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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

 

van 16 april 2020 met nummer RvVb-A-1920-0727 

in de zaak met rolnummer 1819-RvVb-0763-A 

 

 

Verzoekende partij 

 

mevrouw Pascale CALUWE 
 

vertegenwoordigd door advocaat Reiner TIJS met woonplaatskeuze 

op het kantoor te 2000 Antwerpen, Nassaustraat 37-41 

 

Verwerende partij de provincie ANTWERPEN 

vertegenwoordigd door de deputatie van de provincieraad  

  

Tussenkomende partij de bv SOLUBO 
 

vertegenwoordigd door advocaten Stijn VERBIST en Laurent 

MORTELMANS met woonplaatskeuze op het kantoor te 2560 Kessel, 

Torenvenstraat 16 

 

I. BESTREDEN BESLISSING 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 29 mei 2019 de vernietiging van de 

beslissing van de verwerende partij van 4 april 2019. 

 

De verwerende partij heeft het administratief beroep van de verzoekende partij tegen de beslissing 

van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Boechout van 24 september 

2018 niet ingewilligd. 

 

De verwerende partij heeft aan de tussenkomende partij een omgevingsvergunning onder 

voorwaarden verleend voor het slopen van gebouwen, bouwen van een meergezinswoning (acht 

entiteiten) met ondergrondse parking en vellen van hoogstambomen op het perceel gelegen te 

2530 Boechout, Provinciesteenweg 310, met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie D, 

nummer 473 F3. 

II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING 

De tussenkomende partij verzoekt met een aangetekende brief van 22 juli 2019 om in de procedure 

tot vernietiging tussen te komen. 

 

De voorzitter van de Raad laat de tussenkomende partij met een beschikking van 23 september 

2019 toe in de debatten.   

 

De verwerende partij dient geen antwoordnota maar wel het administratief dossier in. De 

tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting in. De verzoekende partij dient een 

toelichtende nota in. 
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De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 10 maart 

2020. 

 

Advocaat Laura VAN DOOREN loco advocaat Reiner TIJS en mevrouw Pascale CALUWE voeren 

het woord voor de verzoekende partij. Advocaten Joke DERWA loco advocaat Stijn VERBIST en 

advocaat Laurent MORTELMANS voeren het woord voor de tussenkomende partij. 

 

De verwerende partij, hoewel behoorlijk opgeroepen, verschijnt niet op de zitting.  

 

Het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 

bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet) en het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 

houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (Procedurebesluit) zijn 

toegepast. 

III. FEITEN 

De verzoekende partij dient op 28 juni 2018 bij het college van burgemeester en schepenen van 

de gemeente Boechout een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor “het slopen van 

gebouwen, bouwen van een meergezinswoning (8 entiteiten) met ondergrondse parking en vellen 

van hoogstambomen” op het perceel gelegen te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 310. 

 

Het perceel ligt volgens de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan ‘Antwerpen’, vastgesteld 

met koninklijk besluit van 3 oktober 1979, in woongebied en woongebieden met cultureel, 

historische en/of esthetische waarde.  

 

Het perceel ligt ook binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening 

grootstedelijk gebied Antwerpen’, definitief vastgesteld op 19 juni 2009. Het perceel valt niet binnen 

een deelplan van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 

Het perceel ligt ook binnen de grenzen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

‘Meergezinswoningen’, goedgekeurd op 28 februari 2013. Het perceel ligt deels in de zone waarin 

een verbod op meergezinswoningen geldt.  

 

Tijdens het openbaar onderzoek, georganiseerd van 9 augustus 2018 tot en met 7 september 

2018, dient de verzoekende partij een van de zes bezwaarschriften in. 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent op 24 september 2018 een 

omgevingsvergunning onder voorwaarden aan de tussenkomende partij.  

 

Tegen die beslissing tekent de verzoekende partij op 17 december 2018 administratief beroep aan 

bij de verwerende partij. 

 

Het college van burgemeester en schepenen adviseert op 21 december 2018 voorwaardelijk 

gunstig. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 28 maart 2019 om het beroep 

niet in te willigen en de omgevingsvergunning onder voorwaarden te verlenen.  

 

Na de hoorzitting van 2 april 2019 verklaart de verwerende partij het beroep op 4 april 2019 

ongegrond en verleent een omgevingsvergunning onder voorwaarden. De verwerende partij 

beslist:  
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“… 

4. ARGUMENTATIE BEROEPER  

… 

• De aanvraag is onontvankelijk aangezien een project-mer-screeningsnota ontbreekt. 

• De aanvraag is bovendien niet bestaanbaar met de voorschriften uit het RUP 

Meergezinswoningen die op het desbetreffende perceel geen meergezinswoningen 

toelaat en de bouwcode (harmonieregel van de gemeente Boechout). Bovendien kan 

van deze afwijkingen niet worden afgeweken of kan een afwijking niet als ‘beperkt’ 

worden beschouwd in de zin van artikel 4.4.1 VCRO.  

• De aanvraag is daarnaast ook niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening met 

betrekking tot de functionele inpasbaarheid, mobiliteitsimpact, schaal, ruimtegebruik en 

bouwdichtheid, en hinderaspecten (lichthinder, privacyhinder, geluidshinder en 

mobiliteitshinder).  

De beroeper meent geconfronteerd te zullen worden met overdreven schaduw- privacy-, 

geluids- en mobiliteitshinder. 

… 

De aanvullende replieknota namens de beroeper bevat volgende argumentatie:  

• …  

• In het beroepschrift werd op omstandige wijze uiteengezet dat de aanvraag 

onontvankelijk is wegens het ontbreken van een project-mer-screeningsnota. De 

verwerende partij en de POA beweren dat wel een project-mer-screeningsnota werd 

opgemaakt en bij de omgevingsaanvraag werd toegevoegd (quod non). Deze bewering 

is echter manifest onjuist en wordt overigens op geen enkele wijze aangetoond door de 

verwerende partij of de POA. Men stelt uitsluitend dat "de mer-screening op het loket 

werd uitgevoerd". Noch uit het dossier dat ten tijde van het openbaar onderzoek ter 

inzage lag bij de gemeente, noch uit het omgevingsloket blijkt echter dat een project-

mer-screeningsnota werd opgemaakt voor voorliggend project. Meer nog, het 

ontbreken van een project-mer-screeningsnota blijkt zelfs uit een weergave van het 

digitaal loket. 

• Uit het grafisch plan bij voormeld RUP blijkt duidelijk dat het perceel van de 

vergunningsaanvraag gelegen is binnen gebied waarvoor een verbod op 

meergezinswoningen geldt. Van zodra een perceel binnen dit gebied valt, heeft het 

verbod uiteraard betrekking op het gehele perceel.  

• Voorliggende aanvraag is in strijd met de gemeentelijke stedenbouwkundige 

verordening op gebied van de harmonieregel en de voorgeschreven bouwbreedte. Een 

afwijking hierop is ontoelaatbaar en niet beperkt zodat de woonkwaliteit op 

fundamentele wijze wordt aangetast.  

• De aanvraag is in de eerste plaats strijdig met de harmonieregel uit de gemeentelijke 

bouwcode. Uit de foto's die werden toegevoegd in het beroepschrift blijkt zeer duidelijk 

dat de gebouwen aan de Provinciesteenweg bestaan uit één tot twee bouwlagen met 

een zadeldak. De bouwhoogte van voorliggende aanvraag wordt immers ruimschoots 

overschreden ten opzichte van de onmiddellijk aanliggende bebouwing van hetzelfde 

bouwblok. Het gegeven dat het perceel van de aanvraag gelegen is in het 

dorpscentrum impliceert geenszins dat de vergunningverlenende overheid de 

harmonieregel naast zich neer kan leggen.  

• De bouwcode neemt de breedte van het perceel of de kavel waarop men het 

bouwproject wil inplanten als uitgangspunt voor de berekening van de werkelijke 

perceelsbreedte of kavelbreedte en niet de bouwlijn. De breedte van het perceel 

bedraagt in casu dan ook 27m en geen 36, 15m zoals de verwerende partij en de 

vergunningsaanvrager verkeerdelijk voorhouden. Bijgevolg bedraagt de maximale 

bouwbreedte vooraan 18m en geen 20m. Hiervoor werd geen afwijking gevraagd in de 
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beschrijvende nota. Nochtans is zulks evenwel vereist conform de voorschriften van de 

gemeentelijke bouwcode. Men kan onder het mom van een 'hedendaagse tendens 

inzake verdichting' niet voorbijgaan aan de strijdigheid van de aanvraag met de 

stedenbouwkundige voorschriften in de bouwcode op gebied van de bouwbreedte.  

• Ten slotte is de aanvraag eveneens niet in overeenstemming met de goede ruimtelijke 

ordening op gebied van functionele inpasbaarheid, mobiliteitsimpact, schaal, 

ruimtegebruik en bouwdichtheid, en hinderaspecten (lichthinder, privacyhinder, 

geluidshinder en mobiliteitshinder). Deze elementen werden reeds op omstandige wijze 

uiteengezet in het beroepschrift. 

• De bestreden beslissing doet het vonnis van de Vrederechter ter vrijwaring van het 

zonlicht van beroepende partijen dan ook volkomen teniet. Indien een vergunning wordt 

afgeleverd voor voorliggende aanvraag, waarbij een meergezinswoning wordt 

opgericht die de omvang van de bestaande woning ruimschoots overstijgt en waarbij 

de 45° regel in geen geval gerespecteerd wordt, zullen beroepende partijen 

geconfronteerd worden met nog ernstigere schaduwhinder. De POA kan niet zomaar 

voorbijgaan aan deze 45° regel. 

… 

9. BEOORDELING  

… 

De aanvraag voldoet aan de bestemmingsbepaling van het gemeentelijk RUP 

'Meergezinswoningen'.  

Het aanvraagperceel valt deels binnen het gemeentelijk RUP 'Meergezinswoningen', dat 

door middel van een overdruk weergeeft binnen welke perimeter geen 

meergezinswoningen toegelaten worden. Onderstaande afbeeldingen werden 

overgenomen uit het gemeentelijk RUP (afbeelding links) en de GRB-kaart van het 

provinciale Geoloket en illustreren de plaatselijke toestand.  

… 

Het RUP bepaalt: 1.1. Bestemming- Binnen deze zone is het verboden een 

meergezinswoning op te richten alsook een eengezinswoning om te vormen naar een 

meergezinswoning.  

 

De grens van het RUP situeert zich in de achtertuinzone van het perceel, wat maakt dat de 

gevraagde bouwzone buiten de perimeter van het RUP valt en er ter plaatse een 

meergezinswoning kan worden opgericht. De plaatselijke overdruk van het RUP valt niet 

samen met de woonpercelen zodat verschillende naburige percelen slechts deels getroffen 

worden door de afbakening. Het feit dat een perceel slechts deels getroffen is door de 

perimeter kan niet inhouden dat het verbod geldt voor het hele perceel, temeer omdat het 

RUP zelf specifieert dat het verbod slechts van toepassing is binnen de op plan aangeduide 

delen. De argumentatie van de beroeper gaat dan ook voorbij aan de letterlijke opname 

van het RUP, dat het verbod slechts binnen de perimeter geldig is. De aanvraag is aldus in 

overeenstemming met het gemeentelijk RUP 'Meergezinswoningen'.  

… 

De aanvraag kan aanspraak maken op een afwijking van bepalingen van de 

gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, onder toepassing van art. 96.  

… 

Art. 10 ‘Inplanting en bebouwingsvorm’ bepaalt:  

− Het hoofdgebouw dient zodanig te worden ingeplant dat er voortuin voorzien kan 

worden met een minimale diepte van 5 m, tenzij dit niet strookt met de overheersende 

bouwwijze in het straatbeeld  

− De afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt 

minimaal 3 m uitgezonderd in het geval van de scheidingsmuur op of langsheen de 

perceelgrens bij halfopen of gesloten woningen  
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− De bovengrondse bouwbreedte bedraagt maximaal 2/3 van de perceelbreedte, met 

een maximum van 20 m gevelbreedte.  

 

De aanvraag respecteert de minimale afstand van 3m tot de zijdelinkse perceelgrenzen. 

Aan de linkerzijde van het gebouw wordt een afstand van 4m voorzien, aan de zijde van 

de beroeper blijft een afstand van 3m tot de perceelgrens gerespecteerd. In de omgeving 

worden ter hoogte van de omliggende gebouwen gelijkaardige inplantingsafstanden 

waargenomen.  

De principetekening horende bij art. 10 geeft weer dat de kavelbreedte aan de voorzijde 

van het perceel, ter hoogte van de straatzijde, bemeten dient te worden. Het 

aanvraagperceel heeft aan de straatzijde een perceelbreedte van 42,16m, wat maakt dat 

de gevraagde gevelbreedte van 20m in overeenstemming is met de bepalingen van art. 10 

(max. 2/3de van perceel, met max 20m bouwbreedte). Het betreffende artikel specifieert in 

geen geval dat de kavelbreedte bemeten dient te worden ter hoogte van de inplanting van 

het gebouw. Daar wordt slechts weergegeven dat de minimale afstanden van 3m tot de 

perceelgrens bewaard dienen te blijven, waaraan de aanvraag voldoet. Het college wordt 

bijgetreden in de zin dat de aanvraag voldoet aan art. 10 van de bouwcode.  

 

Artikel 11 ‘bouwhoogte’ bepaalt dat bij de uitvoering van 3 bouwlagen onder een plat dak 

de kroonlijsthoogte beperkt dient te blijven tot max. 10,5m. Het bouwblok heeft een max. 

bouwhoogte van 10,1m boven de nulpas en voldoet aldus aan art. 11.  

 

Art. 12 ‘Bouwdiepte’ bepaalt: §2. In een open straatbeeld In een open straatbeeld wordt 

het profiel van het hoofdgebouw en de bijhorende bouwdiepte bepaald door de 

harmonieregel:  

• Indien volgens de harmoniekenmerken 2 bouwlagen en een dakverdieping zijn 

toegelaten, bedraagt de bouwdiepte van de bouwlagen max. 17 m 

• Indien volgens de harmoniekenmerken 3 bouwlagen zijn toegelaten, bedraagt de 

bouwdiepte van iedere bouwlaag max. 15 m  

 

De aanvraag omvat een afwijking van bovenstaand artikel en tracht hierop een afwijking te 

bekomen. Er worden namelijk een maximaal profiel van 3 bouwlagen onder een plat dak 

gevraagd, met een maximale bouwdiepte van 17m.  

 

Artikel 96 ‘Afwijkingsmogelijkheden’ bepaalt:  

§1. De vergunningverlenende overheid kan afwijkingen toestaan op de bepalingen van deel 

2 tot 5 van voorliggende bouwcode. Dit verzoek wordt onderbouwd in de beschrijvende 

nota van de vergunningsaanvraag (zie ook artikel 97).  

§2. Een afwijking op de bepalingen kan onder meer worden toegestaan:  

• Ten gevolge van de voorwaarden vanuit sectorale wet- of regelgeving 

• Indien de vooropgestelde interventies een duidelijke meerwaarde betekenen voor de 

omgeving waarbinnen ze ingrijpen. Met duidelijke meerwaarde wordt bedoeld: 

o Een verbetering van de goede plaatselijke aanleg en dit zowel inzake 

belevingswaarde als functioneel  

o Een verbetering van de verkeersveiligheid en toegankelijkheid voor alle 

weggebruikers  

o Een verbetering of verrijking van het straatbeeld en dit door harmonie en/of 

contrast o Een verbetering van het groene karakter van de omgeving  

• In functie van het verbeteren van woon- of gebruikskwaliteit, zonder nadelige impact op 

de aangrenzende kavels, het straatbeeld of het groene karakter van de omgeving  

• In functie van een specifieke programmabehoefte of de nood tot herbestemming van 

gebouwen, waarvan de oorspronkelijke functie niet bestendigd kan worden.  
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Eerst en vooral dient de nadruk gelegde te worden op het feit dat het aanvraagperceel 

gelegen is in de kern van de gemeente en aldus op een ideale locatie gelegen is om aan 

verdichting te doen. Recent werd door middel van de codextrein het begrip ruimtelijk 

rendement geïntroduceerd om de optimalisatie van goed gelegen woonpercelen te 

ondersteunen. De gevraagde functie is in harmonie met de omgeving en eerder werd 

geoordeeld dat de minimale afstanden tot de perceelgrenzen gerespecteerd worden.  

 

De aanvraag omvat op het gelijkvloers een overwegende bouwdiepte van 17m en een 

gevelbreedte van 20m. Op de 1ste verdieping wordt dezelfde oppervlaktecontour 

aangehouden en worden ter hoogte van de voor- en achtergevel 3 inpandige terrassen 

voorzien (1 aan de straatzijde en 2 aan de achtergevel). Ter hoogte van de daklaag spring 

het volume aan de zijde van de beroeper met een breedte van 2m in, zodat ten opzichte 

van de perceelgrens een afstand van 5m behouden blijft. Het bouwvolume spring aan de 

linker voorgevelzijde 4,25m (diep) x 9m (breed) in, zodat op de eigenlijke voorgevelbouwlijn 

een gevelbreedte van 9m (van 20m gevelbreedte) behouden blijft. Aan de achtergevel 

spring het gevraagde bouwvolume in van 2m tot 2,4m uit de achtergevel. Het eigenlijke 

volume van de daklaag heeft een diepte van 15,5m en een breedte van 18m. Ten gevolge 

van de voorziene gevelinsprongen met terrassen wordt een interessante vormelijke 

uitwerking bekomen die geen blijk geeft van een drang naar maximalisatie zoals de 

beroeper tracht voor te stellen. De gevraagde bouwdiepte die op het gelijkvloers en de 1ste 

verdieping aanwezig is wordt ter hoogte van de daklaag quasi gereduceerd tot de 

toegelaten bouwdiepte van 15m. Eveneens worden de mogelijke hinder en nadelen voor 

de beroeper beperkt zodat de daklaag een afstand van 5m tot de perceelgrens respecteert.  

 

De 45°-regel waarop de beroeper zich steunt heeft geen toepassing op zijdelinkse 

inplanting tot de perceelgrens. Deze regel werd voor een vrijstaande invulling niet 

verordenend ingeschreven. Het gaat ter plaatse over een context van panden met een 

eerder grote gevelbreedte, quasi voorzien op de minimale inplantingsafstand (3m) van de 

verordening. De toepassing van de 45°-regel in voorliggende aanvraag zou de minimale 

inplantingsafstand van de verordening alsook de omgevingstoestand negeren en zou 

bovendien blijk geven van een willekeurige toepassing. Het standpunt van de beroeper kan 

aldus niet worden bijgetreden.  

 

Eveneens dient ter vergelijking vermeldt te worden dat bij een maximale uitwerking cfr. het 

profiel van 2 bouwlagen onder een hellend dak met dakkapellen, met bouwdiepte van 17m, 

een monolieter voorkomen bekomen zou kunnen worden dan in casu gevraagd. Zoals 

aangehaald wordt in de aanvraag de gevraagde 3de bouwlaag sterk gereduceerd door de 

aanwezigheid van insprongen en terrassen. De beschrijvende nota van de aanvrager geeft 

eveneens weer dat de oppervlakte van de daklaag (203m²) beperkter is dan de maximaal 

mogelijke dakoppervlakte volgens een 17m profiel met hellende dakvorm (279m²).  

… 

De aanvraag kan aanzien worden als een verrijking van het straatbeeld, waarbij op een 

zeer goed gelegen perceel in de kern van de gemeente wordt ingezet op de realisatie van 

kwalitatieve appartementen, in een bouwvolume dat zich zonder twijfel laat inpassen in de 

omgeving. De gevraagde afwijking kan in die zin aanvaard worden onder toepassing van 

art. 96 van de verordening.  

… 

Er hoeft geen milieueffectenrapport te worden opgesteld.  

Het project valt onder bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 

2014 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan 

milieueffectrapportage (project-m.e.r.-besluit).  
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De aanvrager geeft zelf aan dat het project valt onder bijlage III, rubriek 10b. Op het 

Omgevingsloket werd onder het onderdeel ‘MER’ en ‘Effecten op de omgeving’ beschreven 

welke effecten ten gevolge van de aanvraag worden verwacht. De beroeper kan niet 

bijgetreden worden dat er in voorliggende aanvraag sprake is van het ontbreken van een 

project-mer-screeningsnota, die tot de ontvankelijkheid van de aanvraag zou moeten 

leiden. De aanvullende replieknota namens de aanvrager bevat expliciet de betreffende 

onderdelen die voor de screening werden ingevuld. Deze info was tijdens de gemeentelijke 

procedure eveneens voorhanden.  

Rekening houdend met de kenmerken van het project, de omgeving en de uitgevoerde 

m.e.r.- screening op het Omgevingsloket kan besloten worden dat de te verwachten 

milieueffecten van het project niet aanzienlijk zullen zijn.  

 

Artikel 78. Van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat vergunningen een 

zakelijk karakter hebben.  

… 

De beroeper verwijst naar een uitspraak van de vrederechter, met betrekking tot de 

aanwezigheid van coniferen op het perceel van de aanvrager, die op meer dan 2m van de 

scheidingslijn zouden staan. Hier dient verwezen te worden naar het feit dat de inplanting 

van het gevraagde bouwblok wel voldoet aan de minimale inplantingsafstand (3m) van de 

bouwcode en dat het bouwblok in harmonie met de omgeving geacht wordt. Zoals werd 

aangehaald is de 45°-regel niet op voorliggende aanvraag van toepassing zodat deze geen 

strijdigheid kan uitmaken.  

Gezien de inplanting van het bouwblok zonder afwijking voldoet aan de verordening kan 

niet gesteld worden dat de aanvraag een eerdere uitspraak van de vrederechter zou 

negeren.  

…  

GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING EN RISICO’S MILIEUASPECTEN:  

Omgeving:  

Het aanvraagperceel is gelegen in de kern van de gemeente Boechout, langsheen de 

Provinciesteenweg (N10). De Provinciesteenweg omvat aan weerszijden een dubbele 

rijbaan met een fietspad en/of voetpad, gescheiden door een groene middenberm. De 

tuinzijde van het aanvraagperceel grenst aan het Park Heuvelhof, gelegen achter het 

gemeentehuis. 

In de omgeving worden diverse functies waargenomen waaronder wonen, detailhandel, 

toerisme, horeca en dienstverlening. De naburige panden van het aanvraagperceel zijn 

ingenomen door een woonbestemming.  

In de omgeving wordt een maximaal profiel waargenomen van 3 bouwlagen onder een plat 

dak of 2 bouwlagen onder een hellend dak, in een overwegend halfopen of open bouwvorm.  

 

Toelichting:  

In de gebieden waarop een voldoende gedetailleerde stedenbouwkundige verordening van 

toepassing is worden de voorschriften hiervan in belangrijke mate geacht om de goede 

ruimtelijke ordening te vertegenwoordigen. In eerste instantie dient dan ook verwezen te 

worden naar eerder geformuleerde beoordeling aan de bouwcode van de gemeente 

Boechout. Uit voorgaande beoordeling bleek dat de aanvraag overeenstemt met de 

bouwcode en een afwijking kan bekomen voor wat betreft het gevraagde profiel.  

De gevraagde functie is ontegensprekelijk inpasbaar in de omgeving, gelet op de ligging in 

de kern en de aanwezigheid van meergezinswoningen.  

De aanvraag voldoet aan de bepalingen van de verordening voor wat betreft het vereiste 

aantal fiets- en autostalplaatsen. Er wordt aldus geen onaanvaardbare parkeerdruk 

afgewenteld op het openbaar domein.  
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De aanvraag respecteert de minimale inplantingsafstanden tot de perceelgrenzen en de 

max. gevelbreedte cfr. de bouwcode. De gevraagde inplanting sluit eveneens aan op de in 

de omgeving waarneembare inplanting van de gebouwen.  

Vanaf de achtergevel in nog een tuindiepte van ca. 52m diep beschikbaar wat leidt tot een 

kwalitatief ruimtegebruik. Het college wordt bijgetreden dat het tracé van het looppad naar 

het bijgebouw dient aangepast te worden zodat ter plaatse het bestaande bomenbestand 

behouden kan blijven. Het bijgebouwen achteraan blijft behouden zodat de mogelijke 

ruimtelijke impact hiervan bekend is.  

De gevraagde daklaag behoudt een afstand van 5m tot de naburige perceelgrens zodat 

ook de mogelijke inkijk tot een aanvaardbaar niveau gereduceerd kan worden. De terrassen 

op de 1ste verdieping zijn inpandig in het volume voorzien. De aanvraag respecteert de 

bepalingen van het burgerlijk wetboek die betrekking hebben op het nemen van lichten en 

zichten op het perceel van de buur. De te verwachten schaduwwerking zal zich door de 

inplanting van het gebouw en de vormelijke uitwerking van de daklaag tot een voor de 

omgeving aanvaardbaar niveau beperken. Nogmaals dient de nadruk gelegd te worden op 

het feit dat de aanvraag kadert in de hedendaagse tendens van verdichten, waarbij 

voldoende aansluiting gevonden wordt bij de bebouwingswijze van de omgeving.  

Het bezwaar dat de aanvraag een onaanvaardbare geluidshinder teweeg zal wordt niet 

bijgetreden. Er kan niet voorbij gegaan worden aan het feit dat het perceel ligt in de kern 

van de gemeente en paalt aan een drukke gewestweg. De functie is ontegensprekelijk 

inpasbaar en gezien de parkeerplaatsen ondergronds voorzien zijn, met de inrit op relatief 

kort afstand van de straat zal de hinder maximaal beperkt blijven. De inrit is verder links in 

het gebouw voorzien en dus zo ver mogelijk van het perceel van de beroeper.  

 

De opmerkingen met betrekking tot de verordening toegankelijkheid dienen opgelost te 

worden om een optimaal gebruikscomfort te garanderen. De appartementen zijn voldoende 

kwalitatief en trekken voldoende licht en lucht.  

 

Er kan aansluiting gevonden worden bij de vergunningsvoorwaarden van het college van 

24 september 2018 om een gunstige beoordeling van de goede ruimtelijke ordening 

mogelijk te maken. 

…” 

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. ONTVANKELIJKHEID VAN DE TUSSENKOMST 

Uit het dossier blijkt dat het verzoek tot tussenkomst tijdig en regelmatig is ingesteld. Er worden 

geen excepties opgeworpen.  

V. ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING TOT VERNIETIGING WAT BETREFT HET BELANG VAN 

DE VERZOEKENDE PARTIJ  

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij stelt dat ze als eigenaar van een rechtstreeks aanpalend perceel nadelen 

ondervindt ten gevolge van de bestreden beslissing. Deze nadelen overstijgen hetgeen ze als 

normale buur zou moeten dulden.  
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Concreet voert de verzoekende partij aan dat ze geconfronteerd zal worden met overdreven 

schaduwhinder doordat de meergezinswoning drie bouwlagen telt, hiermee de gehanteerde 

bouwhoogte in de straat overstijgend, en op minder dan drie meter van haar perceel wordt 

ingeplant. In dit verband verwijst ze naar een vonnis van de vrederechter van 1 juni 2015 waarin 

werd geoordeeld dat de coniferen en naaldbomen op het perceel van de aanvraag op onevenredige 

wijze voor schaduwhinder zorgen voor de verzoekende partij, zodat deze niet meer dan vier meter 

hoog mogen zijn.  

 

Verder beroept de verzoekende partij zich op privacyhinder, door de ramen en terrassen in de 

meergezinswoning die onmiddellijk uitgeven op haar woning en tuin, en op geluidshinder.  

 

Tot slot wijst de verzoekende partij op het gebrek aan voldoende parkeerplaatsen, omdat er slechts 

één parkeerplaats per wooneenheid wordt voorzien op eigen terrein en op dit moment reeds 

onvoldoende parkeermogelijkheid in de straat is. De meergezinswoning zal dus leiden tot 

bijkomende parkeeroverlast in de straat.  

 

2. 

De tussenkomende partij betwist dit belang omdat de verzoekende partij het bestaan van hinder of 

nadelen niet aannemelijk maakt. 

 

Het loutere feit dat de meergezinswoning hoger is dan andere projecten in de omgeving betekent 

niet dat er sprake is van schaduwhinder. Daarnaast wijst ze erop dat de woning zich geschrankt 

bevindt ten aanzien van de woning van de verzoekende partij en afgewerkt wordt met een plat dak. 

De schaduwhinder is hierdoor beperkt. Verder meent de tussenkomende partij dat de verwijzing 

naar het vonnis van de vrederechter in het licht van huidig woonproject niet dienstig is. Immers 

betrof dit de inplanting van bomen die 10 tot 15 meter hoog waren en op amper twee meter van de 

perceelgrens stonden.  

 

Wat de vermeende privacyhinder betreft stelt de tussenkomende partij dat de bestaande woning 

ook uit twee bouwlagen bestaat, met ramen en terrassen langs de achterzijde. In de aangevraagde 

meergezinswoning worden de terrassen op de eerste verdieping bovendien inpandig gerealiseerd, 

en zijn de terrassen op de tweede verdieping terugspringend en op vijf meter van de perceelgrens. 

Vanaf deze terrassen bestaat er dus nauwelijks zicht op de tuin en woning van de verzoekende 

partij.  

 

De tussenkomende partij merkt verder op dat de verzoekende partij de geluidshinder niet concreet 

toelicht.  

 

Tot slot benadrukt de tussenkomende partij dat de acht parkeerplaatsen die worden voorzien, 

voldoen aan het vereiste aantal parkeerplaatsen volgens de Bouwcode. De verzoekende partij 

toont het tegendeel niet aan, noch toont ze aan dat dit niet zou volstaan in het licht van de ligging 

nabij het centrum en de vlotte bereikbaarheid per fiets of met het openbaar vervoer. 

 

3. 

De verzoekende partij argumenteert dat het vonnis van de vrederechter wel degelijk relevant is. 

Immers werd hierin geoordeeld dat de betrokken bomen niet hoger mogen zijn dan vier meter, om 

het zonlicht van de verzoekende partij te vrijwaren. De aangevraagde meergezinswoning 

overschrijdt deze maximale hoeveelheid te vrijwaren zonlicht door de grootschaligheid ervan gelet 

op de overdreven bouwhoogte, vergelijkbaar met de bomen waarvan sprake, de bouwdiepte en 

bouwbreedte. Zodoende leidt de aanvraag ontegensprekelijk tot ernstige schaduwhinder in haar 

achtertuin, maar ook ter hoogte van haar voortuin en woning. Dit blijkt uit de luchtfoto die de 

tussenkomende partij zelf toevoegt. De verzoekende partij merkt nog op dat de bestaande woning 
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slechts twee bouwlagen met een dakkapel heeft, en een diepte van negen meter. De bouwdiepte 

van 17 meter van de vergunde meergezinswoning bedraagt dus het dubbele van de bestaande 

bouwdiepte. Bovendien wordt de meergezinswoning ingeplant op slechts drie meter van haar 

woning.  

 

Verder meent de verzoekende partij dat de tussenkomende partij niet ernstig kan ontkennen dat 

de privacy- en geluidshinder aanzienlijk zal toenemen. Ze wijst op de vermeerdering naar acht 

wooneenheden, samen met de vermeerdering van het aantal ramen en terrassen. Het feit dat deze 

inpandig of terugspringend worden gerealiseerd neemt niet weg dat de inkijk zal vergroten. De 

bestaande woning heeft immers slechts één raam langs de zijde van haar woning en geen terras 

op de eerste verdieping. Uit de plannen blijkt dat de meergezinswoning veel meer ramen en 

terrassen heeft langs de zijde van haar woning.  

 

Wat de aangehaalde parkeeroverlast betreft, stelt de verzoekende partij tot slot vast dat de 

tussenkomende partij niet ontkent dat er momenteel reeds sprake is van overdreven parkeerhinder 

die afgewenteld wordt op de omliggende straten. Verder wijst ze erop dat de meeste gezinnen over 

meer dan één wagen beschikken. Zodoende impliceert het voldoen aan de bouwcode niet dat er 

geen parkeerhinder voor de omgeving wordt veroorzaakt. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partij die zich als betrokken publiek aandient, moet blijk geven van (hinderlijke of 

nadelige) gevolgen die ze (vreest te) ondergaan als gevolg van de bestreden beslissing (artikel 2, 

eerste lid, 1° OVD). Ze moet dit alles voldoende aannemelijk maken en daarbij de aard en de 

omvang van de gevolgen voldoende concreet omschrijven. Ook moet de verzoekende partij 

aantonen dat er een rechtstreeks of onrechtstreeks oorzakelijk verband kan bestaan tussen de 

uitvoering of de realisatie van de bestreden beslissing en de impact die ze persoonlijk ondervindt 

of waarschijnlijk zal ondervinden.  

 

Het belang in die zin moet in het inleidend verzoekschrift vervat zitten (artikel 56 Procedurebesluit). 

 

2. 

De verzoekende partij beroept zich als buur op schaduwhinder, privacy hinder, inkijk en 

parkeerhinder, die ze concreet toelicht. De vraag in welke mate deze hinder zich werkelijk voordoet 

hangt samen met de beoordeling over dit aspect in de bestreden beslissing en betreft dus de grond 

van de zaak.  

 

Omwille van de ligging van de woning van de verzoekende partij naast het perceel waarop de 

meergezinswoning ingeplant wordt, maakt de verzoekende partij met haar uiteenzetting voldoende 

aannemelijk dat ze persoonlijk (nadelige) gevolgen van de bestreden beslissing kan ondervinden, 

minstens dat hiertoe een voldoende waarschijnlijk risico bestaat. Deze vaststelling volstaat om het 

belang van de verzoekende partij bij het beroep aan te nemen. 

 

De exceptie wordt verworpen. 

 

3. 

Uit het dossier blijkt dat de vordering voor het overige tijdig en regelmatig is ingesteld. Er worden 

hieromtrent geen excepties opgeworpen.  
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VI. ONDERZOEK VAN DE MIDDELEN 

A. Eerste middel  

Standpunt van de partijen 

1. 

In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 4.3.1, §1, 1°, 

a) en 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO), van het gemeentelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan (hierna: RUP) ‘Meergezinswoningen’, van de artikelen 4, 10, 96 en 97 

van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van de gemeente Boechout, van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (hierna: de Motiveringswet), van het materieel motiveringsbeginsel, het 

zorgvuldigheidsbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

In een eerste middelonderdeel voert de verzoekende partij aan dat de aanvraag strijdig is met het 

gemeentelijk RUP ‘Meergezinswoningen’. Ze stelt, onder verwijzing naar het grafisch plan en naar 

artikel 1.1 van het RUP, dat de aanvraag immers in de zone ligt waarvoor een verbod op 

meergezinswoningen geldt. De verwerende partij kan niet gevolgd worden dat dit verbod enkel 

geldt voor een gedeelte van de percelen, met name de achtertuinzone van het perceel van de 

aanvraag. Hiertoe verwijst de verzoekende partij naar de toelichtende nota van het RUP, waaruit 

volgens haar blijkt dat het verbod betrekking heeft op het ‘kadastraal perceel’ als een geheel. Het 

verbod heeft aldus betrekking op het gehele perceel. Dit volgt ook uit het nut van de 

perceelgrenzen. 

 

De verzoekende partij meent nog dat minstens de fietsstalplaats en de gemeenschappelijke 

afvalberging in de achterliggende zone in functie staan van de meergezinswoning, terwijl dergelijke 

bestemming in deze zone niet kan. Naar analogie verwijst ze naar het feit dat een aanvraag voor 

een lot bestemd voor woningbouw, waarbij een deel van dit lot in agrarisch gebied ligt, evenmin 

wordt toegelaten. 

 

In een tweede middelonderdeel voert de verzoekende partij aan dat de bouwbreedte van de 

meergezinswoning 20 meter bedraagt, zowel aan de voor- als de achterzijde van het gebouw. 

Overeenkomstig artikel 10 van de Bouwcode van de gemeente Boechout dient de maximale 

bouwbreedte, die bepaald wordt op basis van de breedte van het betrokken perceel, aan de 

achterzijde evenwel aangepast te worden omdat het perceel daar versmalt. Volgens de 

verzoekende partij bedraagt de breedte van het perceel 27 meter, zodat op grond van artikel 10 

van de Bouwcode een maximale bouwbreedte van 18 meter geldt. Zowel de aanvrager als de 

verwerende partij gaan evenwel uit van een verkeerde perceelbreedte. De aanvrager hanteert 

immers foutief een breedte van 36,15 meter. Waar in de bestreden beslissing wordt uitgegaan van 

een bouwbreedte van 42,16 meter, meent de verzoekende partij dat de verwerende partij hier 

onterecht uitgaat van de perceelbreedte aan de straatzijde. Immers hanteert de Bouwcode de 

breedte van het perceel waarop het bouwproject wordt voorzien als uitgangspunt voor de 

berekening van de werkelijke perceelsbreedte. In geval de breedte van het perceel aan de 

straatzijde zou genomen worden, zou dit leiden tot een uitholling van artikel 10 van de Bouwcode. 

De verzoekende partij stelt dat dit voorschrift namelijk tot doel heeft om voldoende afstand te 

bewaren ten opzichte van de naastgelegen percelen. Bijgevolg dient rekening gehouden te worden 

met de perceelsbreedte ter hoogte van het bouwproject, en dit zowel vooraan als achteraan. 

 

De verzoekende partij merkt tot slot op dat in tegenstelling tot wat in de bestreden beslissing wordt 

gesteld, er geen afwijking voor de bouwbreedte werd gevraagd, maar enkel voor de bouwdiepte.  

 

2. 
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Inzake het eerste middelonderdeel stelt de tussenkomende partij, onder verwijzing naar de 

overwegingen  in de bestreden beslissing, dat de verwerende partij terecht oordeelt dat de 

aanvraag in overeenstemming is met artikel 1 van het RUP. De verwerende partij steunt zich hierbij 

op het grafisch plan en de bewoordingen van artikel 1 van het RUP, waaruit duidelijk blijkt in welke 

zones het verbod op meergezinswoningen geldt. In het bijzonder blijkt duidelijk uit het grafisch plan 

dat de verbodsperimeter zich niet uitstrekt tot het volledige perceel van de aanvraag.  

 

De tussenkomende partij wijst nog op de verordenende kracht van het grafisch plan en de 

bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, waaraan, volgens rechtspraak van de Raad van 

State, geen afbreuk kan worden gedaan door een tegenstrijdige vermelding in de toelichtingsnota. 

Daarnaast meent de tussenkomende partij dat de toelichtingsnota van het RUP niet tegenstrijdig 

is met het grafisch plan en de voorschriften van dit RUP. De verzoekende partij stelt op grond van 

een foutieve interpretatie van de toelichtingsnota dat de verbodszone moet worden uitgebreid tot 

het volledige perceel van de aanvraag. De tussenkomende partij verwijst hiertoe naar het 

zorgvuldig voorafgaand onderzoek en het verloop van de vaststelling van de verbodszones voor 

meergezinswoningen. Zo werden de woonkernen van Boechout geschikt geacht voor de realisatie 

van meergezinswoningen omwille van de vlotte bereikbaarheid, de aanwezigheid van voldoende 

voorzieningen en de typologie van de reeds aanwezige bebouwing. Zo ook werden de percelen 

langs de Provinciesteenweg, waaronder het perceel van de aanvraag, uitermate geschikt 

bevonden gelet op de bestaande morfologie en de optimale ontsluiting. Ook het college van 

burgemeester en schepenen oordeelde in haar beslissing van 24 september 2018  duidelijk dat de 

eerste 50 meter vanaf de straatzijde zeer bewust buiten de verbodszone gelegd is, net om 

meergezinswoningen toe te laten, die ontsloten worden via de Provinciesteenweg.  

 

Waar de verzoekende partij stelt dat de fietsstalplaats en gemeenschappelijke afvalberging in de 

achterliggende zone niet toelaatbaar zijn, meent de tussenkomende partij dat ze een ontoelaatbare 

eigen interpretatie aan het RUP verleent. Artikel 1 van het RUP verbiedt immers de oprichting van 

meergezinswoningen, waaronder wordt verstaan ‘elk onbebouwd onroerend goed bestaande uit 

minimum twee woonentiteiten, op één kadastraal perceel gelegen’. Noch een fietsenstalling, noch 

een afvalberging vallen onder deze beschrijving. Bovendien vormt de verbodszone slechts een 

overdruk op het gewestplan. De onderliggende bestemming van woongebied blijft van toepassing. 

De achterbouw is dus in overeenstemming met het woongebied. 

 

Inzake het tweede middelonderdeel stelt de tussenkomende partij dat de verzoekende partij niet 

aantoont dat de interpretatie van artikel 10, §2, tweede lid van de Bouwcode in de bestreden 

beslissing onjuist of kennelijk onredelijk is. De redenering die de verzoekende partij zelf hanteert 

kan daarnaast niet gevolgd worden. Nergens in de Bouwcode wordt immers bepaald dat een 

verschillende breedte dient gehanteerd te worden ingeval het perceel voor- of achteraan zou 

versmallen. Dit zou stedenbouwkundig en architecturaal ook onwenselijk zijn. De verwerende partij 

ging dan ook redelijkerwijze uit van eenzelfde bouwbreedte, zowel voor- als achteraan. Evenmin 

toont de verzoekende partij aan dat de Bouwcode de breedte van het perceel ter hoogte van het 

bouwproject vooropstelt voor de berekening van de perceelsbreedte. Van een uitholling van artikel 

10 is volgens de tussenkomende partij bovendien geen sprake, gezien de bepaling uitdrukkelijk 

bepaalt dat de verplichte afstanden tot de zijdelingse grenzen steeds voorrang hebben op de 

maximaal toegelaten gevelbreedtes. De Bouwcode garandeert dus voldoende afstand tot de 

zijdelingse perceelsgrenzen. 

 

Vervolgens argumenteert de tussenkomende partij dat in de bestreden beslissing geen afwijking 

van artikel 10 van de Bouwcode werd toegepast omdat de aanvraag aan deze bepaling voldoet. 

Evenmin heeft de verwerende partij in de bestreden beslissing gesteld dat een afwijking op deze 

bepaling werd gevraagd. Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat de gevraagde afwijking de 

bouwdiepte betreft. 
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Tot slot stelt de tussenkomende partij vast dat de verzoekende partij nalaat de aangevoerde 

schending van artikel 4 van de Bouwcode te duiden, zodat het middelonderdeel op dit punt 

onontvankelijk is. 

 

3. 

In haar toelichtende nota meent de verzoekende partij inzake het eerste middelonderdeel dat de 

tussenkomende partij de verduidelijking in de toelichtende nota bij het RUP niet zonder meer naast 

zich neer kan leggen. Immers betreft de toelichtingsnota een nadere toelichting bij het grafisch plan 

en de voorschriften van het RUP, die in samenhang hiermee moet gelezen worden. Het arrest van 

de Raad van State waarnaar de tussenkomende partij verwijst, doet hieraan geen afbreuk. De 

verzoekende partij herhaalt dat de fietsenstalling en afvalberging uitdrukkelijk in functie staan van 

de meergezinswoning en bijgevolg in strijd zijn met het RUP. 

 

Wat het tweede middelonderdeel betreft betoogt de verzoekende partij dat de Bouwcode in geen 

geval voorschrijft dat voor de berekening van de maximale bouwbreedte de perceelbreedte aan de 

straatzijde moet genomen worden.  

 

De verzoekende partij vervolgt haar uiteenzetting met een argumentatie waarin ze meent dat de 

bestreden beslissing ook de harmonieregel uit artikel 4 van de Bouwcode schendt.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

In een eerste middelonderdeel werpt de verzoekende partij de schending op van artikel 1 van het 

gemeentelijk RUP ‘Meergezinswoningen’. 

 

1.1 

Artikel 1. van het RUP bepaalt het volgende: 

 

 “… 

Artikel 1. (overdruk) verbod op meergezinswoningen  

… 

1.1 Bestemming  

Binnen deze zone is het verboden een meergezinswoning op te richten alsook een 

eengezinswoning om te vormen naar een meergezinswoning. 

…” 

 

1.2 

Uit het grafisch plan van het RUP blijkt dat het perceel van de aanvraag voor een deel van de 

achterliggende tuinzone in de zone ligt waarvoor een verbod op meergezinswoningen geldt. De 

aangevraagde meergezinswoning wordt buiten deze verbodszone opgetrokken, met name aan de 

voorzijde van het perceel grenzend aan de Provinciesteensweg. Dit wordt niet door de 

verzoekende partij betwist. 

 

De verwerende partij acht de aanvraag in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van 

het RUP. Ze stelt in de bestreden beslissing vast dat de plaatselijke overdruk van het RUP niet 

samenvalt met de begrenzing van de woonpercelen, zodat ook verschillende naburige percelen 

slechts deels getroffen worden door de afbakening. Mede in antwoord op het betrokken bezwaar 

van de verzoekende partij, overweegt de verwerende partij vervolgens dat het feit dat een perceel 

slechts deels getroffen is door de perimeter van de verbodzone, niet kan inhouden dat het verbod 
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geldt voor het hele perceel, temeer omdat het RUP zelf specifieert dat het verbod slechts van 

toepassing is binnen de op plan aangeduide delen.  

 

1.3 

Het grafisch plan en de voorschriften moeten in hun onderlinge samenhang en op een zinvolle 

wijze worden begrepen. Het kan niet de bedoeling zijn geweest om een zone met verbod op 

meergezinswoningen af te bakenen op het grafisch plan, en tegelijk in afwijking hiervan voor de 

percelen waar de afbakeningsgrens doorheen loopt, het verbod uit te breiden tot het hele perceel. 

Dit blijkt niet uit de voorschriften, noch toont de verzoekende partij op welke wettelijke gronden ze 

haar stelling in die zin steunt. 

 

In de toelichtende nota bij het RUP wordt bovendien gesteld dat de Provinciesteenweg zich 

probleemloos leent voor de realisatie van meergezinswoningen, en dat de percelen daar 

doorgaans een grote oppervlakte hebben, alsook een goede ontsluiting.  

 

De verzoekende partij verwijst nog naar een overweging in de toelichting bij het RUP, waaruit ze 

meent af te leiden dat de interpretatie van de verwerende partij niet strookt met het RUP. Met name 

steunt ze op de toelichting dat een verbod op meergezinswoningen een verbod is op de realisatie 

van elke onroerend goed met minimum twee volwaardige woonentiteiten, op één kadastraal 

perceel. 

 

In deze overweging in de toelichting bij het RUP wordt echter eerder verduidelijkt wat een 

meergezinswoning is en kan geenszins worden afgeleid dat de plannende overheid hiermee een 

afwijking wil voorzien op de duidelijke begrenzing van de verbodszone in het grafisch plan. Hoe 

dan ook kan de toelichtingsnota bij het RUP geen voorrang krijgen op de letterlijke en heldere tekst 

van de voorschriften en het grafisch plan. Een duidelijke verordenende tekst behoeft immers geen 

verdere interpretatie. Te meer daar het college van burgemeester en schepenen naar aanleiding 

van een gelijkluidend bezwaar van de verzoekende partij in haar beslissing in eerste aanleg 

overwoog dat de eerste 50 meter vanaf de straatzijde (van het betrokken perceel) zeer bewust 

buiten de verbodszone is gelegd, net om meergezinswoningen te kunnen toelaten, die ontsloten 

worden langs de Provinciesteenweg. 

 

Door te stellen dat het verbod op meergezinswoningen uitsluitend geldt binnen de vastgestelde 

perimeter, geeft de verwerende partij aan artikel 1 van het RUP een correcte invulling van het 

toepassingsgebied van dit stedenbouwkundig voorschrift.  

 

1.4 

De verzoekende partij werpt tot slot op dat minstens de fietsenstalling en gemeenschappelijke 

afvalberging in de achterliggende zone liggen en in functie staan van de (ontoelaatbare) 

meergezinswoning op het perceel.  

 

Artikel 7.4.5 VCRO bepaalt dat de voorschriften van een ruimtelijk uitvoeringsplan, voor het 

grondgebied waarop ze betrekking hebben, de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan 

vervangen, tenzij het uitvoeringsplan het uitdrukkelijk anders bepaalt.  

 

Het toepasselijke RUP voorziet in artikel 1 uitdrukkelijk in een overdruk op het bestaande 

gewestplan waarbij een verbod tot oprichting van meergezinswoningen geldt. De toelichtende nota 

bij het toepasselijke RUP verduidelijkt dat het RUP het gewestplan niet vervangt. Volgens dit 

gewestplan ligt het perceel van de aanvraag in woongebied. De fietsenstalling en de 

gemeenschappelijke afvalberging vormen geen meergezinswoning en zijn in overeenstemming 

met het woongebied. Bijgevolg is er geen sprake van een strijdigheid met de 

bestemmingsvoorschriften. 
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2. 

In een tweede middelonderdeel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 10 van 

de Bouwcode van de gemeente Boechout inzake de maximaal toegestane bouwbreedte. 

 

2.1 

Artikel 10 van de Bouwcode luidt als volgt: 

 

 “… 

 ARTIKEL 10. INPLANTING EN BEBOUWINGSVORM 

§1. In een aaneengesloten straatbeeld 

… 

§2. In een open straatbeeld 

In een open straatbeeld wordt een open bebouwingsvorm voorzien of maximaal twee aan 

twee gekoppelde woningen, met één gemeenschappelijke zijmuur of één wachtgevel op de 

perceelgrens. Bij het voorzien van gekoppelde woningen dient een kwalitatieve en 

esthetisch verantwoorde aansluiting te gebeuren, zijn de hoofdgebouwen ingeplant op 

dezelfde voorgevelbouwlijn en dienen alle bepalingen van de gemeentelijke bouwcode 

m.b.t. aaneengesloten straatbeeld te worden gevolgd. 

… 

Figuur 3 bebouwingsvorm in een open straatbeeld 

 

Bij het voorzien van open bebouwing dienen volgende inplantingsafstanden gerespecteerd 

te worden: 

… 

• De afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt 

minimaal 3 m uitgezonderd in het geval van de scheidingsmuur op of langsheen de 

perceelgrens bij halfopen of gesloten woningen 

• De bovengrondse bouwbreedte bedraagt maximaal 2/3 van de perceelbreedte, met 

een maximum van 20 m gevelbreedte. De verplichte afstanden tot de zijdelingse 

perceelsgrenzen hebben voorrang op deze maxima 

… 

Figuur 4 inplantingsafstanden bij een open straatbeeld 

…” 

 

2.2 

In de bestreden beslissing wordt vastgesteld dat de aanvraag de minimale afstand van drie meter 

tot de zijdelingse perceelgrenzen respecteert. Uit de plannen bij de aanvraag blijkt inderdaad dat 

de afstand tot de rechter perceelsgrens drie meter bedraagt, en deze tot de linker perceelsgrens 

vier meter. De verzoekende partij betwist dit niet. 

 

De verwerende partij overweegt in de bestreden beslissing verder dat volgens de principetekening 

bij artikel 10 in de Bouwcode de kavelbreedte aan de voorzijde van het perceel, ter hoogte van de 

straatzijde moet gemeten worden. De breedte van het perceel bedraagt hier 42,16 meter, zodat de 

gevraagde gevelbreedte van 20 meter in overeenstemming is met de maximale bouwbreedte 

vermeld in artikel 10. De verwerende partij merkt hierbij in antwoord op het beroepsargument van 

de verzoekende partij op dat het artikel geenszins toelicht dat de kavelbreedte moet gemeten 

worden ter hoogte van de inplanting van het gebouw. Er wordt enkel weergegeven dat de minimale 

afstand van drie meter tot de perceelsgrenzen moet bewaard blijven. De verwerende partij treedt 

dan ook het besluit van het college van burgemeester en schepenen bij dat de aanvraag voldoet 

aan artikel 10 van de Bouwcode. 
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2.3 

Artikel 10, zoals hierboven aangehaald en zoals blijkt uit de bijhorende figuur in de Bouwcode 

waaruit een open straatbeeld moet blijken, lijkt in essentie een regeling te zijn voor de inplanting 

van gebouwen in het kader van het straatbeeld, waarbij voor het geval het een open straatbeeld 

betreft, een principiële minimale diepte van de voortuin bepaald wordt, een minimale afstand tot de 

zijdelingse perceelgrenzen en een maximale bouwbreedte. De bepaling lijkt dus voornamelijk te 

zijn bedoeld ter vrijwaring van een homogeen en open straatbeeld. Uit de verduidelijkende figuur 

bij de bepalingen inzake de bouwbreedte in artikel 10 van de Bouwcode blijkt niet dat de 

kavelbreedte gemeten wordt ter hoogte van de inplanting van het gebouw, maar eerder ter hoogte 

van een fictieve straatzijde.  

 

Mede uit de samenlezing van het voorschrift en de verduidelijkende figuren, kon de verwerende 

partij dan ook redelijkerwijze overwegen dat de kavelbreedte gemeten wordt ter hoogte van de 

straatzijde. Te meer daar nergens wordt bepaald dat de bepaling anders dient gelezen te worden 

wanneer het betrokken perceel niet overal even breed is. Anderzijds wordt ter vrijwaring van de 

afstand tot de zijdelingse perceelgrenzen een minimumafstand bepaald die primeert op de 

maximale bouwbreedte. De verzoekende partij kan dus niet gevolgd worden waar ze meent dat de 

interpretatie van de verwerende partij de minimum afstand tot de naastgelegen percelen in het 

gedrang brengt en zodoende artikel 10 van de Bouwcode uitholt. 

 

De verzoekende partij maakt in haar betoog duidelijk dat ze het niet eens is met de interpretatie 

van artikel 10, §2 van de Bouwcode gehanteerd in de bestreden beslissing, maar slaagt er niet in 

te overtuigen dat de verwerende partij in de aangehaalde overwegingen foutief heeft geoordeeld 

of de grenzen van de redelijkheid heeft overschreden. 

 

2.4 

Waar de verzoekende partij tot slot in haar toelichtende nota uiteenzet op welke wijze ze meent 

dat de harmonieregel uit artikel 4 van de Bouwcode geschonden wordt, moet vastgesteld worden 

dat deze kritiek, in navolging van de opmerking van de tussenkomende partij in diens schriftelijke 

uiteenzetting, een aanvulling betreft van het verzoekschrift waarin louter de schending van artikel 

4 van de Bouwcode geponeerd werd. Deze toelichting werd niet in het verzoekschrift opgenomen 

en de tussenkomende partij heeft hierop bijgevolg niet kunnen repliceren. Het betreft een 

onontvankelijke kritiek. 

 

Het middel wordt verworpen. 

B. Tweede middel  

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van artikel 4.3.2 van het decreet van 5 april 1995 

houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid (hierna: DABM), artikel 2 van het besluit 

van de Vlaamse regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van 

projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, zoals gewijzigd bij besluit van 1 maart 2013 

(hierna: Project-MER-besluit), artikel 15 juncto artikel 24 van het besluit van de Vlaamse regering 

van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning (hierna: Omgevingsvergunningsbesluit), en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

In dit middel voert de verzoekende partij aan dat geen project-mer-screeningsnota bij de aanvraag 

werd gevoegd. Minstens werd dergelijke nota niet ter beschikking gesteld tijdens het openbaar 

onderzoek. De verzoekende partij stelt hierbij dat ze tijdens het openbaar onderzoek meermaals 
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het aanvraagdossier is gaan inkijken. Noch uit het dossier, noch uit het digitaal loket blijkt volgens 

haar dat een project-mer-screeningsnota bij de aanvraag werd gevoegd. Ze voegt hierbij een 

afdruk van het omgevingsloket toe. De verzoekende partij meent ook dat in de bestreden beslissing 

niet wordt aangetoond dat een project-mer-screeningsnota ter inzage werd gelegd tijdens het 

openbaar onderzoek. 

 

De verzoekende partij merkt bijkomend op dat het ontbreken van een project-mer-screeningsnota 

niet kan rechtgezet worden in de motivering van de vergunningsbeslissing. Ze verwijst hiertoe naar 

een arrest van de Raad waarin bevestigd wordt dat een project-mer-screeningsnota deel moet 

uitmaken van het initiële aanvraagdossier. Nu de project-mer-screeningsnota niet voorhanden was, 

meent de verzoekende partij dat de milieu-impact onvoldoende onderzocht werd en dat ze deze 

beoordeling evenmin kon bekritiseren.  

 

2. 

De tussenkomende partij antwoordt dat het aanvraagdossier wel degelijk een project-mer-

screeningsnota bevat, zoals ook in de bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt vastgesteld.  

 

De tussenkomende partij verwijst hiertoe naar de toegevoegde bewijzen van indiening op het 

omgevingsloket. Tevens wijst ze erop dat de indiening van de project-mer-screeningsnota door de 

gemeente wordt bevestigd in de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in 

eerste aanleg. Vervolgens betoogt de tussenkomende partij dat het ontbreken van bepaalde 

stukken op het publieke omgevingsloket geen invloed heeft op de rechtsgeldigheid van het 

openbaar onderzoek en de bekendmaking. Ze stelt daarnaast vast dat de verzoekende partij haar 

stelling dat de project-mer-screeningsnota niet ter inzage lag tijdens het openbaar onderzoek met 

geen enkel objectief stuk staaft, terwijl uit het dossier blijkt dat de integrale inhoud van de aanvraag 

wel degelijk ter inzage lag op computer van de gemeentelijke dienst, en dat de project-mer-

screeningsnota deel uitmaakte van dit aanvraagdossier. De tussenkomende partij verwijst naar de 

bevestiging hiervan in een afzonderlijk bericht van de gemeente, naar aanleiding van haar 

uitdrukkelijke vraag.  

 

3. 

De verzoekende partij meent dat de tussenkomende partij zelf erkent dat de project-mer-

screeningsnota niet ter beschikking werd gesteld tijdens het openbaar onderzoek door te beweren 

dat het ontbreken van bepaalde stukken op het publieke omgevingsloket geen invloed heeft op de 

rechtsgeldigheid van het openbaar onderzoek en de bekendmaking. Tot slot houdt ze vol dat bij 

het inkijken via de computer van de gemeentelijke dienst het volledige aanvraagdossier niet 

zichtbaar was. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Het wordt niet betwist dat het aangevraagde project zich kwalificeert als een 

stadsontwikkelingsproject in de zin van punt 10b van bijlage III van het Project-MER-besluit. Voor 

deze categorie van projecten dient overeenkomstig artikel 4.3.2, §2bis DABM een project-MER of 

project-m.e.r.-screeningsnota te worden opgesteld. De initiatiefnemer kan een project-m.e.r.-

screeningsnota indienen bij de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en de volledigheid van 

de vergunningsaanvraag. 

 

2. 

In de bestreden beslissing overweegt de verwerende partij dat op het omgevingsloket onder het 

onderdeel ‘MER’ en ‘Effecten op de omgeving’ beschreven wordt welke effecten ten gevolge van 

de aanvraag verwacht worden, en dat de verzoekende partij niet kan bijgetreden worden in haar 
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beroepsgrief dat een project-mer-screeningsnota bij de aanvraag ontbreekt. Op basis daarvan en 

rekening houdend met de kenmerken van het project en de omgeving, besluit de verwerende partij 

dat de te verwachten milieueffecten niet aanzienlijk zullen zijn en er geen milieueffectenrapport 

moet worden opgesteld.  

 

3. 

In haar betoog overtuigt de verzoekende partij niet dat bovenvermelde overwegingen onjuist of 

kennelijk onredelijk zijn. In de mate dat de verzoekende partij stelt dat de screeningsnota niet 

bestond op het ogenblik van de organisatie van het openbaar onderzoek, moet immers worden 

vastgesteld dat in het omgevingsloket een project-mer-screening werd ingevoerd en dat deze in 

de fase van het samenstellen van het aanvraagdossier wordt gecategoriseerd. In de stukken die 

de tussenkomende partij toevoegt en in de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen in eerste aanleg wordt, naar aanleiding van het betrokken bezwaar van de verzoekende 

partij, een afdruk toegevoegd van het omgevingsloket waaruit blijkt dat in de fase van de 

samenstelling van het aanvraagdossier een project-mer-screeningsnota werd toegevoegd waarin 

de milieueffecten worden afgewogen en behandeld. De afdruk van de pagina van het 

omgevingsloket die de verzoekende partij als stuk voorlegt, die opgeladen werd voorafgaand aan 

de start van het openbaar onderzoek en waarop te zien is dat de plannen en de nota bij de 

aanvraag kunnen ingekeken worden, kan aan deze vaststelling geen afbreuk doen.  

 

Gelet op de stelplicht van de verzoekende partij die een gebrek in het aanvraagdossier inroept, en 

gelet op de beschikbare gegevens, overtuigt de verzoekende partij niet dat de project-mer-

screeningsnota niet in de aanvraag vervat zat, noch dat de betrokken screeningsnota gebeurlijk 

pas na het afsluiten van het openbaar onderzoek werd opgemaakt en aan het dossier werd 

toegevoegd.  

 

Het middel wordt verworpen. 

C. Derde middel  

Standpunt van de partijen 

1. 

In een derde middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 4.3.1, §1 en §2 

VCRO, de artikelen 2 en 3 van de wet van de Motiveringswet, en van het redelijkheidsbeginsel en 

het zorgvuldigheidsbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

Ze voert aan dat de aanvraag onverenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening, en meer bepaald 

wat betreft de schaal, het ruimtegebruik, de bouwdichtheid en de hinderaspecten. 

 

Concreet stelt de verzoekende partij dat de meergezinswoning met acht woningen wordt 

opgetrokken op een beperkte ruimte, waarbij de bepalingen van de Bouwcode niet worden 

nageleefd wat betreft de bouwbreedte- en diepte. Dit leidt tot buitensporige privacy-, schaduw- en 

zichthinder. Ze verwijst naar een vonnis van de vrederechter van 1 juni 2015 waarin geoordeeld 

werd dat de coniferen en naaldbomen die op twee meter van de scheidingslijn op het naast gelegen 

perceel van de aanvraag staan, op onevenredige wijze voor overvloedige schaduwhinder zorgen 

in de woning, tuin en op het terras van de verzoekende partij. Tevens werd geoordeeld dat deze 

bomen niet hoger mogen zijn dan vier meter ter vrijwaring van het zonlicht van de verzoekende 

partij. Nu met de aanvraag een meergezinswoning wordt opgericht op slechts drie meter van haar 

perceel, met drie bouwlagen een bouwhoogte van 10,50 meter, leidt de bestreden beslissing 

volgens de verzoekende partij dan ook tot onevenredige hinder. 
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Verder meent de verzoekende partij dat de beoordeling van de bouwbreedte feitelijk en juridisch 

onjuist is. Ze herhaalt hiertoe haar betoog uit het eerste middel dat de gehanteerde bouwbreedte 

strijdig is met de maximale bouwbreedte opgelegd in de Bouwcode. Nu in de bestreden beslissing 

voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening uitdrukkelijk wordt verwezen naar de 

beoordeling van de bouwbreedte in het licht van de Bouwcode, deugt de motivering van de toets 

aan de goede ruimtelijke ordening niet. De verzoekende partij merkt nog op dat een loutere 

verwijzing naar algemene voorschriften uit een bouwcode nooit een concrete toetsing aan de 

goede ruimtelijke ordening kan vervangen.  

 

2. 

De tussenkomende partij meent dat de kritiek van de verzoekende partij zich beperkt tot loutere 

opportuniteitskritiek. Minstens wordt niet aangetoond dat de beoordeling in de bestreden beslissing 

onjuist of kennelijk onredelijk zou zijn. 

 

Ze wijst er concreet op dat de verwerende partij de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke 

ordening beoordeeld heeft op basis van de overeenstemming met de stedenbouwkundige 

voorschriften van de Bouwcode, die gedetailleerde voorschriften bevat inzake de hoogte, breedte 

en diepte van gebouwen. Vervolgens herneemt ze de overwegingen uit de bestreden beslissing 

die de aanvraag toetsen aan de harmonieregel uit artikel 4 van de Bouwcode. Waar de 

verzoekende partij de schending van artikel 10 van de Bouwcode opwerpt, verwijst de 

tussenkomende partij naar haar repliek op het tweede onderdeel van het eerste middel. Ze 

herneemt hierbij de overwegingen in de bestreden beslissing inzake de beoordeling van de 

bouwdiepte en bouwbreedte in het licht van de bepalingen terzake uit de Bouwcode.  

 

Voor zover de verzoekende partij aanvoert dat de bestreden beslissing artikel 12 van de Bouwcode 

inzake de bouwdiepte schendt, stelt ze vast dat dit verder geenszins wordt geconcretiseerd. De 

tussenkomende partij meent dan ook dat het middel op dit punt onontvankelijk is. 

 

Vervolgens herneemt de tussenkomende partij de overwegingen in de bestreden beslissing inzake 

de beoordeling van de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid. Ze wijst erop dat de 

Bouwcode gedetailleerde voorschriften bevat inzake de hoogte, de breedte en de diepte van 

gebouwen, waardoor de beoordelingsbevoegdheid van de overheid begrensd is. Wat de toetsing 

aan de harmonieregel betreft, stelt de tussenkomende partij, onder verwijzing naar de betrokken 

overwegingen in de bestreden beslissing, dat de aanvraag concreet werd getoetst aan de 

bestaande omgeving, en dat de hinderaspecten evenzeer concreet werden beoordeeld.  

 

De tussenkomende partij meent bovendien dat de verzoekende partij het mogelijk bestaan van 

schaduw- en privacyhinder nergens aannemelijk maakt, maar hiertoe louter besluit op grond van 

de onverenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening op het vlak van schaal, ruimtegebruik en 

bouwdichtheid. De verzoekende partij toont echter geenszins aan dat de verwerende partij de 

hinderaspecten foutief of kennelijk onredelijk zou hebben beoordeeld. 

 

Waar de verzoekende partij tot slot verwijst naar het vonnis van de vrederechter, stelt de 

tussenkomende partij vast dat de verzoekende partij een miskenning van subjectieve rechten 

aanvoert. Ze stelt hierbij dat geschillen inzake burenhinder buiten de bevoegdheid van de Raad en 

die van de verwerende partij vallen. Bijgevolg kon de verwerende partij geen rekening houden met 

de overwegingen uit het vermelde vonnis.  

 

3. 

De verzoekende partij wijst er in verband met de toets aan de harmonieregel op dat in de 

Provinciesteenweg langs de zijde van de aanvraag enkel eengezinswoningen voorkomen, zoals 

ook blijkt uit de foto’s die de tussenkomende partij in haar schriftelijke uiteenzetting heeft 
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toegevoegd. De verwerende partij zou in haar beoordeling daarentegen enkel verwijzen naar 

meergezinswoningen die niet in de omgeving van de aanvraag en aan de overzijde ervan gelegen 

zijn. Evenwel moet bij de beoordeling van de harmonieregel hetzelfde bouwblok als de aanvraag 

in aanmerking genomen worden. De argumenten die ze omtrent de schending van artikel 4 van de 

Bouwcode in haar beroepschrift had opgeworpen, worden volgens haar dan ook niet zorgvuldig en 

afdoende weerlegd. 

 

Vervolgens wijst de verzoekende partij erop dat de bouwdiepte van de meergezinswoning het 

dubbele bedraagt van de bouwdiepte van de huidige eengezinswoning. Ze stelt tevens dat de 

meergezinswoning veel hoger is dan haar eigen woning en dan de overige woningen aan dezelfde 

zijde van de Provinciesteenweg. De beroepsargumenten die ze terzake had opgeworpen worden 

evenmin in de bestreden beslissing beantwoord. De verwerende partij stelt louter dat de aanvraag 

overeenstemt met de Bouwcode, zodat een concrete toetsing aan de goede ruimtelijke ordening 

ontbreekt. 

 

Verder meent de verzoekende partij dat het vonnis van de vrederechter wel degelijk het middel kan 

ondersteunen, omdat het uitdrukkelijk objectieve vaststellingen bevat over de voorwaarden die 

vereist zijn om de inval van natuurlijk zonlicht op haar perceel te vrijwaren. Wat de verwijzing van 

de tussenkomende partij naar een arrest van de Raad betreft, meent de verzoekende partij dat dit 

niet dienstig is gezien het in die zaak ging om het rooien van bomen en niet het optrekken van een 

grootschalige meergezinswoning. Het vonnis van de vrederechter waarnaar ze zelf verwees, dient 

om aan te tonen dat de meergezinswoning ernstige hinder voor haar zal meebrengen. De 

verzoekende partij houdt in dit verband vol dat de beoordeling van de hinderaspecten geenszins 

de argumenten uit haar beroepschrift beantwoorden inzake de overdreven bouwdiepte, de 

bouwbreedte en de daaruit voortvloeiende hinderaspecten, evenmin als de privacyhinder die mede 

veroorzaakt wordt door de vele terrassen en ramen. In tegenstelling tot wat de tussenkomende 

partij stelt, heeft ze deze hinderaspecten bovendien wel degelijk geconcretiseerd en aannemelijk 

gemaakt. Met name verwees ze hiertoe naar de grootschaligheid van het project, het vonnis van 

de vrederechter en de 45°-regel. 

 

Tot slot voert de verzoekende partij aan dat de bestreden beslissing onafdoende gemotiveerd is 

wat betreft het beroepsargument over de parkeerhinder. Nochtans toonde ze in haar beroepschrift 

aan dat de normen uit de Bouwcode inzake het aantal parkeerplaatsen in deze zaak onvoldoende 

zijn om de goede ruimtelijke ordening op vlak van mobiliteit te vrijwaren. 

 

Beoordeling door de Raad 

 

1. 

De verzoekende partij betwist in essentie de overeenstemming van de aanvraag met de goede 

ruimtelijke ordening wat betreft de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, en meent dat 

de beoordeling terzake in de bestreden beslissing niet deugt. 

 

2. 

Het behoort tot de taak en de bevoegdheid van het vergunningverlenende bestuursorgaan om 

overeenkomstig artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 1° en 2° VCRO op concrete wijze te onderzoeken of 

een aanvraag beantwoordt aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening, waarbij ze de 

noodzakelijke of relevante aspecten van de goede ruimtelijke ordening bij haar beoordeling dient 

te betrekken en dient rekening te houden met de ingediende bezwaren en adviezen. 

 

Uit artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1° VCRO volgt dat een vergunning geweigerd moet worden indien 

de aanvraag in strijd is met enerzijds de stedenbouwkundige voorschriften van een ruimtelijk 

uitvoeringsplan, tenzij daarvan op geldige wijze is afgeweken en, anderzijds met de goede 
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ruimtelijke ordening. Een stedenbouwkundig voorschrift wordt in artikel 1.1.2, 13° VCRO 

gedefinieerd als een reglementaire bepaling opgenomen in onder meer een ruimtelijk 

uitvoeringsplan. 

 

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening en 

in het bijzonder bij de beoordeling van de inpasbaarheid van het voorliggende project in de 

omgeving, beschikt de verwerende partij over een discretionaire bevoegdheid. De verwerende 

partij moet de overeenstemming van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening concreet 

toetsen aan de relevante decretale aandachtspunten en aan de criteria uit artikel 4.3.1, §2, eerste 

lid VCRO. Ze moet daarbij de in de omgeving bestaande toestand in haar beoordeling betrekken 

en kan, maar is niet verplicht rekening te houden met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen. Ze 

moet tevens rekening houden met de ingediende bezwaren, grieven en adviezen. De ‘in de 

omgeving bestaande toestand’ is de voor het dossier ‘relevante’ in de omgeving bestaande 

toestand, rekening houdende met de specifieke gegevens van het dossier en met de reeds 

vermelde aandachtspunten en criteria uit artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 1° VCRO. 

 

Op dit onderzoek oefent de Raad slechts een marginale controle uit, gelet op de discretionaire 

beoordelingsbevoegdheid van de vergunningverlenende overheid. Het komt de Raad niet toe zijn 

beoordeling van de eisen van een goede ruimtelijke ordening in de plaats te stellen van die van het 

vergunningverlenend bestuursorgaan. De Raad heeft wel als taak om aan de hand van de concrete 

gegevens van de zaak na te gaan of de verwerende partij de feiten waarop haar beoordeling steunt, 

correct heeft vastgesteld en of ze op grond daarvan niet kennelijk onredelijk heeft geoordeeld. 

 

3. 

Het is aan de verzoekende partij, die de beoordeling van de verenigbaarheid van het aangevraagde 

met de goede ruimtelijke ordening betwist, om aan te tonen dat de verwerende partij ofwel foutief, 

ofwel kennelijk onredelijk oordeelt dat de aanvraag al dan niet verenigbaar is met de goede 

ruimtelijke ordening.  

 

De verzoekende partij dient dan ook concreet aan te tonen dat de verwerende partij op foutieve of 

kennelijk onredelijke wijze mogelijke relevante aandachtspunten, zoals bepaald in artikel 4.3.1, §2, 

1° VCRO, ten onrechte niet in aanmerking heeft genomen voor wat de beoordeling van de goede 

ruimtelijke ordening betreft. Ze kan zich niet beperken tot vage kritiek en beweringen of het voeren 

van een betoog waaruit louter een tegengesteld standpunt blijkt. 

 

4. 

De bestreden beslissing bevat een concrete beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag 

met de goede ruimtelijke ordening. Deze beoordeling vat aan met een beschrijving van de 

omgeving van de aanvraag, waarbij vastgesteld wordt dat de aanvraag gelegen is in de kern van 

de gemeente Boechout, langsheen de Provinciesteenweg, en de omgeving onder meer bestaat uit 

gebouwen met maximaal drie bouwlagen onder een plat dak of twee bouwlagen onder een hellend 

dak, in een overwegend halfopen of open bouwvorm.  

 

In het hierna volgend toelichtend gedeelte overweegt de verwerende partij dat de geplande 

meergezinswoning inpasbaar is in de omgeving, gelet op de bestaande meergezinswoningen in 

de omgeving en de ligging in de kern van de gemeente. Ze stelt ook vast dat de minimale 

inplantingsafstanden tot de perceelgrenzen en de maximale bouwbreedte uit de toepasselijke 

Bouwcode worden gerespecteerd, alsook dat de inplanting aansluit op de in de omgeving 

waarneembare inplanting van de gebouwen.  

 

Vervolgens gaat de verwerende partij, mede in antwoord op de beroepsargumenten van de 

verzoekende partij, over tot een concrete beoordeling van de hinderaspecten van inkijk en te 
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verwachten schaduwwerking. Zo stelt ze vast dat de daklaag een afstand van vijf meter behoudt 

tot de naburige perceelgrens zodat de mogelijke inkijk tot een aanvaardbaar niveau wordt 

gereduceerd, dat de terrassen op de eerste verdieping inpandig zijn, en dat de bepalingen van het 

burgerlijk wetboek inzake het nemen van lichten en zichten voor wat betreft het perceel van de 

verzoekende partij worden gerespecteerd. Daarnaast overweegt de verwerende partij dat de te 

verwachten schaduwwerking door de inplanting van het gebouw en de vormelijke uitwerking van 

de daklaag tot een voor de omgeving aanvaardbaar niveau zal beperkt worden. Ze benadrukt in 

dit verband dat de aanvraag kadert in de hedendaagse tendens van verdichten, waarbij voldoende 

aansluiting gevonden wordt bij de bebouwingswijze van de omgeving. 

 

5. 

Ter ondersteuning van haar betoog dat de aanvraag een overdreven en met de goede ruimtelijke 

ordening strijdige schaal en bouwdichtheid voorziet waardoor privacy-, schaduw- en zichthinder 

wordt veroorzaakt, verwijst de verzoekende partij naar de bevindingen in een vonnis van de 

vrederechter van 1 juni 2015. Uit lezing van dit vonnis blijkt dat een circa tien meter hoge conifeer 

en circa vijftien meter hoge zilverden op een tweetal meter naast de perceelgrens van de 

verzoekende partij in de tuin van het perceel van de aanvraag staan, en dit in zuidelijke richting ten 

opzichte van het perceel van de verzoekende partij. Door de hoogte en breedte van de bomen, en 

de zuidwaartse ligging ten aanzien van de tuin van de verzoekende partij wordt geoordeeld dat 

deze bomen overvloedige schaduw opleveren voor het terras van de verzoekende partij dat 

aansluit op de achterzijde van haar woning. Tevens wordt vastgesteld dat de zilverden naaldval op 

het dak van de garage van de verzoekende partij veroorzaakt. Gelet op de verhouding van de zeer 

ruime tuin van het perceel van de aanvraag tegenover deze van de verzoekende partij, alsook op 

de positionering van de bomen, meent de vrederechter dat er een treffende wanverhouding bestaat 

ten nadele van de verzoekende partij, in vergelijking met het voordeel dat het perceel van de 

aanvraag geniet. Er wordt opgelegd dat de conifeer ingekort wordt tot een redelijke hoogte van vier 

meter en meegegeven dat de den vervangen kan worden door een boom op maat van de tuin.  

 

De verzoekende partij besluit hieruit dat de schaal en bouwdichtheid van de meergezinswoning 

zorgt voor onevenredige hinder en aldus strijdt met de goede ruimtelijke ordening. 

 

6.1 

Vooreerst betreft het vonnis van de vrederechter waarop de verzoekende partij haar argumentatie 

steunt, een aspect van burenhinder.  

 

Met de tussenkomende partij moet gesteld worden dat de betwisting van de beoordeling van de 

goede ruimtelijke ordening niet mag afglijden naar een louter pleidooi voor of het afdwingen van 

subjectieve rechten, omdat het niet aan het vergunningverlenende bestuursorgaan toekomt om bij 

de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning over burgerlijke rechten 

uitspraak te doen. Ook de Raad mag zich niet uit te spreken over burgerlijke rechten. 

 

De inplanting van een gebouw is evenwel een relevant aandachtspunt ter beoordeling van onder 

meer het ruimtegebruik en ook de mogelijke hinderaspecten, zoals vermeld in artikel 4.3.1, §2, 

eerste lid, 1° VCRO. In de bestreden beslissing wordt vastgesteld dat de meergezinswoning op 

drie meter van de perceelgrens wordt ingeplant, en de te verwachten schaduwwerking wordt 

aanvaardbaar geacht, mede gelet op de vormelijke uitwerking van de daklaag. Evenzeer wordt de 

aanvraag op grond van een uitvoerige beoordeling inpasbaar geacht met de omgeving. De feitelijke 

omstandigheden van de aanvraag zijn dus minstens niet gelijk te stellen met deze van het 

aangehaalde vonnis. Dit wordt door de verwerende partij in de bestreden beslissing ook 

redelijkerwijze vastgesteld in antwoord op de beroepsgrief van de verzoekende partij.  
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De verzoekende partij geeft een onredelijke draagwijdte aan het vonnis van de vrederechter, 

doordat ze de door de vrederechter vastgestelde hinder van verminderd zonlicht en naaldval 

veroorzaakt door hoge bomen gelegen op een perceel dat ten aanzien van deze van de 

verzoekende partij over een aanzienlijke tuin beschikt, als maatstaf gebruikt voor de toelaatbare 

mate van hinder van de aangevraagde meergezinswoning. 

 

6.2 

Daarnaast moet vastgesteld worden dat uit het betoog van de verzoekende partij blijkt dat ze er 

een andere visie op na houdt dan de verwerende partij wat betreft de mogelijke hinderaspecten 

ten gevolge van de schaal en bouwdichtheid van de meergezinswoning. Evenwel toont ze met haar 

tegengesteld standpunt niet aan dat de bestreden beslissing zou steunen op foutieve gegevens, 

dan wel kennelijk onzorgvuldig of kennelijk onredelijk zou zijn. Eerder stuurt ze met dergelijk betoog 

aan op een uitspraak van de Raad over de opportuniteit van het afleveren van de door haar 

betwiste omgevingsvergunning, waarvoor, de Raad gelet op de discretionaire bevoegdheid van het 

vergunningverlenend bestuursorgaan, niet bevoegd is.  

 

6.3 

Voor zover de verzoekende partij in haar argumentatie tevens verwijst naar de strijdigheid van de 

bouwbreedte met de Bouwcode en stelt dat de verwerende partij op grond van een foutieve 

interpretatie van de betrokken bepaling van de Bouwcode besluit tot de overeenstemming van de 

gevraagde bouwbreedte hiermee, moet opgemerkt worden dat bij de beoordeling van het eerste 

middel vastgesteld werd dat de verwerende partij redelijkerwijze kon oordelen dat de aanvraag 

geen schending inhoudt van de bepalingen inzake de maximale bouwbreedte uit de Bouwcode. 

Het betoog van de verzoekende partij is dan ook in dit licht niet dienstig.  

 

Bovendien meent de verzoekende partij ten onrechte dat de verwerende partij louter op grond van 

de overeenstemming met de Bouwcode de aanvraag verenigbaar acht met de goede ruimtelijke 

ordening. Zoals uit de hierboven aangehaalde overwegingen van de bestreden beslissing blijkt, 

bevat de bestreden beslissing wel degelijk een beoordeling van de impact van de aanvraag, 

waaronder de schaal en de inplanting, op de omgeving, en dit los van de toets aan de Bouwcode. 

De verwerende partij verwijst immers concreet naar de ligging in de kern, de hedendaagse tendens 

tot verdichting, de bebouwingswijze van de in de omgeving bestaande gebouwen, de afstanden tot 

de perceelgrenzen, de vormgeving van de daklaag en de inpandige terrassen. De verzoekende 

partij kan dan ook niet gevolgd worden waar ze in haar toelichtende nota stelt dat vermelde 

motivering in de bestreden beslissing nietszeggend is en geenszins haar beroepsargumenten 

inzake de overdreven bouwhoogte en bouwdiepte met bijhorende hinder beantwoordt. Uit het 

geheel van deze overwegingen blijkt immers duidelijk op grond van welke redenen de verwerende 

partij de gevraagde bouwdiepte en bouwbreedte aanvaardbaar acht. Zoals reeds gesteld impliceert 

de omstandigheid dat de verzoekende partij zich hierin niet kan vinden overigens niet dat de 

motivering kennelijk onredelijk of onzorgvuldig is. 

 

Uit het geen voorafgaat kon de verwerende partij in redelijkheid oordelen dat het thans 

voorliggende project qua schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid verenigbaar is met de goede 

ruimtelijke ordening. 

 

7. 

Voor zover de verzoekende partij in haar toelichtende nota nogmaals kritiek uit op de motivering in 

de bestreden beslissing inzake de toets aan de harmonieregel uit artikel 4 van de Bouwcode, 

alsook op de beoordeling van de parkeercapaciteit als onderdeel van het mobiliteitsaspect, moet 

geoordeeld worden dat ze hiermee haar grief uit het verzoekschrift op ongeoorloofde wijze uitbreidt. 

Dergelijke aanvullende kritiek kan niet op ontvankelijke wijze in de toelichtende nota worden 

aangevoerd. 
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Het middel wordt verworpen. 

VII. KOSTEN 

1. 

Met toepassing van artikel 33 DBRC-decreet legt de Raad de kosten van het beroep ten laste van 

de partij die ten gronde in het ongelijk gesteld wordt.  

 

Artikel 21, §7 DBRC-decreet bepaalt dat de Raad op verzoek een rechtsplegingsvergoeding kan 

toekennen, die een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten en erelonen van de advocaat van 

de partij die ten gronde in het gelijk gesteld wordt. 

 

2. 

Nu het beroep verworpen wordt, blijven de kosten van het beroep, zijnde de door haar betaalde 

rolrechten, ten laste van de verzoekende partij. Om dezelfde reden dient haar verzoek tot het 

toekennen van een rechtsplegingsvergoeding afgewezen te worden. 

 

3. 

De tussenkomende partij verzoekt de kosten ten laste te leggen van de verzoekende partij. 

 

De Raad is van oordeel dat het passend voorkomt om het rolrecht van de tussenkomende partij 

niet ten laste van de verzoekende partij te leggen aangezien de tussenkomende partij zelf beslist 

om al dan niet tussen te komen in een procedure. Bovendien bestaat het risico dat door de 

tenlastelegging aan de verzoekende partij van de kosten van de tussenkomst het recht op toegang 

tot de rechter onredelijk wordt bezwaard.  
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BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

 

1. Het verzoek tot tussenkomst van bv SOLUBO is ontvankelijk. 

 

2. De Raad verwerpt de vordering tot vernietiging. 

 

3. De Raad legt de kosten van het beroep bestaande uit het rolrecht van de verzoekende partij, 

bepaald op 200 euro, ten laste van de verzoekende partij. 

 

4. De Raad legt de kosten van de tussenkomst, bepaald op 100 euro, ten laste van de 

tussenkomende partij. 

 

 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 16 april 2020 door de zesde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de zesde kamer, 

Elien GELDERS Karin DE ROO 
 


