. 

DE WOLF, J. VAN DEN BERGHE en P. VANSANT, Zakboekje Ruimtelijke Ordening 2014, Mechelen, 

Kluwer, 2013, 544; L. VENY en W. RASSCHAERT, Ruimtelijke ordening en stedenbouw in Vlaanderen, Gent, 

Universiteit Gent, 2002, 106. 
70 G. VAN HOORICK, Cursus Notarieel Bestuursrecht, 2015, Gent, Universiteit Gent, 41. 
71 B. HUBEAU (ed.), Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, die Keure, 2011, 132. 
72 RvS 7 februari 2003, nr. 115.559, Tilly en Mahieu; RvS 3 februari 1999, nr. 78.487, De Muynck. 
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48. Het reglementaire karakter van de verkavelingsvergunning kunnen we bijgevolg ook 

terugvinden in het beginsel van de onaantastbaarheid van de definitief, door een constitutieve 

administratieve beschikking gevestigde situaties en van de daaruit voortgekomen 

rechtsverhoudingen.73 Hieruit volgt dat overheid die de verkavelingsvergunning verleende in 

beginsel niet meer bevoegd is om deze in te trekken of retroactief te wijzigen.74 Dit toont aan 

dat de reglementaire aard van de verkavelingsvergunning ook belangrijke consequenties heeft 

voor de overheid.  

HOOFDSTUK 2. DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING, TOCH GEEN 

FORMALITEIT? 

49. Na het kopen van een kavel is het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning 

doorgaans nog slechts een formaliteit voor de eigenaar van de kavel.  

 

50. Het recht op een stedenbouwkundige vergunning is evenwel geen absoluut recht. 

Enerzijds kan de beslissing van de overheid tot toekenning van een verkavelingsvergunning 

op diverse manieren, en voor uiteenlopende redenen ongedaan worden gemaakt.75 

Logischerwijs brengt dit een aantasting van de rechtsgevolgen van de verkavelingsvergunning 

met zich mee. Anderzijds kunnen er zich incidenties met hogere wetgeving voordoen die 

rechtstreeks implicaties hebben op het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. 

AFDELING 1. DE VERKAVELINGSVERGUNNING, EEN DEFINITIEF VERWORVEN TROFEE? 

51. De rechtszekerheid die volgt uit de verkavelingsvergunning wordt enigszins aangetast, 

vermits een verkavelingsvergunning kan vervallen of herzien kan worden. Hiernaast kan ze 

ook vernietigd worden op basis van de exceptie van onwettigheid. 

Onderafdeling 1. Het verval van de verkavelingsverkaveling 

52. Welke impact heeft de vervalregeling van de verkavelingsvergunning op de 

stedenbouwkundige vergunningen, die al dan niet reeds afgeleverd werden? 

                                                 
73 L. VENY en W. RASSCHAERT, Ruimtelijke ordening en stedenbouw in Vlaanderen, Gent, Universiteit Gent, 

2002, 106. 
74 Hierop bestaan er evenwel twee uitzonderingen die we behandelen onder randnummer 58 en verder. 
75 D. LINDEMANS en J. BLANCKE, De bouw –en verkavelingsvergunning in het Vlaamse Gewest, Heule, 

UGA, 1997, 213. 
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§1. Stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd voor het verval 

53. Een verkavelingsvergunning vervalt van rechtswege wanneer binnen een bepaalde 

termijn76 onvoldoende kavels verkocht zijn.77 De bijhorende verkoopakten moeten ook binnen 

de opgelegde termijn geregistreerd zijn, aldus volstaat het niet dat binnen die termijn enkel de 

notariële akten verleden zijn. Het verval van de verkavelingsvergunning kan wel tegengegaan 

worden door de registratie van de onderhandse verkoopovereenkomsten. Het verval geldt 

slechts ten aanzien van het niet verkocht gedeelte van de verkaveling; de verkochte kavels 

blijven beschikken over een geldige verkavelingsvergunning. 78  De eigenaars van een kavel 

mogen immers geen schade berokkend worden doordat de verkavelaar het naliet tijdig het 

minimum aantal kavels te verkopen. Hun burgerlijke rechten moeten gerespecteerd worden in 

het licht van het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel.79  

§2. Stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd na het verval 

54. Wat als de bestuursoverheid na het verval van de verkavelingsvergunning nog een 

stedenbouwkundige vergunning aflevert? Artikel 4.6.4, §6 VCRO bepaalt hieromtrent het 

volgende: “Onverminderd artikel 4.6.4, § 5 VCRO, kan het verval van rechtswege niet 

worden tegengesteld aan personen die zich op de verkavelingsvergunning beroepen, indien zij 

kunnen aantonen dat de overheid, na het verval, en ten aanzien van één of meer van hun 

kavels binnen de verkaveling, (…) stedenbouwkundige vergunningen (…) heeft verleend, in 

zoverre deze door de hogere overheid of de rechter niet onrechtmatig werden bevonden.” 

Ook deze bepaling is klaarblijkelijk ingegeven door het vertrouwensbeginsel.80  

 

55. De eigenaar van de kavel moet bewijzen dat de overheid na het verval een 

stedenbouwkundige vergunning heeft verleend, wat ten aanzien van de rechtsonderhorige een 

gerechtigd vertrouwen wekte waardoor het verval hem niet-tegenwerpelijk is. Kortom, de 

verkavelingsvergunning blijft ten aanzien van die eigenaar toch nog van kracht. Het is 

vanzelfsprekend dat het verval hem enkel niet-tegenwerpelijk is indien de hogere overheid of 

                                                 
76 Gelet op de draagwijdte van deze masterproef wordt er niet verder ingegaan op de gedetailleerdere regelgeving 
77 4.6.4, §1 - §4 VCRO. 
78 J. BAEL “Overheidsvoorschriften in verband met vastgoed in het Vlaamse Gewest” in C. DE WULF (ed.), 

Opstellen van notariële akten. IIa, Mechelen, Kluwer, 2007, 486-487; A. DESMET, S. SNAET, R. VEKEMAN, 

Stedenbouw in Vlaanderen in Reeks Notariële Praktijkstudies, Mechelen, Kluwer, 2004, 41. 
79 R. VEKEMAN, “Ruimtelijke ordening en stedenbouw. Planologie, verordeningen en vergunningen” in Reeks 

‘Rechts en praktijk’, Mechelen, Kluwer, 2004, 345-346.  
80 W. ALESSANDRO, De verkavelingsvergunning, masterproef Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, 

2013-14, http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/032/RUG01-002163032_2014_0001_AC.pdf,78. 

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/032/RUG01-002163032_2014_0001_AC.pdf
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de rechter de stedenbouwkundige vergunning niet onrechtmatig heeft bevonden.81 Zonder 

enige twijfel vormde de vervallen verkavelingsvergunning de toetssteen voor de overheid bij 

het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning.82 

 

56. Met betrekking tot artikel 4.6.4, §6 VCRO doet er zich echter een tegenstrijdigheid voor 

tussen de wil van de decreetgever en de gebruikelijke rechtspraak van de Raad van State.83  

 

“Het gegeven dat de overheid in eerdere en zelfs latere beslissingen vergunningen heeft 

verleend op grond van de verkavelingsvergunning (…) en dit zonder aan die aanvragers het 

verval van deze verkavelingsvergunning tegen te werpen, impliceert niet dat de door de 

verzoekende partij ingeroepen algemene beginselen van behoorlijk bestuur haar toelaten 

dezelfde aanspraken te kunnen laten gelden. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

kunnen immers niet met goed gevolg worden ingeroepen contra legem. De aanspraak op de 

toepassing van deze beginselen vermag niet neer te komen op de aanspraak op een onwettige 

toepassing van de regelgeving.”84, aldus de Raad van State.85 Zij meent dat de 

vergunningverlenende overheid net door het vertrouwensbeginsel niet verplicht kan worden 

om het verval van rechtswege van de verkavelingsvergunning naast zich neer te leggen. 

Bijgevolg kan geen enkele eigenaar van een kavel zich beroepen op de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur om de onwettige toepassing van de vervalregeling te eisen.86 

 

57. Doch, op grond van de parlementaire voorbereiding, dat de wil van de decreetgever 

weergeeft, is artikel 4.6.4, §6 VCRO een wettelijke onderschrijving van het 

vertrouwensbeginsel.87 Volgens de rechtsleer moet de overheid bij het nemen van een 

beslissing verwachtingen omtrent die beslissing inwilligen. Het vertrouwensbeginsel kan als 

                                                 
81 W. NEVEN (ed.), “Handleiding voor de projectontwikkelaar” in Het onroerend goed in de praktijk, 2011, 

460; B. HUBEAU (ed.), Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, die Keure, 2011, 141. 
82 W. ALESSANDRO, De verkavelingsvergunning, masterproef Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, 

2013-14, http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/032/RUG01-002163032_2014_0001_AC.pdf, 82; I. 

LEENDERS, F. VAN ACKER, V. TOLLENAERE, P. VAN ASSCHE, J. VERKEST, K. VANHERCK, G. DE 

WOLF, J. VAN DEN BERGHE en P. VANSANT, Zakboekje Ruimtelijke Ordening 2014, Mechelen, Kluwer, 

2013, 565. 
83 W. ALESSANDRO, De verkavelingsvergunning, masterproef Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, 

2013-14, http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/032/RUG01-002163032_2014_0001_AC.pdf, 82. 
84 Eigen onderlijning 
85 RvS 19 mei 2009, nr. 193.405, Sels en Fieltjens; RvS 29 april 2009, nr. 192.818, nv Padeko; RvS 13 februari 

2009, nr. 190.408, Verlooy; RvS 23 mei 2003, nr. 191.761, September en Cools. 
86 W. ALESSANDRO, De verkavelingsvergunning, masterproef Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, 

2013-14, http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/032/RUG01-002163032_2014_0001_AC.pdf, 82. 
87 Ontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 

handhavingsbeleid, Parl.St. Vl.Parl. 2008-08, 2011/1, 171. 

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/032/RUG01-002163032_2014_0001_AC.pdf
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/032/RUG01-002163032_2014_0001_AC.pdf
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/032/RUG01-002163032_2014_0001_AC.pdf
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algemeen beginsel van behoorlijk bestuur bovendien slechts toepassing vinden wanneer het 

optreden van de overheid dermate is dat het bepaalde verwachtingen bij de rechtsonderhorige 

teweeg kan brengen.88 Zodoende mag de overheid die de stedenbouwkundige vergunning 

afleverde, het verval van de verkavelingsvergunning niet meer opwerpen tegen de eigenaars 

aan wie ze voordien een stedenbouwkundige vergunning heeft verleend op grond van een 

verkavelingsvergunning die eigenlijk reeds vervallen was. Deze zienswijze staat kennelijk 

haaks op de gebruikelijke rechtspraak van de Raad van State.89 Bijgevolg is het voor de 

rechtsonderhorige onduidelijk wat de impact is van een vervallen verkavelingsvergunning op 

een stedenbouwkundige vergunning die na het verval verleend werd. 

Onderafdeling 2. De herziening of opheffing van een verkavelingsvergunning 

58. Als er geen verval is van de verkavelingsvergunning binnen de termijnen omschreven in 

artikel 4.6.4, §1 en §2 VCRO, is de verkaveling dan voor eeuwig én altijd veilig gesteld als 

bouwgrond?90  

 

Een verkavelingsvergunning biedt de koper zekerheid over de mogelijkheid een 

stedenbouwkundige vergunning te bekomen voor de gebouwen die hij wil oprichten. Zoals uit 

artikel 4.6.6, §1 VCRO zal blijken is die zekerheid echter in de tijd beperkt, want de 

verkavelingsvergunning is niet onaantastbaar.  

 

59. Artikel 4.6.6, § 1 VCRO bepaalt het volgende: “Een niet-vervallen 

verkavelingsvergunning kan, voor wat het niet-vervallen gedeelte betreft, worden herzien of 

opgeheven op initiatief van het college van burgemeester en schepenen, na verloop van 

vijftien jaar na de afgifte van de verkavelingsvergunning in laatste administratieve aanleg.” 

Het college volgt daarbij dezelfde procedurevoorschriften als bij het verlenen van de 

verkavelingsvergunning.91 De aanvraag hiertoe moet ingediend worden bij de gewestelijke 

                                                 
88 S. DE TAEYE, “Het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel” in B. HUBEAU, P. POPELIER en 

S. BOULLART (eds.), Behoorlijk ruimtelijk ordenen: algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de 

ruimtelijke ordening en de stedenbouw, Brugge, die Keure, 2002, 138;  W. ALESSANDRO, De 

verkavelingsvergunning, masterproef Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, 2013-14, 

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/032/RUG01-002163032_2014_0001_AC.pdf, 82. 
89 W. ALESSANDRO, De verkavelingsvergunning, masterproef Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, 

2013-14, http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/032/RUG01-002163032_2014_0001_AC.pdf, 82. 
90 G. VAN HOORICK, Cursus Notarieel Bestuursrecht, 2015, Gent, Universiteit Gent, 41; Zie hiervoor het 

voorbeeld gegeven in randnummer 47. 
91 Art. 4.6.6, §3 VCRO. 
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overheid.92 Verder merken we op dat de herziening of opheffing geweigerd wordt als meer 

dan 25% van de eigenaars van de kavels een ontvankelijk, gegrond en op ruimtelijke 

motieven gebaseerd bezwaar hebben ingediend.93 

 

60. Ook artikel 4.6.5, §1 VCRO geeft aan dat de zekerheid van de koper over de mogelijkheid 

een stedenbouwkundige vergunning te bekomen voor de gebouwen die hij wil oprichten niet 

onbeperkt is in de tijd: “Een niet-vervallen verkavelingsvergunning kan worden herzien of 

opgeheven ingevolge de definitieve vaststelling van een ruimtelijk uitvoeringsplan of een 

bijzonder plan van aanleg, op voorwaarde dat dit bij de voorlopige en de definitieve 

vaststelling van het plan uitdrukkelijk aangegeven is, ten minste op het grafisch plan.”. Dit 

houdt in dat ook vooraleer de termijn van vijftien jaar verstreken is, een verkaveling kan 

herzien of vernietigd worden.94 Het is bijvoorbeeld denkbaar dat de percelen waarvoor in het 

verleden een verkavelingsvergunning werd afgeleverd thans gelegen zijn in een 

overstromingsgebied of in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied.95 

 

61. Bijgevolg is het mogelijk om de verkavelingsvergunning te herzien indien de behoeften 

van een goede ruimtelijke ordening dit vergen. De verkavelingsvergunning, die 

oorspronkelijk overeenstemde met een BPA kan buiten werking gesteld worden doordat het 

niet meer beantwoordt aan de vooruitzichten die ontstaan na een beslissing om dat plan te 

herzien. Aldus kan aan het betrokken gebiedsdeel een andere bestemming worden gegeven 

dan de in de verkavelingsvergunning aangewezen bestemming voor woningbouw. Zodoende 

worden door de herziening de gevolgen van de verkavelingsvergunning, met name het recht 

op een stedenbouwkundige vergunning vernietigd.96  

 

62. De opheffing van een verkavelingsvergunning die blijkt uit artikel 4.6.5, §1 of artikel 

4.6.6, §1 VCRO, waardoor de koper vervolgens geen stedenbouwkundige vergunning meer 

zal kunnen bekomen, kan aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van een 

                                                 
92 M. BOES, Notarieel Bestuursrecht, Leuven, Acco, 2010, 67. 
93 Art. 4.6.6, §4 VCRO 
94 J. BAEL “Overheidsvoorschriften in verband met vastgoed in het Vlaamse Gewest” in C. DE WULF (ed.), 

Opstellen van notariële akten. IIa, Mechelen, Kluwer, 2007, 531. 
95 Cass. 6 december 2010, AR C.10.0067.N en C.10.0069.N.; G. VAN HOORICK, Cursus Notarieel 

Bestuursrecht, 2015, Gent, Universiteit Gent, 41. 
96 B. HUBEAU (ed.), Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, die Keure, 2011, 132; D. LINDEMANS en 

J. BLANCKE, De bouw –en verkavelingsvergunning in het Vlaamse Gewest, Heule, UGA, 1997, 213-215;  
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planschadevergoeding.97 98 Hierdoor zal er, na afweging van de rechtsgevolgen voor de 

kopers van de percelen, slechts een behoedzaam gebruik kunnen worden gemaakt van de 

mogelijkheid tot opheffing van de verkavelingsvergunning na een degelijke afweging van de 

financiële gevolgen indien een schadevergoeding moet worden betaald.99  

 

63. A contrario, zolang de verkavelingsvergunning blijft gelden, behouden de kavels hun 

bestemming, waardoor de eigenaars in principe recht hebben op een stedenbouwkundige 

vergunning.100  

Onderafdeling 3. De afstand van een verkavelingsvergunning 

64. De verkavelaar kan geen afstand meer doen van de verkavelingsvergunning indien hij al 

één of meerdere loten uit de verkaveling vervreemd heeft, dit ter bescherming van de rechten 

van de kopers. Artikel 4.6.8, §1 VCRO luidt als volgt: “Een verkavelaar kan eenzijdig 

afstand doen van uit de verkavelingsvergunning verkregen rechten, behoudens indien reeds 

een aanvang werd genomen met de verwezenlijking van de verkavelingsvergunning, hetzij 

door het stellen van één of meer rechtshandelingen, vermeld in artikel 4.6.4, § 1, hetzij door 

de uitvoering van de werken waaraan de aflevering van de verkavelingsvergunning 

verbonden werd.” 

 

65. De koper van een kavel kan daarentegen wel verzaken aan de verkavelingsvergunning, het 

Hof van Cassatie heeft dit reeds aanvaardt. BOES geeft aan dat dit bijvoorbeeld nuttig kan zijn 

wanneer iemand een lot uit een verkaveling bij zijn tuin heeft gevoegd, en wil ontsnappen aan 

de belasting op onbebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling, die in de gemeente 

bestaat. De eigenaar die voor een bepaald perceel wil verzaken aan de 

verkavelingsvergunning zal dit bij aangetekende brief melden aan de vergunningverlenende 

overheid. De verzaking zal gevolg hebben als de overheid de verzaking aanvaardt.101 

                                                 
97 J. BAEL “Overheidsvoorschriften in verband met vastgoed in het Vlaamse Gewest” in C. DE WULF (ed.), 

Opstellen van notariële akten. IIa, Mechelen, Kluwer, 2007, 531; D. LINDEMANS en J. BLANCKE, De bouw 

–en verkavelingsvergunning in het Vlaamse Gewest, Heule, UGA, 1997, 196-197. 
98 Zie randnummer 102 en verder 
99 F. WASTIELS, “De rechtsregeling van de verkavelingen” in F. WASTIELS en P. VANDEN BORRE, De 

nieuwe wetgeving op de ruimtelijke ordening, Leuven, Instituut voor administratief recht, 1971, 19. 
100 B. HUBEAU (ed.), Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, die Keure, 2011, 132. 
101 Cass. 13 april 1984, RW 1984-85, 1645; M. BOES, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening in het Vlaamse 

Gewest in M. BOES (ed.), Notarieel Bestuursrecht, Brussel, Larcier, 2006, 69; J. BAEL 

“Overheidsvoorschriften in verband met vastgoed in het Vlaamse Gewest” in C. DE WULF (ed.), Opstellen van 

notariële akten. IIa, Mechelen, Kluwer, 2007, 520. 
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Onderafdeling 4. De verkavelingsvergunning en de exceptie van onwettigheid  

66. Is het mogelijk om de exceptie van onwettigheid ex artikel 159 van de Grondwet toe te 

passen op de verkavelingsvergunning? Anders gezegd: kan de exceptie van onwettigheid ten 

aanzien van de verkavelingsvergunning worden opgeworpen in geschillen voor de 

administratieve rechter waarin de wettigheid van de stedenbouwkundige vergunning wordt 

betwist?102 

 

67. Artikel 159 van de Grondwet luidt als volgt: “De hoven en rechtbanken passen de 

algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met 

de wetten overeenstemmen.” Hierdoor hebben de rechtscolleges de mogelijkheid om een 

incidentele wettigheidstoetsing door te voeren en de toepassing van onwettige administratieve 

rechtshandelingen te weigeren, dit zelfs lang nadat de administratieve rechtshandeling een 

definitief karakter heeft verkregen aangezien de exceptie van onwettigheid onverjaarbaar is.103 

Het Hof van Cassatie oordeelde dat het wettigheidstoezicht over de rechtshandelingen van het 

bestuur “een bijzondere toepassing vormt van het meer algemeen rechtsbeginsel volgens 

hetwelk de rechter geen toepassing mag maken van een beslissing, met name een norm, 

waarbij een hogere bepaling wordt geschonden”.104 Het onverjaarbaar karakter van de 

exceptie van onwettigheid staat op gespannen voet met het rechtszekerheidsbeginsel dat 

verdedigd wordt door de Raad van State.105 Volgens de Raad van State is het een miskenning 

van de rechtszekerheid dat de wettigheid van individuele bestuurshandelingen onbeperkt in de 

tijd in vraag kan worden gesteld.106 

 

68. Er dient op gewezen te worden dat de overheid of het actief bestuur de bestuurshandeling 

niet op eigen initiatief buiten toepassing kan laten.107 Zij is verplicht om de algemene, 

provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen toe te passen, zolang deze niet 

opgeheven, ingetrokken of vernietigd zijn. De bevoegdheid om het incidentele 

                                                 
102 J. BOUCKAERT en G. SCHAIKO, “Omtrent de verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak 

en bedenkingen”, TROS 2013, afl. 70-71, 92-96. 
103 J. BOUCKAERT en G. SCHAIKO, “Omtrent de verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak 

en bedenkingen”, TROS 2013, afl. 70-71, 92. 
104 Cass. 8 april 2003, nr. P.02.1165.N. 
105 J. BOUCKAERT en G. SCHAIKO, “Omtrent de verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak 

en bedenkingen”, TROS 2013, afl. 70-71, 93. 
106 J. THEUNIS, “De exceptie van onwettigheid (artikel 159 GW.): meer vragen dan antwoorden?”, RW 2007-

08, 1272. 
107 RvS 2 juli 1998, nr. 74.931, Wouters. 
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wettigheidstoezicht door te voeren is slechts van toepassing op de met eigenlijke rechtspraak 

belaste organen.108 

 

69. Zowel de interne wettigheid (bv. de bestaanbaarheid van de verkavelingsvoorschriften met 

de hogere stedenbouwkundige voorschriften) als de externe wettigheid van de rechtshandeling 

(bv. de procedure, meer specifiek de onregelmatige samenstelling van het aanvraagdossier) 

kan worden getoetst.109 

 

70. De Nederlandstalige tiende kamer van de Raad van State wierp in een recent arrest van 6 

maart 2013 ambtshalve een exceptie van onwettigheid op met betrekking tot een op 8 

december 1964 verleende verkavelingsvergunning.110 De verkavelingsvergunning was 

onwettig bevonden door de niet-naleving van de formaliteiten inzake de afschaffing van een 

buurtweg; we kunnen spreken van een gebrek in de totstandkomingsprocedure. In 

desbetreffend arrest was de opgeworpen rechtsvraag of de verzoekende partij nog wel belang 

had bij haar vordering tot nietigverklaring van een beslissing houdende de weigering van de 

stedenbouwkundige beslissing. In casu werd het beroep tot nietigverklaring onontvankelijk 

verklaard bij gebrek aan belang.111 Het arrest heeft zodoende vergaande gevolgen voor de 

eigenaars van de kavel die een stedenbouwkundige vergunning noopten te bekomen.  

 

71. De Raad overwoog daarbij: “(…) Zelfs al is een verkavelingsvergunning, bij gebreke aan 

annulatieberoep, definitief in de mate dat ze een individuele toelating geeft om een terrein te 

verdelen, toch kan de regelmatigheid ervan bij wege van exceptie ter discussie worden gesteld 

in de mate dat ze een reglementaire akte is. In dat kader kan het wettigheidstoezicht zowel op 

de interne als op de externe wettigheid betrekking hebben.”112 De Raad onderschrijft hiermee 

het dualistisch karakter van de verkavelingsvergunning. Voor zover zij een individuele 

toelating geeft om een terrein te verdelen, wordt zij definitief van zodra de beroepstermijnen 

zijn verstreken. Indien zij echter reglementaire voorschriften bevat, kan de wettigheid ook na 

                                                 
108 J. BOUCKAERT en G. SCHAIKO, “Omtrent de verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak 

en bedenkingen”, TROS 2013, afl.70-71, 93. 
109 Cass. 4 november 2011, nr. C.09.0130.F.; J. BOUCKAERT, G. SCHAIKO, “Omtrent de 

verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak en bedenkingen”, TROS 2013, afl. 70-71, 92-97. 
110 RvS 6 maart 2013, nr. 222.749, nv Goederenbeheer-Gérance des biens; J. BOUCKAERT en G. SCHAIKO, 

“Omtrent de verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak en bedenkingen”, TROS 2013, afl. 70-

71, 92. 
111 J. BOUCKAERT en G. SCHAIKO, “Omtrent de verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak 

en bedenkingen”, TROS 2013, afl. 70-71, 92-98. 
112 RvS 6 maart 2013, nr. 222.749, nv Goederenbeheer-Gérance des biens. 
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het verstrijken van de beroepstermijnen worden aangevochten bij wege van exceptie van 

onwettigheid overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet.113 

 

72. Met het arrest van 6 maart 2013 hebben de Nederlandstalige kamers van de Raad van 

State hun vroegere rechtspraak verlaten. Voordien waren de Nederlandstalige kamers een 

andere mening toegedaan. Ze verdedigden het rechtszekerheidsbeginsel en waren van oordeel 

dat met het verstrijken van de wettelijke termijn binnen dewelke de individuele 

bestuurshandeling middels een annulatieberoep kon worden aangevochten, tevens de 

mogelijkheid verdween om artikel 159 van de Grondwet aan te wenden.114 Dit betekende dat 

na verloop van de wettelijke termijn voor een annulatieberoep, de onwettigheid van een 

individuele rechtshandeling, i.e. de verkavelingsvergunning, aldus geen middel tot annulatie 

kon uitmaken van een latere akte, i.e. de stedenbouwkundige vergunning.115 

 

73. In 2008 oordeelde de Nederlandstalige kamer dat “het verkregen definitief karakter van 

de verkavelingsvergunning en de wijzigingen ervan impliceert dat artikel 159 van de 

Grondwet niet kan worden toegepast.”116 Ook in 2010 stelde ze principieel dat “in zoverre de 

verzoekende partijen de exceptie van onwettigheid tegen de verkavelingsvergunning 

aanvoeren, het middel niet ontvankelijk is, aangezien een verkavelingsvergunning een akte is 

met een individueel karakter. Het inroepen van een exceptie van onwettigheid tegen een 

dergelijk constitutieve akte, die rechten toekent en die definitief is geworden, druist in tegen 

het rechtszekerheidsbeginsel en strijdt met het beginsel van de eerbiediging van verworven 

rechten.”117 

 

74. Door het arrest van 2013 staan de Nederlandstalige kamers nu op gelijke voet met de 

Franstalige kamers van de Raad van State. Daar is het vaste rechtspraak dat een 

                                                 
113 W. ALESSANDRO, De verkavelingsvergunning, masterproef Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, 

2013-14, http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/032/RUG01-002163032_2014_0001_AC.pdf, 70; G. VAN 

HOORICK, Cursus Notarieel Bestuursrecht, 2015, Gent, Universiteit Gent, 32; X, “Verkavelingsvergunningen 

vogelvrij verklaard”, TOO 2013, 3, 351. 
114 RvS 30 september 2000, nr. 91.262, Van Den Bergh; RvS 14 mei 1979, nr. 19.619, Cooleman; J. 

BOUCKAERT en G. SCHAIKO, “Omtrent de verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak en 

bedenkingen”, TROS 2013, afl. 70-71, 93. 
115 RvS 16 augustus 2007, nr. 173.992, t.h.v. Kumpen – Imtech Brandwondencentrum; RvS 25 juni 2004, nr. 

133.060, Peeters. 
116 RvS 28 februari 2008, nr; 180.188, nv Laboratoires Nelly de Vuyst. 
117 RvS 3 december 2010, nr. 204.499, nv Alama. 
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verkavelingsvergunning bij wege van exceptie buiten toepassing kan worden gelaten.118 In 

een principearrest van 1994 bepaalde de Franstalige kamer dat een verkavelingsvergunning 

buiten toepassing moet worden gelaten indien zij behept is met een onwettigheid, dit vanaf het 

ogenblik dat de aangevochten stedenbouwkundige vergunning zijn grondslag vindt in die 

verkavelingsvergunning.119 Verder wierp de Franstalige kamer in een arrest van 13 mei 2004 

een exceptie van onwettigheid op met betrekking tot de totstandkomingsprocedure van een 

verkavelingsvergunning die 28 jaar eerder afgeleverd werd.120 

§1. Gevolgen voor de stedenbouwkundige vergunning die uitvoering geeft aan de 

verkavelingsvergunning 

75. Wanneer we het arrest van 6 maart 2013 verder bekijken, blijkt dat wanneer de 

verkavelingsvergunning in casu buiten toepassing zou worden gelaten, de stedenbouwkundige 

vergunning onbestaanbaar zou zijn met de geldende bestemmingsvoorschriften van het 

gewestplan. BOUCKAERT en SCHAIKO geven aan dat indien de weigeringsbeslissing vernietigd 

zou zijn door de Raad van State, vernietigingsarrest waarbij de onwettigheid van de 

verkavelingsvergunning zou worden vastgesteld en deze met toepassing van artikel 159 van 

de Grondwet buiten toepassing zou zijn gelaten, de vergunningverlenende overheid inderdaad 

niet anders kon dan de aangevraagde stedenbouwkundige vergunning te weigeren.121 Wij 

volgen het tandpunt van BOUCKAERT en SCHAIKO. 

 

76. De vergunningverlenende overheid moet bij het nemen van een nieuw besluit – 

betreffende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning na een gebeurlijk 

vernietigingsarrest de daarin onwettig bevonden verkavelingsvergunning buiten toepassing 

laten. Dit is evident aangezien de overheid ertoe gehouden is het vernietigingsarrest uit te 

voeren. Indien het aangevraagde echter bestaanbaar is met de dan geldende 

stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan, BPA of RUP, lijkt de 

stedenbouwkundige vergunning volgens BOUCKAERT en SCHAIKO evenwel rechtsgeldig te 

                                                 
118 RvS 23 december 2010, nr. 210.105, Detroz en Schwarz;; RvS 1 december 2008, nr. 188.401, Peeters; RvS 6 

november 2003, nr. 125.115, Gheza. 
119 RvS 23 september 1994, nr. 94.235, Vincent; W. ALESSANDRO, De verkavelingsvergunning, masterproef 

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, 2013- RvS 17 maart 2010, nr. 201.989, Schoonbroodt en Pitsch 

14, http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/032/RUG01-002163032_2014_0001_AC.pdf, 68. 
120 RvS 13 mei 2004, nr. 131.426, Van De Put. 
121 J. BOUCKAERT en G. SCHAIKO, “Omtrent de verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak 

en bedenkingen”, TROS 2013, afl. 70-71, 99. 
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kunnen worden verleend.122 Ook hier menen wij ons bij de zienswijze van BOUCKAERT en 

SCHAIKO te moeten aansluiten. 

 

77. Hiertegenover staat het inter partes karakter van de niet-toepassing van een 

administratieve rechtshandeling op grond van artikel 159 van de Grondwet waardoor de 

vergunningverlenende overheid de verkavelingsvergunning dient toe te passen bij een nieuwe 

aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning en deze dient te toetsen aan de 

verkavelingsvoorschriften en het verkavelingsplan. In dergelijk geval zit de overheid 

bijgevolg klem.123  

 

78. Langs de ene kant mag de overheid de aanvraag niet weigeren wanneer deze in 

overeenstemming is met de verkavelingsvoorschriften, maar langs de andere kant weet de 

overheid dat de stedenbouwkundige vergunning, eens zij is afgeleverd en aangevochten voor 

de administratieve rechtscolleges, kan worden vernietigd of, indien zij niet wordt 

aangevochten, door de burgerlijke rechtsbanken buiten toepassing kan worden verklaard. 

Bovendien brengt de overheid haar aansprakelijkheid in het gedrang wanneer zij de 

aangevraagde vergunning aflevert.124 Deze situatie is bijzonder problematisch voor de 

eigenaar van een kavel. 

 

79. Hieromtrent reikt THEUNIS een pragmatische oplossing aan die wij kunnen bijtreden. 

THEUNIS is van oordeel dat het bestuur een bestuurshandeling voortaan buiten toepassing zou 

mogen en moeten laten als een van de hoogste rechtscolleges haar onwettig heeft bevonden. 

Doch valt het te betwijfelen of deze oplossing werkbaar is inzake stedenbouw, want dit houdt 

in dat er met betrekking tot de verkavelingsvergunning eerst cassatieberoep wordt ingesteld 

bij de Raad van State en dat deze zich over de buiten toepassingverklaring heeft 

uitgesproken.125 Naast het feit dat dit juridisch vergaand is, omvat deze oplossing voor de 

overheid ook financiële implicaties wanneer ze stap zet naar het Hof van Cassatie.  

                                                 
122 J. BOUCKAERT en G. SCHAIKO, “Omtrent de verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak 

en bedenkingen”, TROS 2013, afl. 70-71, 100. 
123 J. BOUCKAERT en G. SCHAIKO, “Omtrent de verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak 

en bedenkingen”, TROS 2013, afl. 70-71, 100. 
124 J. BOUCKAERT en G. SCHAIKO, “Omtrent de verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak 

en bedenkingen”, TROS 2013, afl. 70-71, 100. 
125 J. BOUCKAERT en G. SCHAIKO, “Omtrent de verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak 

en bedenkingen”, TROS 2013, afl. 70-71, 101; J. THEUNIS, De exceptie van onwettigheid, Brugge, die Keure, 
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§2. Herstel van de onwettig bevonden verkavelingsvergunning 

80. De overheid is verplicht om een einde te stellen aan een onwettig bevonden 

bestuurshandeling door ze in overeenstemming te brengen met het geldende hogere recht. Een 

regularisatievergunning kan hierbij een oplossing bieden, doch deze kan enkel worden 

verleend op initiatief van de rechtsonderhorige.126 

 

81. Artikel 4.2.24, §1 VCRO bepaalt het volgende: “Een regularisatievergunning is een 

stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning die tijdens of nà het verrichten 

van vergunningsplichtige handelingen wordt afgeleverd. Bij de beoordeling van het 

aangevraagde worden de actuele regelgeving, stedenbouwkundige voorschriften en eventuele 

verkavelingsvoorschriften als uitgangspunt genomen.” 

 

82. Wanneer de verkavelingsvoorschriften bestaanbaar zouden zijn met de hogere 

stedenbouwkundige voorschriften van bijvoorbeeld het BPA of het RUP, zal een 

regularisatievergunning gemakkelijk verkregen worden. Echter, indien de 

verkavelingsvoorschriften niet langer bestaanbaar zouden zijn met de hogere 

stedenbouwkundige voorschriften zal er geen regularisatievergunning afgeleverd worden, wat 

een blokkering van de toestand met zich mee brengt.127 Opdat er een stedenbouwkundige 

vergunning afgeleverd zou kunnen worden, is er immers een geldige verkavelingsvergunning 

vereist.  

 

83. Dit is bijzonder problematisch voor de eigenaars van een uit de verkaveling 

voortspruitende individuele kavel. Bij het kopen van hun kavel hadden ze de verwachting een 

stedenbouwkundige vergunning te mogen bekomen indien hun aanvraag aan de 

verkavelingsvoorschriften voldeed. De zekerheid dat ze konden bouwen binnen de 

verkaveling werd door het arrest van 6 maart 2013 aangetast. (Potentiële) kopers dienen er 

vanaf dan rekening mee te houden dat een verkavelingsvergunning niet langer absoluut als 

                                                 
126 RvS 19 september 1991, nr. 37.671, Browaeys; J. BOUCKAERT en G. SCHAIKO, “Omtrent de 

verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak en bedenkingen”, TROS 2013, afl. 70-71, 100-101. 
127 J. BOUCKAERT en G. SCHAIKO, “Omtrent de verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak 

en bedenkingen”, TROS 2013, afl. 70-71, 101. 
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definitief kan worden beschouwd. Het risico blijft bestaan dat de verkavelingsvergunning 

alsnog onwettig wordt bevonden.128 

AFDELING 2.  INCIDENTIES INGEVOLGE VREEMDE WETGEVING 

84. We hebben reeds besproken dat een verkavelingsvergunning niet door een daarmee 

strijdig stedenbouwkundig voorschrift van latere datum wordt opgeheven.129 Naast de 

parameters uit de VCRO zijn er ook een heel aantal andere wettelijke beoordelingselementen 

waar de overheid bij het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning rekening mee dient 

te houden. Een verkavelingsvergunning is immers niet immuun voor om het even welke 

wettelijke of reglementaire norm.130 Het is mogelijk dat een stedenbouwkundige vergunning 

geweigerd zal worden doordat er hogere wetgeving van toepassing is. De rechtskracht van de 

verkavelingsvergunning moet met andere woorden af en toe gerelativeerd worden.131 

 

85. Indien de aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning strijdig is met direct werkende 

normen binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening, zal de vergunning 

geweigerd worden. Zo hebben supranationale, wetskrachtige, reglementaire en beschikkende 

bepalingen voorrang. Deze volstaan op zichzelf om toepasbaar te zijn zonder dat verdere 

reglementering met het oog op precisering noodzakelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 

een individueel beschermingsbesluit ten aanzien van beschermde monumenten en stads- en 

dorpsgezichten.132 

 

86. Het is ook mogelijk dat de aangevraagde stedenbouwkundige vergunning niet 

bevorderend is in het licht van doelstellingen of zorgplichten die gehanteerd worden binnen 

andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening, zonder dat deze op zichzelf beschouwd 

voldoende juridisch duidelijk zijn om onmiddellijk te kunnen worden uitgevoerd. Zo zijn er 

                                                 
128 W. ALESSANDRO, De verkavelingsvergunning, masterproef Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, 

2013-14, http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/032/RUG01-002163032_2014_0001_AC.pdf, 71; X, 

“Verkavelingsvergunningen vogelvrij verklaard”, TOO 2013, 3, 351-352. 
129 Art. 4.2.18 VCRO; Zie randnummer 47. 
130 I. LEENDERS, F. VAN ACKER, V. TOLLENAERE, P. VAN ASSCHE, J. VERKEST, K. VANHERCK, G. 

DE WOLF, J. VAN DEN BERGHE en P. VANSANT, Zakboekje Ruimtelijke Ordening 2014, Mechelen, 

Kluwer, 2013, 544. 
131 D. LINDEMANS en J. BLANCKE, De bouw –en verkavelingsvergunning in het Vlaamse Gewest, Heule, 

UGA, 1997, 196. 
132 J. DE JONGHE, “Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en onroerende goederen” in Het onroerend goed in de 

praktijk, Mechelen, Kluwer, 2011, 570-571; P. FLAMEY en G. VERHELST, (eds.) Ruimtelijke ordening 

herbekeken: analyse van de Vlaamse Codex R.O. en het decreet Grond- en pandenbeleid, Brugge, Vanden 

Broele, 2010, 144. 

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/032/RUG01-002163032_2014_0001_AC.pdf
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verschillende internationaalrechtelijke, Europees rechterlijke, wetskrachtige, reglementaire en 

beschikkende bepalingen die de vergunningverlenende overheid bij het voeren van haar beleid 

verplichten tot de inachtneming van bepaalde voorzorgen. Artikel 6 van het Decreet 

Natuurbehoud, dat de algemene doelstellingen van het natuurbeleid weergeeft, is hier een 

voorbeeld van.133 Een andere illustratie is het Decreet Integraal Waterbeleid dat een omzetting 

is van de Europese kaderrichtlijn water en de overstromingsrichtlijn.134 

 

87. Er zijn verschillende soorten vreemde wetgeving135 die een spanningsveld veroorzaken 

tussen het particuliere en het algemeen belang. 

Onderafdeling 1. Decreet integraal waterbeleid136 

88. Een stedenbouwkundige vergunning kan geweigerd worden in de gevallen waarin 

overeenkomstig artikel 8, §1 Decreet Integraal Waterbeleid geen vergunning kan worden 

afgeleverd. Er moet steeds nagegaan worden of de te vergunnen handeling een schadelijk 

effect aan het watersysteem kan veroorzaken, dit noemt men “de watertoets”. Art 8, §5 

Decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dat de stedenbouwkundige vergunning in ieder geval 

onderworpen wordt aan de watertoets.  

 

89. In de eerste plaats zal de vergunningverlenende overheid de aanvragers van de vergunning 

voorwaarden opleggen die het ontstaan van het schadelijk effect vermijden of zo beperkt 

mogelijk houden. Indien het schadelijk effect niet voorkomen kan worden, zullen de 

voorwaarden gericht zijn op het herstel in natura op de plaats waar het schadelijk effect 

plaatsvindt. Wanneer het effect betrekking heeft op infiltratie van hemelwater of op de 

vermindering van ruimte voor het watersysteem wordt ook voorzien in de mogelijkheid tot 

compensatie. Indien echter geen van bovenstaande een oplossing kan bieden, zal de 

vergunningverlenende overheid geen stedenbouwkundige vergunning afleveren. Met andere 

woorden de aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning doorstaat de watertoets niet als 

blijkt dat het schadelijke effect niet kan worden vermeden, noch beperkt, en ook herstel 

                                                 
133 J. DE JONGHE, “Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en onroerende goederen” in Het onroerend goed in de 

praktijk, Mechelen, Kluwer, 2011, 571. 
134 X, “Decreet Integraal Waterbeleid”, http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/regelgeving/decreet-integraal-

waterbeleid (consultatie 10 augustus 2016). 
135 Deze opsomming is niet limitatief. 
136 Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, BS 14 november 2003. 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/regelgeving/decreet-integraal-waterbeleid
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/regelgeving/decreet-integraal-waterbeleid
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onmogelijk zijn.137 De achterliggende opzet is tevens dat geen stedenbouwkundige 

vergunningen meer worden verleend voor nieuwbouw in gebieden die gevoelig zijn voor 

overstromingen.138 

 

90. Er bestaan hierover heel wat schrijnende verhalen. Mensen hadden een stuk grond gekocht 

in een verkaveling die dateert van voor de inwerkingtreding van de Wet Integraal 

Waterbeleid. Plots kregen ze geen stedenbouwkundige vergunning meer voor een grond 

waarop ze in principe wel mochten bouwen. In het Decreet Integraal Waterbeleid is geen 

vergoedingsregeling opgenomen voor het weigeren van een vergunning op basis van de 

watertoets. De gedupeerden hebben ook geen recht op planschadevergoeding, hiervoor is het 

vereist dat de overheid een andere bestemming geeft aan de gronden en dat deze voor de 

bestemmingswijziging in aanmerking kwamen voor bebouwing, wat niet het geval is bij 

overstromingsgevoelige gronden. Dit alles samen zorgt dat dit een bijzonder schrijnende 

situatie is. 

 

91. Anno 2016 kunnen de gedupeerden zich evenwel beroepen op het beginsel van “gelijke 

verdeling van de openbare lasten van de overheid”. Dit beginsel stelt dat de overheid niet 

zonder vergoeding lasten mag opleggen die groter zijn dan de lasten die een persoon in het 

algemeen belang moet dragen. Het toepassingsgebied van dit algemeen rechtsbeginsel in 

bestuurszaken werd met name in 2012 door het Grondwettelijk Hof uitgebreid tot 

eigendomsbeperkingen opgelegd in het algemeen belang.139 Dit impliceert een mildering van 

de traditionele rechtspraak dat uit eigendomsbeperkingen in het algemeen belang geen recht 

op schadevergoeding voortvloeit, tenzij de wet of het decreet anders beslist. In 2015 

bevestigde het Grondwettelijk Hof het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de 

openbare lasten als een algemeen rechtsbeginsel.140 Op basis hiervan kan men een vergoeding 

vragen indien er voldaan is aan twee voorwaarden: een beperkte groep burgers moet de 

gevolgen van een overheidsdaad dragen en de gevolgen moeten het normale maatschappelijke 

risico overtreffen.141  

 

                                                 
137 J. DE JONGHE, “Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en onroerende goederen” in Het onroerend goed in de 

praktijk, Mechelen, Kluwer, 2011, 564-565. 
138 G. VAN HOORICK, Cursus Notarieel Bestuursrecht, 2015, Gent, Universiteit Gent, 70-71. 
139 GwH 19 april 2012, nr. 55/2012; M. LERNOUT, “De vergoeding van erfdienstbaarheden van openbaar nut: 

Grondwettelijk Hof brengt opnieuw verduidelijking”, TBP 2016, afl. 6, 306-307. 
140 GwH 1 oktober 2015, nr. 132/2015. 
141 G. VAN HOORICK, Cursus Notarieel Bestuursrecht, 2015, Gent, Universiteit Gent, 9-12. 
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92. Voor nieuwe verkavelingen zal het risico evenwel niet meer bestaan dat verkavelde 

gronden niet betrouwbaar blijken te zijn, aangezien de verkavelaar reeds in de 

verkavelingsvergunning de watertoets dient toe te passen. Bijvoorbeeld: een 

verkavelingsvergunning die in 2001 verleend werd, kan in 2004 nog problemen opleveren 

omtrent de watertoets, doordat de watertoets nog niet bestond bij het verlenen van de 

vergunning in 2001. 

Onderafdeling 2. Wet natuurbehoud en natuurdecreet142 

93. Het gebeurt dat er verkavelingen worden toegestaan in gebieden waar laattijdig 

bescherming van de natuur noodzakelijk geacht wordt.143  

§1. De natuurtoets 

94. Naast de “watertoets” bestaat er ook een “natuurtoets”. De vergunningverlenende 

overheid moet er zorg voor dragen dat er geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan 

door de vergunning die zij toekent.144 In de eerste plaats zal de overheid, net zoals bij het 

Decreet Integraal Waterbeleid voorwaarden opleggen om de schade te voorkomen, te 

beperken of, indien dit niet mogelijk is, te herstellen. Slechts wanneer er een 

milieuvriendelijker alternatief bestaat en de aanvrager dit niet wil toepassen, mag de 

vergunning geweigerd worden. Zo moet de overheid bijvoorbeeld de stedenbouwkundige 

vergunning weigeren wegens geen aangepaste inplanting van het project indien een eigenaar 

pertinent zijn huis wil bouwen op een stuk grond waar een oude waardevolle boom staat. 

Deze zienswijze werd gesteund door de Raad van State.145 

§2. De habitat- en Vogelrichtlijn 

95. Het natuurdecreet geeft ook uitvoering aan de Habitat146- en Vogelrichtlijn147. Deze 

Europese richtlijnen, die gericht zijn op de aanwijzing en het behoud van speciale 

                                                 
142 Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, BS 10 januari 1998. 
143 D. LINDEMANS en J. BLANCKE, De bouw –en verkavelingsvergunning in het Vlaamse Gewest, Heule, 

UGA, 1997, 196. 
144 Art. 16 Natuurdecreet. 
145 RvS 7 december 2006, nr. 165.664, bvba Belgicaplant; G. VAN HOORICK, Cursus Notarieel Bestuursrecht, 

2015, Gent, Universiteit Gent, 78. 
146  Europese richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 

wilde flora en fauna , PB. L. 1992, nr. 206. 
147  Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 april 1979 inzake het behoud 

van de vogelstand. 
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beschermingszones voor kwetsbare vogelsoorten, respectievelijk planten- en andere 

diersoorten, trekken zich niets aan van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen en zorgen 

ervoor dat je in bepaalde beschermde zones, ondanks de verkavelingsvergunning, niet zal 

kunnen bouwen.148 

§3. De soortentoets 

96. Met betrekking tot de soortenbescherming, juridisch veruitwendigd in een Besluit van de 

Vlaamse Regering van 2009149 is het “bosmierenarrest” een treffende illustratie hoe de 

bescherming van bepaalde diersoorten een beperking kan betekenen voor de eigenaar van een 

stuk grond. Indien er zich bijvoorbeeld bosmieren bevinden op een stuk grond uit een 

verkaveling is er een grote waarschijnlijkheid dat de overheid de stedenbouwkundige 

vergunning zal weigeren.150 

§4. Duinendecreet 151 

97. In beschermd duingebied geldt er een absoluut bouwverbod voor vergunningsplichtige 

werken.152 Het duinendecreet primeert aldus boven de verleende verkavelingsvergunning. In 

concreto betekent dit dat de afgeleverde verkavelingsvergunning die de eigenaars van een 

kavel aanvankelijk een subjectief recht gaf op een stedenbouwkundige vergunning niet 

zaligmakend is, aangezien de eigenaars geen woning zullen kunnen bouwen op hun kavel.153 

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat het bouwverbod tevens van kracht is wanneer de 

werken op de datum van inwerkingtreding van het bouwverbod reeds gestart waren.154 

Zodoende ging het Grondwettelijk Hof in tegen de rechtspraak van het Hof van Beroep te 

Gent die stelde dat het bouwverbod geldt voor de percelen waarvoor een bouwvergunning 

werd verleend alvorens het bouwverbod van toepassing was, maar waarvan de werken op die 

datum nog niet waren gestart, zodat deze werken mogen worden voortgezet.155  

                                                 
148 G. VAN HOORICK, Cursus Notarieel Bestuursrecht, 2015, Gent, Universiteit Gent, 81. 
149 Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot de soortenbescherming en het 

soortenbeheer, BS 13 augustus 2009. 
150 RvS 18 februari 2013, nr. 222.543, Hermans en Weygers; P. DE SMEDT, ‘Rode bosmieren nopen tot een 

soortentoets bij ruimtelijke planning (noot onder RvS 21 januari 2014, nr. 226.148, Hermans en Weygers), TROS 

2015, 169-178; G. VAN HOORICK, Cursus Notarieel Bestuursrecht, 2015, Gent, Universiteit Gent, 83-84. 
151  Decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van de kustduinen, BS 31 augustus 1993. 
152 Art. 52, §1 Wet Natuurbehoud; Cass. 11 juni 1998, T. Not. 1999, 396. 
153 J. DE JONGHE, Ruimtelijke ordening, stedenbouw en onroerende goederen in Reeks Notariële 

Praktijkstudies, Mechelen, Kluwer, 2011, 477. 
154 GwH 19 april 2012, nr. 55/2012, MER 2012, 246, noot G. VAN HOORICK 
155 Gent 13 juni 2003, NJW 2003, 407; Gent 17 oktober 2002, TMR 2003, 61. 
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98. Er ontstaat een recht op schadevergoeding bij de afgifte van een weigering van 

bouwvergunning, mits de afgifte geschiedt na de bekendmaking van het besluit tot definitieve 

aanduiding als beschermd duingebied. De vorderingen tot betaling van de schadevergoeding 

worden ingediend bij de Vlaamse regering. De vordering tot betaling van de 

schadevergoeding verjaart drie jaar na de dag dat het recht op vergoeding ontstaat, waardoor 

alle vorderingstermijnen thans verstreken zijn.156 

Onderafdeling 3. Onroerenderfgoeddecreet157 

99. Het onroerend erfgoeddecreet is de overkoepelende regelgeving voor de bescherming van 

archeologische sites, erfgoedlandschappen, monumenten en stads- en dorpsgezichten die op 1 

januari 2015158 in werking trad.159 Dienovereenkomstig moet de vergunningverlenende 

overheid een stedenbouwkundige weigeren indien het gevraagde nefast is voor het behoud 

van de beschermde onroerende goederen. Bijvoorbeeld: wegens de ligging binnen een als 

dorpsgezicht beschermde dorpskern is het college van burgemeester en schepenen verplicht 

de stedenbouwkundige vergunning te weigeren, hoewel er voorheen een 

verkavelingsvergunning verleend werd. Hieruit maken we op dat onroerend erfgoed en 

ruimtelijke ordening op gespannen voet leven, daar de stedenbouwkundige vergunning de 

“onroerenderfgoedtoets” moet doorstaan.160 

 

100. De Raad van State was in haar traditionele rechtspraak van oordeel dat een 

beschermingsbesluit een eerder verleende bouwvergunning niet onuitvoerbaar kon maken, 

wegens de definitief verworven rechten dat het met zich meebrengt. Een beschermingsbesluit 

heeft volgens de Raad enkel een preventieve werking dat gericht is op het verhinderen van de 

afgifte van vergunningen, de bescherming kan een al verleende bouwvergunning niet 

ongedaan maken.161 In 2010 oordeelde ze daarentegen dat een later uitgevaardigd 

                                                 
156 Art. 54, §2 Wet Natuurbehoud. 
157 Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, BS 17 oktober 2013. 
158 Voor het luik archeologie gebeurde de inwerkingtreding gefaseerd sinds 1 januari 2016. 
159 G. VAN HOORICK, Cursus Notarieel Bestuursrecht, 2015, Gent, Universiteit Gent, 61; X, "Het 

onroerenderfgoeddecreet”, https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beleid-en-regelgeving/decreten/huidige-

regelgeving/ (consultatie 10 augustus 2016). 
160  RvS 16 december 2008, nr. 188.822, Van Herpe en Van Daele; L. VANDENHENDE, “Onroerend erfgoed 

geen lege huls”, TOO 2013, 4, 536. 
161 RvS 3 juli 1992, nr. 39.979, nv Imsay; RvS 25 februari 1992, nr. 38.820, nv Imsay; I. LEENDERS, F. VAN 

ACKER, V. TOLLENAERE, P. VAN ASSCHE, J. VERKEST, K. VANHERCK, G. DE WOLF, J. VAN DEN 

BERGHE en P. VANSANT, Zakboekje Ruimtelijke Ordening 2014, Mechelen, Kluwer, 2013, 544. 

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beleid-en-regelgeving/decreten/huidige-regelgeving/
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beleid-en-regelgeving/decreten/huidige-regelgeving/
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beschermingsbesluit primeert als hogere rechtsnorm boven een bouwvergunning, doordat het 

privaat belang van de vergunning moet wijken voor het algemeen belang van het 

beschermingsbesluit. De rechtszekerheid, die in beginsel vereist dat een vergunning 

onherroepelijk is, wordt aldus overruled door het algemeen belang.162 Hiermee sluit ze zich 

aan bij de cassatierechtspraak die reeds in 1977 desgelijks oordeelde.163 Zodoende kunnen we 

concluderen dat ook de uit een verkavelingsvergunning verkregen rechten niet tegen een later 

beschermingsbesluit bestand zijn.164 

 

101. Ondanks de mogelijke gebruiksbeperkingen in het onroerend erfgoeddecreet heeft de 

decreetgever niet in een schadevergoedingsregeling voorzien. In uitzonderlijke gevallen kan 

de burger wel een schadevergoeding vorderen voor de burgerlijke rechter, dit op grond van 

het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten.165 Mijn inziens is het 

vreemd dat de decreetgever geen schadevergoeding bepaald heeft, aangezien artikel 10 van 

het vroegere decreet houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, dat 

inwerking was tot 1 april 2016 wel voorzag in een mogelijke vergoeding voor schade die 

voortvloeit uit de intrekking van de verleende verkavelingsvergunning voor het uitvoeren van 

een opgraving.166 Ook artikel 35, §1 van het vroegere decreet betreffende de landschapszorg 

voorzag in een recht op vergoeding.167 

HOOFDSTUK 3. PLANSCHADEVERGOEDING 

102. Eigendomsbeperkende168 maatregelen geven normaliter geen aanleiding tot enig recht op 

schadevergoeding. De overheid is enkel een vergoeding verplicht indien ze het 

eigendomsrecht ontneemt.169 Het principe van niet-vergoeding is vaste rechtspraak sinds een 

cassatiearrest van 27 juni 1845. De rechtspraak van de Raad van State en het Grondwettelijk 

                                                 
162 RvS 3 juni 2010, nr. 204.610, Verboven. 
163 Cass. 1 februari 1977, Arr. Cass., 1977, 607; G. VAN HOORICK, Cursus Notarieel Bestuursrecht, 2015, 

Gent, Universiteit Gent, 66-67. 
164 I. LEENDERS, F. VAN ACKER, V. TOLLENAERE, P. VAN ASSCHE, J. VERKEST, K. VANHERCK, G. 

DE WOLF, J. VAN DEN BERGHE en P. VANSANT, Zakboekje Ruimtelijke Ordening 2014, Mechelen, 

Kluwer, 2013, 544-545. 
165 G. VAN HOORICK, Cursus Notarieel Bestuursrecht, 2015, Gent, Universiteit Gent, 67-68; Zie randnummer 

91. 
166 Art. 10 van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, BS 15 

september 1993. 
167 Art. 35, §1 van het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, BS 21 mei 1996. 
168 Een eigendomsbeperking is een door de overheid opgelegde beperking van de eigendomsrechten van de 

eigenaar van een onroerend goed, zonder dat de eigenaar het zakelijk recht zelf verliest. 
169 Art. 1 van het Eerste Aanvullende Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens; Art. 16 

GW; art. 544 BW. 
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Hof is gelijkluidend. Desalniettemin kan de wetgever of de decreetgever vrijwillig in een 

vergoeding voorzien omdat ze dit billijk acht voor de eigenaars van een onroerend goed. Dit is 

onder meer het geval bij het bouwverbod ten gevolge van het duinendecreet.170 

AFDELING 1. WANNEER IS PLANSCHADEVERGOEDING VERSCHULDIGD? 

103. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet in een aantal gevallen dat de 

rechtsonderhorige die nadeel ondervindt van een nieuw bestemmingsplan recht heeft op een 

schadevergoeding vanwege de overheid. Deze planschadevergoeding is een vergoeding voor 

het financiële verlies dat voor de eigenaar van een onroerend goed voortvloeit uit een 

verandering van de bestemming van dat onroerend goed tot stand gebracht door een RUP. 171 

Wanneer de overheid de bestemming van een perceel grond in een verkaveling verandert van 

woongebied naar natuurgebied wordt de eigenaar hierdoor niet onteigend, maar wordt hem 

een beperking aan de uitoefening van zijn eigendomsrecht opgelegd. In concreto komt de 

eigendomsdomsbeperking, die voortvloeit uit het plan neer op een bouwverbod.172  

  

104. Artikel 2.6.1 VCRO bepaalt het volgende:   

“§ 1. De ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen erfdienstbaarheden van openbaar nut doen 

ontstaan en eigendomsbeperkingen inhouden, met inbegrip van bouwverbod.  

In de gevallen, vermeld in § 2 en § 3, kan een bouw- of verkavelingsverbod aanleiding geven 

tot een beperkte schadevergoeding, planschadevergoeding genaamd. 

§ 2. Planschadevergoeding wordt toegekend wanneer, op basis van een in werking getreden 

ruimtelijk uitvoeringsplan, een perceel niet meer in aanmerking komt voor een vergunning om 

te bouwen, vermeld in artikel 4.2.1, 1°, of te verkavelen, terwijl het de dag voorafgaand aan 

de inwerkingtreding van dat definitieve plan wel in aanmerking kwam voor een vergunning 

om te bouwen of te verkavelen. 

                                                 
170 Arbitragehof 7 november 1996, RW 1996-97, 1133; Cass. 16 maart 1990, RW 1990-91, 499; Cass. 27 juni 

1845, Pas. 1845, I, 392; RvS 9 januari 1986, nr. 21.346, Eliot; M. LERNOUT, “De vergoeding van 

erfdienstbaarheden van openbaar nut: Grondwettelijk Hof brengt opnieuw verduidelijking”, TBP 2016, 6, 304-

305; G. VAN HOORICK, Cursus Notarieel Bestuursrecht, 2015, Gent, Universiteit Gent, 7-8; HUBEAU 213;  
171 Art. 2.6.1 en 7.4.11 VCRO; J. BAEL “Overheidsvoorschriften in verband met vastgoed in het Vlaamse 

Gewest” in C. DE WULF (ed.), Opstellen van notariële akten. IIa, Mechelen, Kluwer, 2007,  397; G. VAN 

HOORICK, Cursus Notarieel Bestuursrecht, 2015, Gent, Universiteit Gent, 12. 
172 J. DE JONGHE, Ruimtelijke ordening, stedenbouw en onroerende goederen in Reeks Notariële 

Praktijkstudies, Mechelen, Kluwer, 2011, 249. 
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§ 3. Voor de toepassing van planschadevergoeding moet bovendien aan volgende criteria 

samen worden voldaan op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het definitieve 

plan :   

1° het perceel moet gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg overeenkomstig 

artikel 4.3.5, § 1; 

2° het perceel moet stedenbouwkundig en bouwtechnisch voor bebouwing in 

aanmerking komen; 

3° het perceel moet gelegen zijn binnen een bebouwbare zone zoals bepaald in een 

plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan; 

4° enkel de eerste 50 meter vanaf de rooilijn komt in aanmerking voor planschade. 

(…)” 

 

105. De kopers van een lot grond in een verkaveling, dewelke aanvankelijk bouwgrond was, 

hebben recht op een planschadevergoeding doordat hun bebouwbare grond plots, i.e. na de 

bestemmingswijziging onbebouwbare grond geworden is. Oorspronkelijk zouden de kopers 

een stedenbouwkundige vergunning verkrijgen, dewelke hen nu geweigerd zal worden. Aldus 

komt dit neer op een eigendomsbeperking voor de eigenaars.173 

 

106. In de vroegere stedenbouwwet werd er met de planschadevergoeding een evenwicht 

gezocht tussen het algemeen belang en de private belangen, met dien verstande dat de 

vergoeding beperkt zou blijven tot de zekere, actuele en objectief vaststelbare schade.174 

 

107. De rechtspraak vereist dat de eigenaar van een onroerend goed een bouwintentie moet 

kunnen aantonen opdat hij aanspraak te kunnen maken op planschadevergoeding. Anders 

gezegd, er kan geen vergoeding bekomen worden zonder startfeit.175 Dit kan bijvoorbeeld 

verwezenlijkt worden door het voorleggen van bouwplannen, contacten met een architect of 

evident een aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning. Kan de eigenaar van een 

onroerend goed geen bouwintentie aantonen, dan krijgt deze volgens de rechtspraak van het 

                                                 
173 Art. 2.6.1, §2 VCRO; Departement Ruimte Vlaanderen, “Compensaties bij bestemmingswijziging en 

erfdienstbaarheden”, https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Plancompensaties (consultatie 10 

augustus 2016); Departement Ruimte Vlaanderen, “Planschade”, 

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Plancompensaties/Planschade (consultatie 10 augustus 

2016). 
174 GwH 15 december 2011, nr. 188/2011. 
175 P. FLAMEY en M. VALKENIERS, “Planschade, onteigening en de bescherming van het eigendomsrecht”, 

in R. PALMANS, D. LINDEMANS, J. GHYSELS en M. BOES, Vijftig jaar bescherming van het 

eigendomsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 105. 

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Plancompensaties
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Plancompensaties/Planschade
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Hof van Cassatie geen planschadevergoeding. Zo kan een eigenaar die in 1978 een perceel 

grond in een verkaveling kocht geen aanspraak maken op een planschadevergoeding, indien 

in 2016 de bestemming van het perceel grond wijzigde van bouwgrond naar natuurgebied, en 

hij op dat moment geen bouwintentie had. Ingeval de eigenaar in 2014 een aanvraag tot een 

stedenbouwkundige vergunning ingediend zou hebben, wat zijn bouwintentie bewijst, heeft hij 

wel recht op planschadevergoeding. Het recht op planschade moet ontstaan zijn vooraleer een 

eigenaar van een perceel grond zijn vordering in planschade kan inleiden. Aldus zal een 

premature vordering onontvankelijk verklaard worden.176 

AFDELING 2. PROCEDURELE ASPECTEN 

108. De eigenaar van een kavel kan de planschadevergoeding slechts bekomen door een 

planschadevordering in te dienen bij de rechtbank van eerste aanleg, dit uiterlijk een jaar na 

de dag van het ontstaan van het recht op planschadevergoeding. Dit recht ontstaat indien 

binnen vijf jaar na de bestemmingswijziging een stedenbouwkundige vergunning geweigerd 

wordt. De rechtbank beoordeelt of aan de toepassingsvoorwaarden voldaan is en stelt 

vervolgens een deskundige aan die een raming zal maken van de waardevermindering. De 

planschadevergoeding is verschuldigd door de overheid die het RUP opmaakte waardoor de 

planschade is ontstaan, dit kan dus de Vlaamse overheid, de provincie of de gemeente zijn.177 

 

109. Er dient nog opgemerkt te worden dat er geen planschadevergoeding verschuldigd is 

ingeval de waardevermindering minder dan 20% van de waarde van het perceel bedraagt.178 

AFDELING 3. HET BEDRAG VAN DE SCHADEVERGOEDING 

110. Het bedrag van de planschadevergoeding wordt geraamd op 80% van de 

waardevermindering van de grond ten gevolge van de bestemmingswijziging. Hieruit maken 

we op dat de waardevermindering evenwel zonder vergoeding moet worden gedoogd ten 

belope van 20% van die waarde. De waardevermindering is het verschil tussen enerzijds de 

geïndexeerde oorspronkelijke verwervingsprijs, vóór de inwerkingtreding van het RUP en 

                                                 
176 Rb Brussel 29 september 1992, RJI 1992, 261; J. DE JONGHE, Ruimtelijke ordening, stedenbouw en 

onroerende goederen in Reeks Notariële Praktijkstudies, Mechelen, Kluwer, 2011, 261-262. 
177 Art. 2.6.2 - 2.6.3 VCRO; Departement Ruimte Vlaanderen, “Planschade”, 

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Plancompensaties/Planschade (consultatie 10 augustus 

2016). 
178 Art. 2.6.1, §4, 9° VCRO. 

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Plancompensaties/Planschade
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anderzijds de waarde op het ogenblik dat het recht op planschadevergoeding ontstaat na de 

inwerkingtreding van het RUP. 

 

111. De geïndexeerde oorspronkelijke verwervingsprijs is het bedrag dat als grondslag heeft 

gediend voor de heffing van de registratie- of erfbelasting over de volle eigendom van het 

goed, of, bij ontstentenis van zulke heffing, de verkoopwaarde van het goed in volle eigendom 

op de dag van de verwerving. Als waarde van het goed op het ogenblik van het ontstaan van 

het recht op schadevergoeding, i.e. in geval van weigering van een vergunning om te bouwen 

wordt de verkoopwaarde op dat ogenblik in aanmerking genomen. Bovendien wordt de 

waarde verhoogd met de kosten van verwerving en met de uitgaven die door de 

vergoedingsgerechtigde zijn gedragen met het oog op de realisatie van de bestemming van het 

goed op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het plan. 179 

 

Hieruit volgt dat enkel de reële schade, met een minwaarde van 20% vergoed wordt. Aldus 

wordt er geen rekening gehouden met een speculatieve meerwaarde van de grond.180 

AFDELING 4. EEN ALTERNATIEF VOOR DE PLANSCHADEVERGOEDING 

112. Wanneer krachtens een definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan een bouwverbod 

kan worden tegengeworpen aan degene die een perceel in een verkaveling heeft aangekocht, 

kan het gewest, de provincie of de gemeente zich aan de verplichting tot 

planschadevergoeding onttrekken door dat perceel, in onderling akkoord, van de betrokkene 

terug te kopen, op voorwaarde dat hem de betaalde koopprijs, verhoogd met de lasten en 

kosten, en geactualiseerd aan de hand van het indexcijfer van de consumptieprijzen, wordt 

terugbetaald.181 

 

113. Indien dat perceel het enige onroerende goed is waarvan de betrokkene eigenaar is, kan 

hij de terugkoop door het gewest, de provincie of de gemeente eisen door zijn wil te doen 

kennen bij aangetekende brief, te zenden binnen twaalf maanden na de bekendmaking van het 

                                                 
179 Art. 2.6.2, §1 VCRO; J. DE JONGHE, Ruimtelijke ordening, stedenbouw en onroerende goederen in Reeks 

Notariële Praktijkstudies, Mechelen, Kluwer, 2011, 254; Departement Ruimte Vlaanderen, Planschade, 

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Plancompensaties/Planschade (consultatie 10 augustus 

2016). 
180 J. DE JONGHE, Ruimtelijke ordening, stedenbouw en onroerende goederen in Reeks Notariële 

Praktijkstudies, Mechelen, Kluwer, 2011, 253. 
181 Art. 2.6.2, §4, eerste lid VCRO. 

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Plancompensaties/Planschade
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bovenvermeld ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat geval moet het perceel worden teruggekocht 

en betaald binnen twaalf maanden na de kennisgeving.182  

 

114. Voor de eigenaar van een onroerend goed is het stelsel van terugkoop door de overheid 

voordeliger dan de planschadevergoeding, aangezien hij bij de terugkoop zijn volledige 

aankoopprijs terugbetaald krijgt en bij de planschadevergoeding slechts 80% van de 

waardevermindering van de grond uitbetaald krijgt.183   

                                                 
182 Art. 2.6.2, §4, tweede lid VCRO. 
183 F. WASTIELS, “De rechtsregeling van de verkavelingen” in F. WASTIELS en P. VANDEN BORRE, De 

nieuwe wetgeving op de ruimtelijke ordening, Leuven, Instituut voor administratief recht, 1971, 29-30. 
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CONCLUSIE 

115. We hebben duiding gegeven aan het concept van de verkavelingsvergunning en 

vervolgens hebben we de subjectieve rechten die verband houden met de 

verkavelingsvergunning vanuit twee invalshoeken bekeken.  

 

116. Wat betreft de burgerlijke rechten van derden, die reeds bestonden voor de 

verkavelingsvergunning luidt het basisprincipe dat een vergunning daar in beginsel geen 

afbreuk aan mag doen. Indien de verkavelaar bepaalde erfdienstbaarheden en contractuele 

verplichtingen teniet wil laten gaan door de verkavelingsvergunning moet hij deze expliciet 

vermelden in de aanvraag. Om de verkoop van de percelen niet te hinderen en om een goede 

ruimtelijke ordening te verwezenlijken zal de vergunningverlenende overheid een einde 

stellen aan de burgerlijke rechten die in strijd zijn met de verkavelingsaanvraag. 

 

117. Bijgevolg moet een verkavelaar goed controleren of alle burgerlijke rechten die hij teniet 

wil laten gaan in de verkavelingsaanvraag vermeld zijn. Vergeet hij er een, dan zal deze niet 

buiten werking gesteld worden door de verkavelingsvergunning. Anderzijds moet de koper, of 

beter gezegd de notaris van koper nagaan of er erfdienstbaarheden of contractuele 

verplichtingen gelden die oorspronkelijk van toepassing waren en niet afgeschaft worden door 

de verkavelingsvergunning. Dit lijken ons twee niet te onderschatten verantwoordelijkheden. 

 

118. De begunstigden van die erfdienstbaarheden en/of verplichtingen worden schriftelijk én 

persoonlijk op de hoogte gebracht dat de kans bestaat dat hun rechten afgeschaft worden 

zodat zij hun bezwaren kunnen overmaken aan de overheid. De houders van deze rechten 

kunnen een schadevergoeding vorderen bij de verkavelaar indien ze daadwerkelijk schade 

geleden hebben. Wij menen echter dat dit aanleiding geeft tot betwistingen bij de burgerlijke 

rechter die de schade met de natte vinger zal begroten. 

 

119. Eens een verkavelingsvergunning is verleend, belanden we aan bij het tweede aspect van 

de subjectieve rechten bij een verkavelingsvergunning, met name de subjectieve rechten van 

de kopers van een uit de verkaveling voortspruitende individuele kavel. 

 

120. Door de verkavelingsvergunning heeft de koper van een stuk grond in een verkaveling de 

zekerheid dat de verkavelaar hem effectief bouwgrond verkocht. De bestemming als 
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bouwgrond is namelijk definitief vastgelegd door de afgifte van de verkavelingsvergunning, 

dat een uitzondering vormt op latere stedenbouwkundige voorschriften. Aldus lijkt het evident 

dat de koper recht heeft op een stedenbouwkundige vergunning door eenvoudigweg de 

verkavelingsvoorschriften na te leven. 

 

121. Met de verkavelingsvergunning als definitief verworven trofee zou het verkrijgen van 

stedenbouwkundige vergunningen nog slechts een formaliteit zijn, zou men denken. Niets is 

echter minder waar.184 We hebben bewezen een verkavelingsvergunning mogelijks niet voor 

eeuwig en altijd blijft bestaan, zij kan voor uiteenlopende redenen ongedaan worden gemaakt. 

Bijgevolg is de verleende verkavelingsvergunning an sich geen garantie voor het verkrijgen 

van een stedenbouwkundige vergunning. 

 

122. Met betrekking tot de vervalregeling gaven we aan dat het verval slechts geldt ten 

aanzien van het niet verkochte gedeelte van de verkaveling. De eigenaars van de verkochte 

kavels bouwden in vertrouwen een woning op hun perceel en blijven beschikken over een 

geldige verkavelingsvergunning. Dat vertrouwen blijkt zoek te zijn wanneer de 

stedenbouwkundige vergunning verleend werd na het verval van de verkavelingsvergunning. 

De Raad van State meent dat de houders van dergelijke stedenbouwkundige vergunning de 

onwettige toepassing van de vervalregeling niet kunnen eisen, het verval is hen tegenstelbaar. 

De parlementaire voorbereiding en de rechtsleer hebben een andere zienswijze daar ze stellen 

dat het verval de houders van een stedenbouwkundige vergunning, verleend op basis van een 

vervallen verkavelingsvergunning niet-tegenwerpelijk is, dit gesteund op het 

vertrouwensbeginsel. Deze contradictie schept naar onze mening grote rechtsonzekerheid 

voor de rechtsonderhorige. 

 

123. Een niet-vervallen verkavelingsvergunning is evenzeer niet onaantastbaar. De zekerheid 

voor de koper om een stedenbouwkundige vergunning te bekomen is in de tijd beperkt 

aangezien de mogelijkheid bestaat om de verkavelingsvergunning op te heffen indien de 

behoeften van een goede ruimtelijke ordening dit vergen. 

 

124. De Nederlandstalige kamer van de Raad van State oordeelde in 2013 dat een 

verkavelingsvergunning bij wege van exceptie van onwettigheid buiten toepassing kan 

                                                 
184 L. VANDENHENDE, “Onroerend erfgoed geen lege huls”, TOO 2013, 4, 536. 
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worden gelaten. De exceptie van onwettigheid is evenwel onverjaarbaar. Bijgevolg is er van 

bouwen in vertrouwen geen sprake meer, aangezien de wettigheid van de 

verkavelingsvergunning onbeperkt in de tijd in vraag kan worden gesteld. Vroeger oordeelde 

de Raad nochtans dat het inroepen van een exceptie van onwettigheid tegen een 

verkavelingsvergunning waarvan de beroepstermijn verstreken is, indruist tegen het 

rechtszekerheidsbeginsel. Wij betreuren het dan ook ten zeerste dat de Raad haar traditionele 

rechtspraak verlaten heeft. Naar onze mening groeide het vertrouwen van de burger in de 

overheid door haar vroegere zienswijze. Zodoende kunnen we in de toekomst ongetwijfeld 

nog rechtspraak verwachten omtrent de wettigheid van verkavelingsvergunningen, aangezien 

deze de basis vormen voor een geldige stedenbouwkundige vergunning.  

 

125. Verder is het onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de stedenbouwkundige vergunning 

na een onwettig bevonden verkavelingsvergunning. Deze stand van zaken is bijzonder 

problematisch voor de eigenaars van een kavel. De mogelijkheden voor de bestuursoverheid 

om de onwettig bevonden verkavelingsvergunning te verhelpen zijn bovendien zeer gering. 

Hierdoor komt de overheid vaak terecht in een doodlopende weg. 

 

126. Hiermee hebben we tot driemaal toe aangetoond dat de verleende 

verkavelingsvergunning niet altijd een onvoorwaardelijk bouwrecht geeft, zij is met andere 

woorden niet zaligmakend. 

 

127. Kunnen we besluiten dat de koper een absoluut recht heeft op een stedenbouwkundige 

vergunning wanneer de verkavelingsvergunning niet vervalt, noch opgeheven wordt en de 

exceptie van onwettigheid van artikel 159 van de Grondwet doorstaan heeft? Helaas, ook dan 

mag de eigenaar van een kavel niet te vroeg victorie kraaien. 

 

128. Dit was dertig jaar geleden alvast een ijzersterk recht, maar de dag van vandaag komt dit 

subjectief recht tevens meer en meer onder druk te staan door vreemde wetgeving. De 

rechtskracht van een verkavelingsvergunning moet wel eens gerelativeerd worden daar ze niet 

immuun is tegen allerlei wetgeving binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening 

die het algemeen belang dienen. Zo zal de overheid geen stedenbouwkundige vergunning 

afleveren wanneer de aanvraag de watertoets, de natuurtoets of de onroerend erfgoedtoets niet 

doorstaan heeft. Hiernaast primeert ook het duinendecreet boven de verleende 

verkavelingsvergunning. Bijgevolg zal de eigenaar van een kavel, ondanks het respecteren 
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van de verkavelingsvoorschriften geen stedenbouwkundige vergunning verkrijgen, deze wordt 

als het ware door een hogere norm geblokkeerd. We kunnen stellen dat het 

vertrouwensbeginsel overruled wordt door het algemeen belang. 

 

129. Het is daarom van belang om als notaris van de koper van een lot bouwgrond in een 

verkaveling na te gaan of de bouwmogelijkheden niet beperkt worden door habitat- of 

vogelrichtlijnen, de waterproblematiek of de aanwezigheid van een beschermd dorpsgezicht. 

Dit is vooral relevant bij zeer oude verkavelingsvergunningen die vaak de toets van moderne 

wetgeving niet doorstaan. Voor nieuwe verkavelingen zal het risico evenwel geringer zijn dat 

verkavelde gronden niet vertrouwbaar blijken te zijn, daar de verkavelaar reeds in zijn 

aanvraag tot een verkavelingsvergunning deze wetgeving dient toe te passen. 

 

130. De decreetgever heeft soms voorzien in een schadevergoeding, meer bepaald een 

“planschadevergoeding” die toegekend wordt aan de eigenaars van een onroerend goed 

wanneer door de inwerkingtreding van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan de bestemming 

van hun onroerend goed wijzigt en bijgevolg niet meer in aanmerking komt voor een 

stedenbouwkundige vergunning. Indien de eigenaars echter geen bouwintentie kunnen 

bewijzen, zullen zij geen aanspraak kunnen maken op dergelijke schadevergoeding, wat in 

onze ogen ietwat discriminerend is. Indien de decreetgever geen schadevergoeding heeft 

bepaald, kan de eigenaar zich eventueel nog beroepen op het beginsel van de gelijke verdeling 

van de openbare lasten van de overheid Het is echter de vraag of dergelijke 

schadevergoedingen soelaas brengen.  

 

131. Mensen vertrouwden er steevast op dat ze het huis van hun dromen zouden mogen 

bouwen op hun perceel grond, net door het feit dat ze een perceel grond kochten in een 

verkaveling. We hebben in deze masterproef op diverse wijzen aangetoond dat dergelijk 

(blind) vertrouwen geschaad wordt. Zo kunnen de eigenaars van een perceel grond plots te 

horen krijgen dat hun perceel in een overstromingsgevoelig gebied is komen te liggen of 

vernemen ze dat de verkavelingsvergunning onwettig bevonden werd door een gebrek in de 

totstandkomingsprocedure. Het hoeft geen betoog dat dit ware nachtmerries kunnen zijn voor 

deze mensen. 

 

132. Als deze bescheiden studie iets uitwijst, is het dat de eigenaars van een perceel grond in 

een verkaveling geen garantie hebben hun woning te mogen bouwen. Kortom, we kunnen 
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zeker besluiten dat de eigenaars van een perceel grond in een verkaveling geen absoluut recht 

hebben op een stedenbouwkundige vergunning. 

 

Bouwen in vertrouwen: deze illusie hebben we in deze masterproef ongetwijfeld doorprikt. 
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