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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

 

van 21 april 2020 met nummer RvVb-A-1920-0764  

in de zaak met rolnummer 1819-RvVb-0447-A 

 

 

Verzoekende partij 
 

de nv CHARLIER- BRABO GROUP (C.B.G.) 
 
vertegenwoordigd door advocaten Peter DE SMEDT en Florence 
LOBELLE met woonplaatskeuze op het kantoor te 9000 Gent, 
Kasteellaan 141 
 

Verwerende partij de deputatie van de provincieraad van ANTWERPEN 
 

Tussenkomende partij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
AARTSELAAR 
 
vertegenwoordigd door advocaten Yves LOIX en Jo VAN LOMMEL 
met woonplaatskeuze op het kantoor te 2600 Antwerpen-Berchem, 
Borsbeeksebrug 36 
 

I. BESTREDEN BESLISSING 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 15 januari 2019 de vernietiging van 

de beslissing van de verwerende partij van 4 oktober 2018. 

 

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

weigeringsbeslissing van de eerste tussenkomende partij van 11 februari 2013 gedeeltelijk 

ingewilligd. 

 

De verwerende partij heeft aan de verzoekende partij een stedenbouwkundige vergunning 

verleend voor de regularisatie van het recyclagepark onder voorwaarden, en de vergunning 

geweigerd voor de strook steenslagverharding en de betonnen boordstenen langsheen de 

Schelselei op een perceel gelegen te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 28, met als kadastrale 

omschrijving afdeling 2, sectie A, nummer 272A2. 

II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING 

De tussenkomende partij verzoekt met een aangetekende brief van 19 maart 2019 om in de 

procedure tot vernietiging tussen te komen. 

 

De voorzitter van de Raad verleent aan de tussenkomende partij met een beschikking van 25 april 

2019 de toelating om tussen te komen 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 17 maart 

2020. 

 

De procespartijen verschijnen schriftelijk. 

 

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 

1. Eerdere vergunning 

 

Op 4 december 2006 wordt aan de verzoekende partij een stedenbouwkundige vergunning 

verleend voor “het rooien van bomen en het graven van een gracht” tegen en in de Schelselei. 

 

De vergunning wordt verleend onder de voorwaarde van “heraanplanting van een 3 m breed 

groenscherm langs de perceelgrens met hoog- en laagstammig groen”.  

 

De bomen worden gerooid, maar de gracht en het groenscherm worden niet gerealiseerd. Er wordt 

op 5 juni 2012 een proces-verbaal opgesteld wegens het niet-aanleggen van het groenscherm. 

 

2. Huidige aanvraag 

 

De verzoekende partij dient op 29 november 2012 bij de tussenkomende partij een aanvraag in 

voor een stedenbouwkundige vergunning voor de volgende werken: 

• de aanleg van een strook teelaarde met de bedoeling er een groenscherm op te richten 

over een breedte van 3m vanuit de huidige draadafsluiting ter hoogte van de Schelselei; 

• de regularisatie van de aanleg van een strook verharding in gebroken steenpuin ter hoogte 

van de Schelselei over een breedte van 2,79m; 

• de regularisatie van de plaatsing van een rij betonnen boordstenen als scheiding tussen de 

groenstrook en de verharde strook; 

• de regularisatie van de inrichting van een containerpark. 

 

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

met koninklijk besluit van 3 oktober 1979 in KMO-gebied.  

 

3. Procedure in eerste aanleg 

 

Er wordt geen openbaar onderzoek georganiseerd. 

 

De tussenkomende partij weigert de stedenbouwkundige vergunning op 11 februari 2013. Ze 

motiveert dat de aanvraag strijdt met de goede ruimtelijke ordening en de watertoets niet doorstaat. 

 

4. Eerste beslissing in administratief beroep 

 

Tegen deze beslissing tekent de verzoekende partij op 13 maart 2013 administratief beroep aan 

bij de verwerende partij. 

 



RvVb - 3  

De provinciale stedenbouwkundige ambtenaar adviseert in zijn verslag van 16 mei 2013 om dit 

beroep gedeeltelijk in te willigen en de stedenbouwkundige vergunning te verlenen voor de strook 

teelaarde en de aanleg van een containerpark, maar te weigeren voor de aanleg van een strook 

steenslagverharding en de poort aan de Schelselei. 

 

Na de hoorzitting van 21 mei 2013 verklaart de verwerende partij het beroep op 23 mei 2013 

ongegrond en weigert een stedenbouwkundige vergunning. 

 

Met zijn arrest van 14 juni 2016 met nummer RvVb/A/1516/1231 vernietigt de Raad deze 

beslissing. De Raad overweegt in dit arrest dat de weigering zowel wat betreft de strook teelaarde 

en groenscherm als wat betreft het recyclagepark, steunt op een niet-deugdelijke beoordeling van 

de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening.  

 

5. Eerste herstelbeslissing 

 

Ingevolge het vernietigingsarrest herneemt de verwerende partij de administratieve 

beroepsprocedure. 

 

De provinciale stedenbouwkundige ambtenaar adviseert in zijn verslag van 15 september 2016 om 

het administratief beroep van de verzoekende partij gedeeltelijk in te willigen en de 

stedenbouwkundige vergunning te verlenen voor de regularisatie van het recyclagepark, maar te 

weigeren voor de regularisatie van de strook steenslagverharding en de betonnen boordstenen. 

 

Na de hoorzitting van 20 september 2016 volgt de verwerende partij het advies van de provinciale 

stedenbouwkundige ambtenaar en verleent een stedenbouwkundige vergunning voor “de 

regularisatie van het recyclagepark, mits aanleggen van een groenscherm rondom dit 

recyclagepark conform het plan van de aanvraag. Het groenscherm aan de zijde van de Schelselei 

alsook de heraanleg van de gracht, dienen conform de stedenbouwkundige vergunning d.d. 

04/12/2006 uitgevoerd worden met dien verstande dat gracht en groenscherm over de gehele 

terreinlengte langsheen de Schelselei wordt voorzien.”  

 

De stedenbouwkundige vergunning wordt geweigerd voor de strook steenslagverharding en de 

betonnen boordstenen: “(De Schelselei) dient als een groene zachte berm uitgevoerd te worden. 

De poort aan de zijde van de Schelselei dient op het plan van de aanvraag geschrapt te worden.” 

 

Met zijn arrest van 26 juni 2018 met nummer RvVb/A/1718/1050 vernietigt de Raad deze 

beslissing. De Raad oordeelt namelijk dat de opgelegde voorwaarde om het groenscherm en de 

gracht aan te leggen “conform de vergunning van 4 december 2006” louter een handhavingsdoel 

voor ogen heeft en niet dient om de aanvraag in overeenstemming te brengen met de goede 

ruimtelijke ordening. Deze voorwaarde kan bovendien niet in verband worden gebracht met de 

geweigerde vergunning voor de steenslagverharding en de boordstenen. Tot slot beoogt ook de 

voorwaarde met betrekking tot de schrapping van de poort (die geen deel uitmaakt van de 

aanvraag) een handhavingsdoel. 

 

6. De huidige bestreden beslissing 

 

De verwerende partij herneemt opnieuw de administratieve procedure. 

 

De provinciale stedenbouwkundige ambtenaar adviseert in zijn verslag van 27 september 2018 

opnieuw om het administratief beroep van de verzoekende partij gedeeltelijk in te willigen en enkel 

een voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning ter verlenen voor de regularisatie van de 

aanleg van het recyclagepark.  



RvVb - 4  

 

Na de hoorzitting van 2 oktober 2018 willigt de verwerende partij het administratief beroep 

gedeeltelijk in en beslist als volgt: 

 

“Vergunning wordt verleend voor de regularisatie van het recyclagepark, mits aanleggen 

van een groenscherm rondom dit recyclagepark conform het plan van de aanvraag. De 

heraanleg van de gracht, dient conform de stedenbouwkundige vergunning van 4 

december 2006 uitgevoerd te worden met dien verstande dat de heraanleg van de gracht 

de aanvraag in overeenstemming brengt met de beginselen van het decreet integraal 

waterbeleid. 

 

Geen vergunning wordt verleend voor de strook steenslagverharding en de betonnen 

boordstenen langsheen de Schelselei. Deze dient als een groene, zachte berm uitgevoerd 

te worden. De poort aan de zijde van de Schelselei dient op het plan van de aanvraag 

geschrapt te worden.” 

 

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 

Uit het dossier blijkt dat de vordering tijdig en regelmatig is ingesteld. Er worden geen excepties 

opgeworpen.  

VI. ONDERZOEK VAN HET ENIG MIDDEL 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert in haar enig middel de schending aan van: 

• artikel 4.3.1, §1, 1°, d) en 4.3.1, §2, 1° en 2° VCRO; 

• artikel 4.7.23, §1, eerste lid VCRO; 

• artikel 1 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet); 

• het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht als 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur; 

• het gezag van gewijsde van het arrest van de Raad nummer A/1516/1231 van 14 juni 2016 

en nummer A/1718/1050 van 26 juni 2018. 

 

1.1 

Het eerste onderdeel van het middel viseert de vergunningsvoorwaarde dat de heraanleg van de 

gracht moet worden uitgevoerd conform de stedenbouwkundige vergunning van 4 december 2006. 

De verzoekende partij argumenteert dat de verwerende partij tracht om, met miskenning van het 

gezag van gewijsde van het vernietigingsarrest van de Raad van 26 juni 2018, voor te houden dat 

deze voorwaarde geen oneigenlijk handhavingsoogmerk heeft.  
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Ze merkt ten eerste op dat de verwerende partij in haar beoordeling nog melding maakt van de 

aanleg van een groenscherm “conform de stedenbouwkundige vergunning van 4 december 2006”, 

maar deze voorwaarde niet dwingend opneemt in het beschikkend gedeelte van haar beslissing.  

 

De voorwaarde tot heraanleg van de gracht wordt wel dwingend opgelegd. De verwerende partij 

tracht deze nu op kunstmatige wijze te verbinden aan de vergunning voor recyclagepark. De 

heraanleg van de gracht zou plots essentieel zijn om de aanvraag in overeenstemming te brengen 

met de doelstelling van de artikelen 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid (DIWB).  

 

De verzoekende partij voert aan dat de heraanleg van de gracht, net als de aanleg van het 

groenscherm, geen deel uitmaakt van de vergunningsaanvraag. De oppervlakte van (de verharding 

voor) het recyclagepark is dermate beperkt dat er nauwelijks of geen impact op de 

waterhuishouding kan zijn. De verwerende partij maakt bovendien niet concreet waaruit die impact 

dan wel zou bestaan. Ze verwijst louter naar de initiële beslissing van de tussenkomende partij, 

maar deze had de impact op de waterhuishouding verbonden aan het dempen van de baangracht 

en de verharde strook steenslag, en niet aan het recyclagepark. Tot slot merkt de verzoekende 

partij op dat de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar en de verwerende partij de watertoets 

in het verleden steeds gunstig hebben beoordeeld. Uit het bestreden beslissing blijkt niet waarom 

dit nu niet meer het geval is.  

 

Volgens de verzoekende partij is de formulering van de voorwaarde kennelijk onredelijk en komt 

ze opnieuw neer op een verholen herstelvordering. De verwerende partij schendt haar 

motiveringsplicht en maakt zich schuldig aan machtsoverschrijding. Bovendien heeft ze, in strijd 

met de motiverings- en zorgvuldigheidsplicht, geen rekening gehouden met de replieknota van de 

verzoekende partij en heeft ze het verslag van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar 

zonder enige bijkomende motivering overgenomen. 

 

1.2 

In het tweede middelenonderdeel merkt de verzoekende partij ten eerste op dat de verwerende 

partij in haar beoordeling terecht erkent dat de voorwaarde tot aanleg van een groenscherm 

gekoppeld is aan de regularisatie van de aanleg van de strook teelaarde, en dat geen voorwaarden 

kunnen worden verbonden aan iets dat niet vergund wordt. Aangezien de verwerende partij in het 

beschikkend gedeelte van haar beslissing niet ingaat op de aanvraag voor wat betreft de 

regularisatie van de aanleg van de strook teelaarde (hetgeen volgens de verzoekende partij 

betekent dat ze dit gedeelte zonder voorwerp verklaart), legt ze ook terecht niet langer de hieraan 

verbonden voorwaarde op met betrekking tot de aanleg van het groenscherm conform de 

vergunning van 4 december 2006.  

 

Volledig haaks op haar eigen motivering legt de verwerende partij evenwel nog steeds een 

voorwaarde op met betrekking tot een onderdeel van de aanvraag dat ze weigert. Hoewel de 

verwerende partij namelijk de vergunning weigert voor de regularisatie van de steenslagverharding 

en de boordstenen, bepaalt zij toch nog dat de strook teelaarde als een groene, zachte berm moet 

worden aangelegd. Deze voorwaarde is volgens de verzoekende partij in strijd met artikel 4.3.1, 

§1, tweede lid VCRO. 

 

1.3 

In het derde onderdeel bekritiseert de verzoekende partij de opgelegde schrapping van de poort 

aan de Schelselei. Ze stelt dat de verwerende partij het vernietigingsarrest van de Raad van 26 

juni 2018 opnieuw naast zich neerlegt. Ondanks de niet mis te verstane bewoordingen van dit 

arrest, betrekt ze dit onderdeel in haar beoordeling hoewel het geen deel uitmaakt van de 

aanvraag.  

 



RvVb - 6  

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt volgens de verzoekende partij duidelijk dat de 

verwerende partij deze voorwaarde niet noodzakelijk acht om de ontsluiting van het recyclagepark 

in overeenstemming te brengen met de goede ruimtelijke ordening. Net als in de vernietigde 

beslissing van 22 december 2016, tracht ze te vermijden dat de ontsluiting van de volledige site 

zou verlopen via de Schelselei. 

 

De verwerende partij tracht volgens de verzoekende partij opnieuw een ongeoorloofd 

handhavingsdoel op kunstmatige wijze te realiseren. Door de poort in de beoordeling te betrekken, 

oordeelt de verwerende partij opnieuw ultra petita en in strijd met het gezag van gewijsde van het 

vernietigingsarrest. Hierin werd immers geoordeeld dat er niet uit de bestreden beslissing blijkt dat 

de poort deel uitmaakt van het aangevraagde project dan wel dat de aanvraag dient te worden 

uitgebreid met de beoordeling van de poort.  

 

Tot slot betoogt de verzoekende partij dat de verwerende partij opnieuw de argumentatie uit haar 

replieknota geenszins heeft ontmoet in de bestreden beslissing. 

 

2. 

De tussenkomende partij stelt dat de verwerende partij, in navolging van het arrest van de Raad, 

heeft geoordeeld dat de aanwezigheid van het nieuw containerpark en de daaraan gekoppelde 

voertuigbewegingen niet langsheen de poort aan de Schelselei mogen gebeuren omwille van de 

negatieve impact op de omgeving. Het besluit is volgens de tussenkomende partij noch kennelijk 

onredelijk, noch foutief, en wel degelijk gekoppeld aan het voorwerp van de aanvraag. Ze wijst erop 

dat de Raad zich niet in de plaats van de verwerende partij mag stellen bij deze discretionaire 

beoordeling. 

 

Daarnaast voert ze aan dat ook de heraanleg van de gracht wordt gekoppeld aan het voorwerp 

van de vergunningsaanvraag. Het is volgens haar geenszins onredelijk, laat staan kennelijk 

onredelijk, dat men voor het bijkomend creëren van verharding vraagt om reeds aanwezige 

verharding te verwijderen. Het loutere gegeven dat de op het terrein aanwezige verharding niet 

vergund is, maakt niet dat er geen dergelijke voorwaarde kan worden opgelegd.  

 

De tussenkomende partij argumenteert dat het volgens de rechtspraak van de Raad van State niet 

mogelijk is om voorheen opgelegde vergunningsvoorwaarden te wijzigen in latere vergunningen. 

Door de vergunningsvoorwaarde in verband met de heraanleg van de gracht te schrappen, zou de 

verwerende partij het definitief karakter van de vergunning van 4 december 2006 miskennen. Het 

louter feit dat er mogelijks sprake is van een niet-conforme uitvoering van deze vergunning, maakt 

niet dat de interpretatie van de goede ruimtelijke ordening nu anders moet worden ingevuld. Het 

opleggen van deze voorwaarde is volgens de tussenkomende partij wel degelijk noodzakelijk om 

de vergunning voor het recyclagepark toe te kennen. Het louter gegeven dat dit mogelijks een 

handhavingsdoel heeft, sluit het opleggen van de voorwaarde niet uit. 

 

3. 

In haar toelichtende nota argumenteert de verzoekende partij, met betrekking tot het eerste 

onderdeel, dat de tussenkomende partij impliciet erkent dat de opgelegde voorwaarden dienen om 

de uitvoering te bekomen van de vergunningsbeslissing van 4 december 2006 en de daarin gedane 

beoordeling van de goede ruimtelijke ordening te verzekeren. Aangezien deze vergunning een 

verschillend voorwerp had, kan het schrappen van de vergunningsvoorwaarde het definitief 

karakter van de vergunning van 2006 niet miskennen.  

 

Ze stelt verder vast dat de tussenkomende partij niet ingaat op het tweede middelenonderdeel en 

herhaalt dat er bij gebreke aan een (expliciete) vergunning voor de strook teelaarde, ook geen 

voorwaarde tot het aanleggen van een groenscherm in deze strook kan worden opgelegd. 
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Aangaande het derde onderdeel stelt de verzoekende partij nog dat de bijkomende 

verkeersbewegingen die het recyclagepark mogelijk zal genereren niet in verhouding staan met de 

vermeende doelstelling van deze voorwaarde.  

 

Beoordeling door de Raad 

1.1 

Uit het aanvraagdossier blijkt dat het aangevraagde project betrekking heeft op drie onderdelen: 

 

1) de regularisatie van de aanleg van een strook teelaarde en de vergunning voor de aanleg 

van een groenscherm in deze strook; 

2) de regularisatie van een strook verharding en plaatsing boordstenen; 

3) de regularisatie van de aanleg van een containerpark. 

 

1.2 

De voorliggende bestreden beslissing betreft een nieuwe herstelbeslissing nadat de Raad met zijn 

arrest van 26 juni 2018 met nummer RvVb/A/1718/1050 de beslissing van de verwerende partij 

van 22 september 2016 had vernietigd. Deze beslissing vormde ook al een herstelbeslissing nadat 

de Raad met zijn arrest van 14 juni 2016 met nummer RvVb/A/1516/1231 de beslissing van de 

verwerende partij van 23 mei 2013 had vernietigd. 

 

In de initiële beslissing van de verwerende partij van 23 mei 2013 heeft de verwerende partij de 

vergunning geweigerd voor alle onderdelen van de aanvraag, niettegenstaande het advies van de 

provinciale stedenbouwkundige ambtenaar om de onderdelen (1) en (3) onder voorwaarden te 

vergunnen. 

 

In zijn arrest van 14 juni 2016 oordeelt de Raad dat de motivering voor de weigering van onderdelen 

(1) en (3) niet draagkrachtig is, terwijl de weigering van onderdeel (2) wel kan steunen op in rechte 

en in feite aanvaardbare motieven. 

 

In de beslissing van 22 september 2018 besluit de verwerende partij als volgt: 

 

“Vergunning wordt verleend voor de regularisatie van het recyclagepark, mits aanleggen 

van een groenscherm rondom dit recyclagepark conform het plan van de aanvraag. Het 

groenscherm aan de zijde van de Schelselei alsook de heraanleg van de gracht dienen 

conform de stedenbouwkundige vergunning d.d. 04/12/2006 uitgevoerd worden met dien 

verstande dat gracht en groenscherm over de gehele terreinlengte langsheen de Schelselei 

wordt voorzien. 

 

Geen vergunning wordt verleend voor de strook steenslagverharding en de betonnen 

boordstenen langsheen de Schelselei. Deze dient als een groene, zachte berm uitgevoerd 

te worden. De poort aan de zijde van de Schelselei dient op het plan van de aanvraag 

geschrapt te worden. 

…” (eigen onderlijning) 

 

In zijn arrest van 26 juni 2018 oordeelt de Raad als volgt: 

 

- De Raad stelt vast dat de verwerende partij zich niet uitdrukkelijk uitspreekt over onderdeel 

(1) van de aanvraag (regularisatie strook teelaarde en groenscherm). 

- De verwerende partij kon zich opnieuw uitspreken over onderdeel (2) van de aanvraag 

(strook steenslagverharing en betonnen boordstenen). Ze schendt het gezag van gewijsde 
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van het arrest van de Raad van 14 juni 2016 niet door te weigeren op grond van een 

identieke motivering. Aan deze weigering van vergunning kan evenwel geen verplichting 

tot aanleg van een groenscherm en gracht worden verbonden als voorwaarde.  

- Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat de voorwaarde om een groenscherm en gracht 

langs de zijde van de Schelselei aan te leggen “conform de vergunning van 4 december 

2006” nuttig of noodzakelijk is om het vergunde onderdeel (3) (regularisatie recyclagepark) 

in overeenstemming te brengen met de goede ruimtelijke ordening.  

- Uit de stukken van het dossier dan wel de gegevens van de bestreden beslissing blijkt niet 

dat de poort waarvan sprake is in de bestreden beslissing deel uitmaakt van het 

aangevraagde project, dan wel dat de aanvraag dient te worden uitgebreid met de 

beoordeling van de poort. De oplegde voorwaarde tot schrapping van deze poort is niet 

wettig. 

 

In de thans bestreden beslissing stelt de verwerende partij als volgt: 

 

“Vergunning wordt verleend voor de regularisatie van het recyclagepark, mits aanleggen 

van een groenscherm rondom dit recyclagepark conform het plan van de aanvraag. De 

heraanleg van de gracht, dient conform de stedenbouwkundige vergunning van 4 

december 2006 uitgevoerd te worden met dien verstande dat de heraanleg van de gracht 

de aanvraag in overeenstemming brengt met de beginselen van het decreet integraal 

waterbeleid. 

 

Geen vergunning wordt verleend voor de strook steenslagverharding en de betonnen 

boordstenen langsheen de Schelselei. Deze dient als een groene, zachte berm uitgevoerd 

te worden. De poort aan de zijde van de Schelselei dient op het plan van de aanvraag 

geschrapt te worden. 

…” (eigen onderlijning). 

 

De vergelijking met de vorige, vernietigde beslissing, leert dan ook het volgende: 

 

- Over het onderdeel (1) van de aanvraag wordt geen uitspraak gedaan in het beschikkend 

gedeelte van de beslissing. In de motivering wordt vermeld dat “huidige aanvraag (…)  

duidelijk, zoals gesteld in het arrest van de Raad, de regularisatie van de aanleg van een 

strook teelaarde en de aanleg van een groenscherm (omvat) in deze strook. Deze kan 

bijgevolg ontegensprekelijk als voorwaarde worden opgelegd.” 

- Het onderdeel (2) van de aanvraag wordt opnieuw geweigerd op grond van identieke 

overwegingen. Opnieuw wordt gesteld dat deze strook moet worden uitgevoerd als een 

groene, zachte berm. 

- Het onderdeel (3) van de aanvraag wordt ook nu vergund. Er dient, overeenkomstig met 

het plan van de aanvraag, een groenscherm rondom het recyclagepark te worden 

aangelegd. Ook de heraanleg van de gracht wordt opgelegd als voorwaarde, om de 

aanvraag in overeenstemming te brengen met de beginselen van het decreet integraal 

waterbeleid. 

- Er wordt opnieuw opgelegd om de poort aan de Schelselei te schrappen. In de beoordeling 

van de bestreden beslissing valt te lezen dat dit wordt gevraagd in het kader van de 

beoordeling van de verenigbaarheid van het recyclagepark met de goede ruimtelijke 

ordening (veiligheid en hinderaspecten). 

 

1.3 

Art. 4.3.1, §1 VCRO bepaalt:  

 

§ 1. Een vergunning wordt geweigerd : 
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1° als het aangevraagde onverenigbaar is met: 

… 

d) een goede ruimtelijke ordening; 

… 

In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, kan het vergunningverlenende 

bestuursorgaan de vergunning toch afleveren, wanneer het van oordeel is dat de 

overeenstemming van het aangevraagde met het recht en de goede ruimtelijke ordening 

gewaarborgd kan worden door het opleggen van voorwaarden, met inbegrip van het 

opleggen van een beperkte aanpassing van de ter beoordeling voorgelegde plannen. Die 

voorwaarden kunnen niet dienen om de leemten van een onvolledige of vage aanvraag op 

te vangen.  

…” 

 

Een vergunningverlenend bestuursorgaan kan bij het verlenen van een vergunning voorwaarden  

opleggen voor zover ze voldoende precies zijn, ze redelijk zijn in verhouding tot de vergunde 

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

uitvoering van de vergunde handelingen niet afhankelijk maken van een bijkomende beoordeling 

door de overheid. Voorwaarden dienen om het aangevraagde in overeenstemming te brengen met 

het recht en de goede ruimtelijke ordening en kunnen een beperkte aanpassing van de ter 

beoordeling voorgelegde plannen inhouden. 

 

2.1 

In het eerste onderdeel van het middel stelt de verzoekende partij dat de verwerende partij de 

vergunningsvoorwaarde van de heraanleg van de gracht op kunstmatige wijze tracht te verbinden 

aan de vergunning voor het recyclagepark (onderdeel (3) van de aanvraag).  

 

De bestreden beslissing stelt op dit punt: 

 

“… 

In tweede instantie wordt de regularisatie van de aanleg van een strook verharding en de 

plaatsing van boordstenen gevraagd. Dit wordt ook als dusdanig gesteld in het arrest van 

de Raad. De vergunning voor dit onderdeel van de aanvraag wordt geweigerd. De 

voorwaarde aangaande de gracht dient hiervan los gezien te warden. Een voorwaarde kan 

immers enkel gekoppeld worden aan zaken die vergund worden en niet aan geweigerde 

elementen, zoals in het arrest gesteld. 

 

Betreffende de heraanleg van de gracht wordt, zoals hierboven aangehaald, louter 

illustratief verwezen naar de beslissing van 4 december 2006. De voorwaarde wordt 

immers gekoppeld aan de vergunning van het recyclagepark dat, ondanks dat deze eerder 

beperkt in oppervlakte is, toch een impact op de waterhuishouding met zich meebrengt. Dit 

werd in het initiële besluit ook aangehaald onder de waterparagraaf. De heraanleg van de 

gracht is m.a.w. essentieel in het beperken van de schadelijke effecten van de het vergunde 

deel van de aanvraag op de waterhuishouding. Om de impact op de waterhuishouding tot 

een minimum te herleiden, dient er maximaal ruimte gegeven te worden aan het water. Dit 

is een eveneens een essentiële leidraad in het decreet betreffende het integraal 

waterbeleid van 18 juli 2003. Vanuit deze optiek is de voorwaarde tot het voorzien van de 

baangracht geenszins Ingegeven door een verdoken handhavingsdoel, echter wel degelijk 

om de aanvraag in overeenstemming te brengen met de doelstellingen zoals bepaald in de 

artikelen 5,6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid. 

…” 
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2.2 

De heraanleg van de baangracht langs de Schelselei was een voorwaarde van de 

stedenbouwkundige vergunning van 4 december 2006 en maakt als dusdanig geen deel uit van de 

huidige vergunningsaanvraag.  

 

De Raad stelt vast dat de verwerende partij deze voorwaarde uitdrukkelijk koppelt aan het 

vergunde onderdeel van het recyclagepark. De verwerende partij stelt nu dat het recyclagepark 

ondanks de beperkte oppervlakte ervan “toch een impact op de waterhuishouding met zich 

meebrengt”. De verwerende partij laat daarbij evenwel volledig in het midden hoe groot de impact 

op de waterhuishouding dan wel is.   

 

Het behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de vergunningverlenende overheid om 

voorwaarden te verbinden aan een vergunning teneinde deze in overeenstemming te brengen met 

het recht en de goede ruimtelijke ordening. De opgelegde voorwaarden moeten evenwel steeds in 

redelijke verhouding staan tot het vergunde. De Raad kan daarop slechts een marginaal toezicht 

uitoefenen.  

 

Los van de vraag of de verwijzing naar de doelstellingen van het integraal waterbeleid geen 

voorwendsel is om de niet-uitgevoerde voorwaarde uit de vergunning van 4 december 2006 alsnog 

af te dwingen, moet de Raad vaststellen dat uit de bestreden beslissing of uit het administratief 

dossier niet blijkt dat de heraanleg van de baangracht over de volledige lengte van de Schelselei 

een geschikte, laat staan proportionele maatregel is om eventuele schade aan het watersysteem 

door de beperkte verharding van het containerpark te voorkomen, beperken of compenseren.  

 

Het eerste onderdeel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

3.1 

Wat tweede onderdeel van het middel betreft, stelt de Raad met de verzoekende partij vooreerst 

vast dat de verwerende partij zich eigenlijk niet uitdrukkelijk uitspreekt over de regularisatie van de 

strook teelaarde voor de aanleg van een groenscherm (onderdeel (1) van de aanvraag) en dat er 

in het beschikkend gedeelte ook niet als voorwaarde wordt opgelegd dat het groenscherm conform 

de stedenbouwkundige vergunning van 4 december 2006 moet worden uitgevoerd. 

 

De verwerende partij legt in het beschikkend gedeelte wel uitdrukkelijk als voorwaarde op dat de 

strook steenslagverharding (onderdeel (2) van de aanvraag), waarvoor er opnieuw geen 

regularisatievergunning wordt verleend, als een groene zone, zachte berm uitgevoerd moet 

worden. 

 

De bestreden beslissing bepaalt namelijk: 

 

“Geen vergunning wordt verleend voor de strook steenslagverharding en de betonnen 

boordstenen langsheen de Schelselei. Deze dient als een groene, zachte berm uitgevoerd 

te worden.” 

 

3.2 

Zoals de Raad reeds oordeelde in zijn arrest van 26 juni 2018 met nummer RvVb/A/1718/1050 

kunnen er uiteraard geen voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot een onderdeel 

waarvoor de vergunning wordt geweigerd. Voorwaarden strekken er namelijk toe om het vergunde 

in overeenstemming te brengen met het recht en met de goede ruimtelijke ordening. 
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Door opnieuw een voorwaarde te verbinden aan een onderdeel van de aanvraag waarvoor geen 

vergunning wordt verleend, overschrijdt de verwerende partij haar bevoegdheid en miskent zij het 

gezag van gewijsde van het arrest van de Raad van 26 juni 2018.  

 

Het tweede onderdeel is gegrond. 

 

4.1 

Het derde onderdeel van het middel betreft de vraag of de verwerende partij een voorwaarde tot 

het schrappen van de poort aan de Schelselei mocht verbinden aan de vergunning. 

 

Volgens de verzoekende partij heeft deze voorwaarde opnieuw een verdoken handhavingsdoel.  

 

De bestreden beslissing stelt op dit punt: 

 

“… 

Evenmin houdt de schrapping van de poort van de zijde van de Schelselei een verdoken 

handhavingsdoel voor ogen, De poort aan de zijde van de Schelselei maakt geen deel uit 

van de vergunningsaanvraag. De ontsluiting van het recyclagepark is echter inherent aan 

het voorzien van deze functie op deze locatie en moet derhalve worden betrokken bij de 

toetsing van de regularisatie van het recyclagepark aan de goede ruimtelijke ordening. De 

ontsluiting van het terrein heeft een rechtstreekse impact op de veiligheid en 

hinderaspecten in de onmiddellijke omgeving. Aldus kan deze ontsluiting bij de beoordeling 

betrokken worden. Het park beschikt aan de Boomsesteenweg reeds over een dubbele 

ontsluiting. Op de hoek van de Boomsesteenweg met de Schelselei is een enkele poort 

voorzien en circa 15m rechts van deze poort (zijde Boomsesteenweg) is een dubbele poort 

voorzien. 

 

Aan de Schelselel is er eveneens een poort voorzien die op de plannen staat ingetekend. 

Deze poort dient mede beoordeeld te worden in het geheel van de ontsluiting van de site. 

De aanvraag omvat derhalve ter ontsluiting van het vergunde recyclagepark drie toegangen 

tot het terrein. Deze maken deel uit van het criterium 'mobiliteit' die een wezenlijk onderdeel 

vormt van de beoordeling van de overeenstemming met de goede ruimtelijk ordening. 

 

Het recyclagepark is niet bestemd voor particulier gebruik, doch als afvalsortering voor het 

betreffende bedrijf. Derhalve zal van deze ontsluiting gebruik worden gemaakt door 

vrachtverkeer. Gezien de geringe profilering van de Schelselei (geen baanvakverdeling) en 

de functie als ontsluiting voor eengezinswoningen schuin tegenover de bedrijfssite, dient 

alle redelijkheid geoordeeld te warden dat deze geen bijkomende belasting kan verdragen 

van vrachtverkeer. Bovendien dient opgemerkt te worden dat de Schelselel als een lokale 

weg gecategoriseerd is, hetgeen inhoud dat deze enkel geschikt is voor erfontsluiting. De 

poort kan niet meer beschouwd worden als een erfontsluiting omdat de primaire ontsluiting 

van het terrein langsheen de Boomsesteenweg voorzien is. Dit levert mogelijke conflicten 

met het overige bestemmingsverkeer op. De ontsluiting langsheen de Schelselei heeft 

bijgevolg een negatieve impact op de verkeersveiligheid. Om de aanvraag, zijnde de 

regularisatie van de aanleg van een containerpark, in overeenstemming te brengen met de 

principes van de goede ruimtelijke ordening dient derhalve de poort aan de zijde van de 

Schelselei uit de vergunning gesloten te worden daar deze een integraal onderdeel 

uitmaakt van de ontsluiting van het vergunde recyclagepark. Ten overvloede, in de mate 

dat de poort uitgevend op de Schelselei deel uitmaakt van de ontsluiting van het 

recyclagepark, kan dit onderdeel niet vergund worden. 

…” 
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4.2 

De Raad stelt vast dat de verwerende partij de motivering van haar beslissing met betrekking tot 

het gebruik van de poort aan de Schelselei heeft aangepast in vergelijking met de vernietigde 

beslissing van 22 september 2016. 

 

Zoals reeds opgemerkt in het vernietigingsarrest van 26 juni 2018, had de verwerende partij in haar 

eerdere beslissing van 22 september 2016 immers uitdrukkelijk het volgende overwogen:  

 

 “… 

Deze poort dient dan ook verwijderd te worden zodat de grasberm en het groenscherm 

zoals het ook voorzien was in de vergunning d.d. 2006 over de gehele lengte langsheen 

de Schelselei kan doorgetrokken worden. 

…” 

 

De Raad was in zijn arrest van 26 juni 2018 dan ook van oordeel dat de opgelegde voorwaarde 

van schrapping van de poort, samen gelezen met het overwegend gedeelte van de bestreden 

beslissing, lijkt in te houden dat de verzoeker verplicht wordt om de poort wegens het vermeende 

onvergunde karakter ervan te verwijderen. Dit noopte de Raad dan ook tot het besluit dat deze 

voorwaarde een handhavingsdoel beoogt en niet ingegeven lijkt te zijn vanuit het oogpunt om het 

vergunde in overeenstemming te brengen met het recht of de goede ruimtelijke ordening. De Raad 

was verder van oordeel dat uit deze beslissing ook niet blijkt waarom deze poort in de beoordeling 

wordt betrokken.  

 

In de thans bestreden beslissing overweegt de verwerende partij niet langer dat de poort ook 

effectief verwijderd dient te worden. De schrapping van de poort wordt ook niet langer verbonden 

aan het doortrekken van de grasberm en groenscherm langs de Schelselei conform de 

voorwaarden van de vergunning van 4 december 2006.  

 

De verwerende partij motiveert thans zeer concreet dat de poort gebruikt zal worden voor de 

ontsluiting met vrachtverkeer van het recyclagepark dat dienstig is voor de afvalsortering van het 

bedrijf. Ze wijst op de “geringe profilering (geen baanvakverdeling)” van de Schelselei en de functie 

als ontsluiting voor de eengezinswoningen schuin tegenover de bedrijfssite. Ze is van mening dat 

de Schelselei daarom geen bijkomende belasting van vrachtverkeer kan verdragen, en oordeelt 

dat de ontsluiting van het recyclagepark langs de Schelselei een negatieve impact heeft op de 

verkeersveiligheid. Om deze redenen dient de poort volgens haar uit de vergunning worden 

gesloten.  

 

Gelet op deze fundamenteel verschillende insteek, kan de verzoekende partij niet worden gevolgd 

in haar stelling dat de verwerende partij op dit punt het gezag van gewijsde van het arrest van de 

Raad van 26 juni 2018 heeft miskend. Anders dan de verzoekende partij aanvoert, heeft de Raad 

in dat arrest enkel gesteld dat de verwerende partij ultra petita heeft gehandeld door de poort 

“zonder afdoende reden” in haar beoordeling te betrekken. Zoals hierboven reeds gesteld, heeft 

de verwerende partij in de thans bestreden beslissing wel uitdrukkelijk uitgelegd waarom deze poort 

in de beoordeling kan worden betrokken, met name omdat ze gebruikt kan worden voor de 

ontsluiting met vrachtverkeer van het vergunde recyclagepark. Deze aanname komt de Raad niet 

kennelijk onredelijk voor. 

 

De verwerende partij heeft de voorwaarde van schrapping van de poort op het plan van de 

aanvraag thans wel uitdrukkelijk opgevat als een voorwaarde om het (vergunde) recyclagepark in 

overeenstemming te brengen met de goede ruimtelijke ordening. Het criterium ‘mobiliteit’ is 
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uiteraard een relevant criterium bij de beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met 

de goede ruimtelijke ordening.  

 

De Raad kan zijn beoordeling ter zake niet in de plaats stellen van deze van de verwerende partij. 

Hij beschikt ter zake slechts over een marginaal toezicht. Hij kan enkel nagaan of de verwerende 

partij haar appreciatiebevoegdheid naar behoren heeft uitgeoefend, met name of zij haar beslissing 

heeft gesteund op juiste feitelijke gegevens, deze correct heeft geïnterpreteerd en op grond 

daarvan in alle redelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

    

De verzoekende partij toont niet aan dat de beoordeling van de verwerende partij op dit punt onjuist 

of kennelijk onredelijk is.  

 

In zoverre de verzoekende partij in haar verzoekschrift stelt dat de poort aan de Schelselei 

minstens sinds 1972 aanwezig is en daarom als vergund geacht beschouwd moet worden, lijkt zij 

eerder een registratiebeslissing te willen uitlokken. In dat verband merkt de Raad op dat de 

verzoekende partij steeds een aanvraag tot opname van de poort in het vergunningenregister kan 

indienen bij de gemeente als ze van mening is dat er een vermoeden van vergunning op rust.  

 

Het derde onderdeel wordt verworpen. 

 

5. 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

VII. BEVEL MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 37 DBRC-DECREET 

Standpunt van de partijen 

 

1. 

De verzoekende partij vraagt de Raad om een tweeledige injunctie op te leggen: 

 

• enerzijds dat de verwerende partij de uitvoering van het groenscherm en de baangracht 

conform de stedenbouwkundige vergunning van 4 december 2006 niet als voorwaarde mag 

opleggen; 

• anderzijds dat de poort aan de Schelselei niet in de beoordeling mag worden betrokken 

aangezien deze geen deel uitmaakt van de aanvraag. 

 

2. 

De tussenkomende partij meent dat het middel ongegrond is in al haar onderdelen, zodat er geen 

mogelijkheid is tot het opleggen van een bevel met toepassing van artikel 37 DBRC-decreet. 

 

Beoordeling door de Raad 

 

1. 

De Raad gaat niet in op de vraag van de verzoekende partij om een tweevoudige injunctie op te 

leggen.  

 

2. 

Artikel 37, §1 DBRC-decreet bepaalt het volgende:  

 

“§ 1. Na gehele of gedeeltelijke vernietiging kan een Vlaams bestuursrechtscollege als 

vermeld in artikel 2, 1°, a) en b), de verwerende partij bevelen om met inachtneming van 
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de overwegingen die opgenomen zijn in zijn uitspraak een nieuwe beslissing te nemen of 

een andere handeling te stellen. Het kan daarbij de volgende voorwaarden opleggen: 

1° welbepaalde rechtsregels of rechtsbeginselen moeten bij de totstandkoming van de 

nieuwe beslissing worden betrokken; 

2° welbepaalde procedurele handelingen moeten voorafgaand aan de nieuwe beslissing 

worden gesteld; 

3° welbepaalde onregelmatige motieven of kennelijk onredelijke motieven mogen niet bij 

de totstandkoming van de nieuwe beslissing worden betrokken. 

…” 

 

3.1 

Wat de eerste gevraagde injunctie betreft, merkt de Raad op dat de bestreden beslissing niet 

uitdrukkelijk als voorwaarde oplegt dat er een groenscherm (langs de Schelselei) moet worden 

uitgevoerd. Dit deel van de injunctie is dus zonder voorwerp. 

 

Wat betreft de verplichte aanleg van een baangracht langs de Schelselei, heeft de Raad bij de 

beoordeling van het eerste onderdeel van het middel geoordeeld dat uit de bestreden beslissing 

niet afdoende blijkt dat deze voorwaarde daadwerkelijk is ingegeven vanuit de bekommernis om 

schade aan het watersysteem te vermijden, beperken of compenseren en niet eerder vanuit een 

verdoken handhavingsoogmerk. 

 

De Raad kan zich ter zake evenwel niet in de plaats stellen van de verwerende partij, en kan nu 

nog niet vooruitlopen op een nieuwe beoordeling door de verwerende partij. Als zou blijken dat de 

verwerende partij bij de herbeoordeling van het beroep er niet in slaagt om met draagkrachtige 

motieven aannemelijk te maken dat de aanvraag een schadelijk effect op het watersysteem heeft 

en dat de aanleg van de baangracht noodzakelijk is om dit schadelijk effect te voorkomen, 

beperken of compenseren, zal de Raad daadwerkelijk een injunctie opleggen in die zin. 

 

3.2 

De tweede gevraagde injunctie heeft betrekking op de beoordeling van de poort. Zoals blijkt uit de 

beoordeling van het derde onderdeel van het middel, wordt dit onderdeel verworpen. De 

verzoekende partij slaagt er niet in om aannemelijk te maken dat de verwerende partij ditmaal  

foutief dan wel kennelijk onredelijk de poort betrokken heeft bij de beoordeling van de 

verenigbaarheid van het containerpark met de goede ruimtelijke ordening. Dit volstaat om de 

gevraagde injunctie af te wijzen.     

VIII. KOSTEN 

1. 

De verzoekende partij vraagt om een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro toe te kennen, die 

ten laste van de verwerende partij komt. 

 

2. 

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. 
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3. 

Aangezien het enig middel in de aangegeven mate gegrond wordt bevonden en de bestreden 

beslissing wordt vernietigd, dient de verwerende partij beschouwd te worden als de partij die ten 

gronde in het ongelijk wordt gesteld.  

 

Het is daarom passend om de kosten van het beroep bestaande uit het rolrecht van de 

verzoekende partij, bepaald op 200 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro 

verschuldigd aan de verzoekende partij, ten laste van de verwerende partij te leggen. 

 

BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

 

1. Het verzoek tot tussenkomst van het college van burgemeester en schepenen van de 

gemeente Aartselaar is ontvankelijk. 

 

2. De Raad vernietigt de beslissing van de verwerende partij van 4 oktober 2018, waarbij aan de 

verzoekende partij de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor de regularisatie van 

het recyclagepark onder voorwaarden en de vergunning geweigerd voor de strook 

steenslagverharding en de betonnen boordstenen langsheen de Schelselei op een perceel 

gelegen te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 28, met als kadastrale omschrijving afdeling 2, 

sectie A, nummer 272A2. 

 

3. De Raad beveelt de verwerende partij een nieuwe beslissing te nemen over het administratief 

beroep van de verzoekende partij en dit binnen een termijn van vier maanden te rekenen vanaf 

de dag na de dag van de betekening van dit arrest. 

 

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

bepaald op 200 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro verschuldigd aan de 

verzoekende partij, ten laste van de verwerende partij. 

 

5. 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 21 april 2020 door de vijfde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de vijfde kamer, 

Bart VOETS Pieter Jan VERVOORT 
 

 


