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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

 

van 5 mei 2020 met nummer RvVb-A-1920-0819 

in de zaak met rolnummer 1819-RvVb-0380-A 

 

 

Verzoekende partij 

 

de heer Edward VERBERT 
 

vertegenwoordigd door advocaat Wim MERTENS, met 

woonplaatskeuze op het kantoor te 3580 Beringen, Paalsesteenweg 

81 

 
Verwerende partij de deputatie van de provincieraad van VLAAMS-BRABANT 

 

Tussenkomende partij de bv JADIMEX 
 

vertegenwoordigd door advocaten Dirk VAN HEUVEN en Leandra 

DECUYPER, met woonplaatskeuze op het kantoor te 2600 

Antwerpen, Cogels Osylei 61 

 

I. BESTREDEN BESLISSING 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 26 december 2018 de vernietiging 

van de beslissing van de verwerende partij van 18 oktober 2018. 

 

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

van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bierbeek van 16 juni 2014 niet 

ingewilligd. 

 

De verwerende partij heeft aan de tussenkomende partij een stedenbouwkundige vergunning 

onder voorwaarden verleend voor de regularisatie van een middenspanningscabine, en een 

afzuiginstallatie met bijhorende container en bijkomende geluidsdemper op het perceel gelegen te 

3360 Bierbeek, Tiensesteenweg 225 met als kadastrale omschrijving afdeling 3, sectie A, nummer 

165M. 

II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING 

De tussenkomende partij verzoekt met een aangetekende brief van 8 maart 2019 om in de 

procedure tot vernietiging tussen te komen. 

 

De voorzitter van de Raad verleent de tussenkomende partij met een beschikking van 16 april 2019 

toelating om in de debatten tussen te komen. 

 

De verwerende partij dient een antwoordnota en het administratief dossier in. De tussenkomende 

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

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

2020. 

 

Advocaat Joris GEBRUERS, die loco advocaat Wim MERTENS voor de verzoekende partij 

verschijnt, en advocaat Dirk VAN HEUVEN, die voor de tussenkomende partij verschijnt, zijn 

gehoord. De verwerende partij verschijnt 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. 

Op 30 juli 2013 dient de tussenkomende partij bij het college van burgemeester en schepenen van 

de gemeente Bierbeek een milieuvergunningsaanvraag in voor de exploitatie van een 

schrijnwerkerij aan de Tiensesteenweg 225. 

 

De inrichting ligt volgens de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan ‘Leuven’, vastgesteld 

met een koninklijk besluit van 7 april 1977, gedeeltelijk in woongebied met landelijk karakter, 

gedeeltelijk in agrarisch gebied. 

 

Op 4 november 2013 beslist het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

Bierbeek om de aanvraag voor een termijn van twintig jaar te vergunnen. Tegen die beslissing 

stellen zowel de verzoekende partij als de tussenkomende partij administratief beroep in bij de 

verwerende partij. Op 27 februari 2014 beslist de verwerende partij om de beroepen gedeeltelijk in 

te willigen en een milieuvergunning onder gewijzigde voorwaarden aan de tussenkomende partij 

af te geven. 

 

Bij de Raad van State dient onder meer de verzoekende partij een verzoekschrift in dat strekt tot 

de schorsing van de tenuitvoerlegging en de vernietiging van het milieuvergunningsbesluit van 27 

februari 2014 van de verwerende partij. Met het arrest met nummer 228.686 van 7 oktober 2014 

verwerpt de Raad van State de vordering tot schorsing. 

 

2. 

Nog in de loop van de milieuvergunningsprocedure dient de tussenkomende partij op 26 februari 

2014 bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bierbeek een aanvraag in 

tot een stedenbouwkundige vergunning voor de regularisatie van een middenspanningscabine en 

een afzuiginstallatie met container en een bijkomende geluidsdemper. De begeleidende nota bij 

de aanvraag licht toe dat de te regulariseren afzuiginstallatie geplaatst werd om stof te verwijderen 

zodat de ruimten binnen de schrijnwerkerij werkbaar blijven, en het hout in veilige en gezonde 

omstandigheden verwerkt kan worden. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bierbeek verleent op 16 juni 2014 

een stedenbouwkundige vergunning aan de tussenkomende partij. 

 

Tegen die beslissing tekent de verzoekende partij op 17 juli 2014 administratief beroep aan bij de 

verwerende partij. 
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Eensluidend met het verslag van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar van 30 september 

2014 beslist de verwerende partij op 16 oktober 2014 om het beroep niet in te willigen en aan de 

tussenkomende partij een stedenbouwkundige vergunning te verlenen. De verzoekende partij dient 

bij de Raad een beroep tot vernietiging van die vergunningsbeslissing in. 

 

3. 

Met het arrest met nummer 233.553 van 21 januari 2016 vernietigt de Raad van State het 

milieuvergunningsbesluit van 27 februari 2014 van de verwerende partij. 

 

In de hernomen administratieve beroepsprocedure beslist de verwerende partij op 7 april 2016 om 

aan de tussenkomende partij een milieuvergunning te verlenen. De verzoekende partij dient bij de 

Raad van State een beroep tot vernietiging van die beslissing in. 

 

4. 

De vergunningsbeslissing van 16 oktober 2014 van de verwerende partij wordt met het arrest van 

16 mei 2017 met nummer RvVb/A/1617/0869 vernietigd. Met het arrest met nummer 241.317 van 

26 april 2018 verwerpt de Raad van State het cassatieberoep dat de tussenkomende partij tot 

vernietiging van het vernietigingsarrest van 16 mei 2017 ingediend heeft. 

 

5. 

Met het arrest met nummer 241.579 van 24 mei 2018 vernietigt de Raad van State het 

milieuvergunningsbesluit van 7 april 2016 van de verwerende partij. 

 

De administratieve beroepsprocedure wordt hernomen en mondt uit in de beslissing van 27 

september 2018 van de verwerende partij waarbij aan de tussenkomende partij een 

milieuvergunning verleend wordt. De verzoekende partij dient bij de Raad van State een beroep 

tot vernietiging in van die beslissing. 

 

6. 

Als gevolg van het vernietigingsarrest van 16 mei 2017 wordt de stedenbouwkundige 

vergunningsprocedure in administratief beroep hernomen. Eensluidend met het advies van 8 

oktober 2018 van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar beslist de verwerende partij op 18 

oktober 2018 om aan de tussenkomende partij een stedenbouwkundige vergunning te verlenen. 

Die beslissing steunt onder meer op de volgende motieven: 

 

“… 

Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van 

aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan. Het goed maakt geen deel uit van een 

goedgekeurde niet vervallen verkaveling. Volgens het gewestplan Leuven is het goed deels 

gelegen in een woongebied met landelijk karakter en deels in agrarisch gebied. Artikelen 

5, 6 en 11 van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing 

van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen zijn van kracht. 

(…) 

De middenspanningscabine is niet in strijd met de planologische bestemmingsvoorschriften 

van het woongebied met landelijk karakter. 

(…) 

De afzuiginstallatie met bijhorende container en bijkomende geluidsdemper staat niet in 
functie van een volwaardig landbouwbedrijf en is dus in strijd met de planologische 
bestemmingsvoorschriften van agrarisch gebied. 
(…) 

De afzuiginstallatie is gelegen in agrarisch gebied en betreft dus een zonevreemde 

constructie. De aanvraag dient getoetst te worden aan de bepalingen van de basisrechten 

voor zonevreemde constructies (art 4.4.10 t.e.m. 4.4.23 VCRO). De basisrechten zijn 
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volgens artikel 4.4.10. van toepassing op vergunningsaanvragen die betrekking hebben op 

hoofdzakelijk vergunde en niet verkrotte zonevreemde constructies. Het voldoen aan deze 

toepassingsvoorwaarden dient beoordeeld te worden op het ogenblik van de eerste 

vergunningsaanvraag tot verbouwen, herbouwen of uitbreiden, of, in de gevallen, vermeld 

in onderafdeling 3 en 4, op de vooravond van de afbraak, de vernietiging of de 

beschadiging. 

 

De bestaande gebouwen zijn niet verkrot en worden momenteel gebruikt voor de uitbating 

van de houthandel en schrijnwerkerij. Daarnaast moet beoordeeld worden of het bedrijf 

hoofdzakelijk vergund is. 

 

Volgens artikel 4.1.1 van VCRO wordt ‘hoofdzakelijk vergund’ gedefinieerd als een 

stedenbouwkundige vergunningstoestand, waarbij geldt dat bedrijven en hun constructies 

slechts hoofdzakelijk vergund zijn indien de voor een normale bedrijfsvoering noodzakelijke 

constructies vergund of vergund geacht zijn, ook wat de functie betreft.  

 

De gebouwen in kwestie, een voormalige garage voor onderhoud van vrachtwagens zijn, 

gelet op de stedenbouwkundige vergunningen verleend in 1970, 1992 en 2000, 

hoofdzakelijk vergund. Ook de omliggende verhardingen kunnen als hoofdzakelijk vergund 

geacht worden beschouwd. De schrijnwerkerij is gevestigd in een voormalige 

autoherstellingswerkplaats. Aangezien deze functies binnen dezelfde functiegroep blijven, 

is hiervoor geen stedenbouwkundige vergunning voor functiewijziging nodig. Buiten de 

afzuiginstallatie en de middenspanningscabine, zijn dus alle constructies vergund of 

vergund geacht, ook qua functie. 

 

Deze constructies verliezen hun hoofdzakelijk vergund karakter niet omdat er voor een 

afzuiginstallatie en middenspanningscabine geen stedenbouwkundige vergunning 

voorhanden is. Deze aanhorigheden maken geen onderdeel uit van de corpus van het 

bedrijf, meer bepaald het werkatelier, de opslagruimte en de showroom. De 

schrijnwerkerij/houthandel kan in principe functioneren zonder een afzuiginstallatie. De 

sectorale voorwaarden van VLAREM leggen dan wel verluchting op, maar deze kan op 

velerlei (meer bescheiden) manieren gebeuren en zal veelal niet tot stedenbouwkundige 

vergunningsplichtige handelingen leiden. In hoofdzaak is de installatie een gevolg van de 

vereisten ingegeven door gezondheidsredenen. Een constructie die bedoeld is om aan een 

dergelijke sectorale vereiste uit andere wetgeving te voldoen kan niet worden beschouwd 

als ‘een voor de normale bedrijfsvoering noodzakelijke constructie’. 

 

(…) De aanvraag voldoet dus aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 4.4.10. van het 

VCRO. De voorliggende aanvraag voldoet ook aan de bepalingen voor het uitbreiden van 

een bestaande zonevreemde constructie, niet zijnde woningbouw (artikel 4.4.19. §1). 

(…) 

De plaatsing van de afzuiginstallatie is noodzakelijk omwille van sectorale 

milieuvoorwaarden en gezondheidsredenen. De installatie is noodzakelijk om te voldoen 

aan de sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem II (art. 4.1.3.2: de exploitant dient als 

normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen om de buurt niet te hinderen door 

geur, rook, stof, geluid, trillingen, niet-ioniserende stralingen, licht en dergelijke meer te 

kunnen voldoen en om de gezondheid van de werknemers, bezoekers en de omwonenden 

van het bedrijf niet in het gevaar te brengen). Hierin wordt in algemene termen verwezen 

naar de gezondheid van werknemers en bezoekers. Meer concreet zijn de regels van 

arbeidswelzijn van toepassing, waarbij aan het arbeidsklimaat binnen een schrijnwerkerij 

wordt opgelegd dat er 10 m³ vrije ruimte nodig is per werknemer, voldoende luchtverversing 

met vermijding van tocht en een plaatselijke afzuiging van houtstof, -krullen en dampen 
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(lijmen en vernissen). De gevraagde zeer performante afzuiging is het gevolg van deze 

laatste vereiste en valt onder toepassing van arbeidsreglementen. 

De constructie was het voorbije jaar in uitbating en de aanvraag is niet gelegen in een 

ruimtelijk kwetsbaar gebied of recreatiegebied. De aanvraag beschikt opnieuw over een 

geldige milieuvergunning. Op 27 februari 2014 werd in eerste instantie de milieuvergunning 

in beroep verleend door de deputatie van Vlaams-Brabant. 

 

Tegen deze milieuvergunning werd door een derde beroep ingesteld bij de Raad van State, 

bij wijze van een verzoekschrift tot schorsing en tot nietigverklaring. Op 30 juni 2014 (…) 

werd de schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing verworpen bij 

gebrek aan spoedeisend karakter van het verzoek. Vervolgens werd deze milieuvergunning 

vernietigd, om reden dat deze verkeerdelijk werd gemotiveerd vanuit het bestaan van een 

stedenbouwkundige vergunning voor de betrokken installatie (het was voldoende dat er 

een hoofdzakelijke vergundheid was). Op dit ogenblik is er een nieuwe milieuvergunning 

van kracht, verleend door de deputatie op 27 september 2018. 

…” 

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. ONTVANKELIJKHEID VAN DE TUSSENKOMST 

Uit het dossier blijkt dat het verzoek tot tussenkomst tijdig en regelmatig ingediend is. Er worden 
geen excepties opgeworpen. 

V. ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING TOT VERNIETIGING - BELANG 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij verantwoordt haar belang bij het beroep als volgt: 

 

“… 

Verzoekende partij beroept zich op artikel 4.8.11, §1, 3° VCRO om zijn belang te staven: 

(…) 

Verzoekende partij – die in de onmiddellijke omgeving van het voorwerp van de aanvraag 

woont en/of eigenaar zijn van onroerend goed – ondervindt diverse vormen van hinder 

ingevolge de vergunde constructies (afzuiginstallatie met container) die voorwerp zijn van 

de aanvraag. Kort samengevat komt de hinder neer op geluidshinder, stofhinder en – meer 

algemeen- een verstoring van het leef- en woonklimaat van verzoekende partij. 

 

Verzoekende partij woont in de onmiddellijke nabijheid van de aanvraag (…). 

 

Vooreerst is het van belang te benadrukken dat het perceel van verzoekende partij gelegen 

is binnen woongebied met landelijk karakter en binnen agrarisch gebied. Van verzoekende 

partij kan niet worden verwacht dat hij rekening moet houden met de activiteiten van de 

aanvrager op het ogenblik van de aanschaf van zijn eigendom. Te meer daar het woonlint 

hoofdzakelijk eengezinswoningen in open bebouwing bevat. De aanvrager exploiteert een 

houthandel met een klassieke schrijnwerkerij die producten in duurzame houtsoorten 

ontwikkelt en commercialiseert. Dit zijn de klassieke schrijnwerkerij activiteiten: zagen, 

schaven, frezen. 
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Gelet op de ligging is het onmiskenbaar aannemelijk dat het leef- en woonklimaat van 

verzoekende partij ernstig wordt aangetast door de activiteiten in de vergunde constructies. 

 

Verzoekende partij zal ten eerste te kampen krijgen met sterke geluidhinder. Eind 2012 tot 

maart 2013 werd het bestaande garagecomplex (voordien bestemd voor onderhoud en 

herstelling van vrachtwagens en autobussen) langs het linkerzijvlak verruimd met een 

metalen cilindrische silo; reikend tot boven de platte bedaking en daarop aansluitend een 

omvangrijke gegolfde zilverkleurige buis, met uitmonding in de atmosfeer. De buis is 

bovendien gericht naar de bebouwing in de straat van verzoekende partij: 

[…] 

 

Die metalen constructie en die grote buis (= afzuiginstallatie) vormt hoofdzakelijk de 

oorzaak van de ondervonden hoge geluids- en fijn stofhinder. Vermoedelijk vormt die silo 

met buis een spaander- en stofzuiginstallatie komende van de diverse productieprocessen, 

en het is exact die buis die de oorzaak vormt voor het onafgebroken lawaai (met 

verschillende intensiteiten) en het uitblazen van stofdeeltjes. Systematisch worden er 

tijdens de productieprocessen langdurige fluittonen geproduceerd, bovenop het lawaai met 

diverse machinaal verspannende bewerkingen, daar er bij gunstige weeromstandigheden 

steeds met open poort wordt gewerkt. Die activiteiten vinden zes dagen op zeven plaats, 

ook tijdens het bouwverlof, vanaf 0700u tot 19.00u. Verzoekende partij kan iedere dag pas 

na 19.00u van zijn tuin genieten. 

 

Verzoekende partij is tot slot zeer beducht voor het fijn stof dat in de richting van zijn woning 

wordt uitgeblazen. Verzoekende partij heeft geen enkele zekerheid dat het fijn stof volstrekt 

onschadelijk is voor zijn gezondheid. In ieder geval kan niet worden ontkend dat het om fijn 

stof gaat van chemisch behandelde houtsoorten. 

 

Het belang om te ageren tegen de toegekende stedenbouwkundige vergunning kan niet 

ernstig worden betwist. 

 

In het arrest van 16 mei 2017 met nummer RvvB/A/1617/0869 heeft uw Raad het belang 

van verzoekende partij aanvaard om op te treden tegen de bestreden beslissing. In die 

procedure werd het belang van verzoekende partij ook op geen enkele wijze ter discussie 

gesteld door verwerende of tussenkomende partij. 

…” 

 

2. 

De verwerende partij betwist het belang van de verzoekende partij. De exceptie laat gelden dat de 

verzoekende partij geen noemenswaardige hinder noch enige andere hinder als gevolg van de 

afzuiginstallatie en de elektriciteitscabine ondervindt. De enige mogelijke te argumenteren hinder, 

is geluidshinder als gevolg van de afzuiginstallatie. Die wordt van een geluidsdemper voorzien om 

mogelijke hinder te minimaliseren. De aangevoerde geluidshinder door de werkzaamheden “met 

open poorten” is volgens de verwerende partij geen afdoende argument om het belang bij het 

beroep tegen de bestreden vergunning aan te tonen. Er wordt overigens al lange tijd met gesloten 

poorten gewerkt en sindsdien blijven klachten van buurtbewoners over geluidsoverlast uit. De 

verzoekende partij woont op een aangrenzend perceel, maar de buitenste rand van de tuin ligt op 

ongeveer vijftig meter van het perceel van de tussenkomende partij, gescheiden door een 

maïsveld. De afstand tot het uiteinde van de stofafzuiginstallatie is zelfs nog groter. 
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Beoordeling door de Raad 

1. 

Om als belanghebbende derde beroep te kunnen instellen, komt het de verzoekende partij toe om 

aannemelijk te maken dat zij hinder of nadelen door de bestreden beslissing kan ondervinden, in 

overeenstemming met artikel 4.8.11, §1, eerste lid, 3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

(VCRO). Onomstotelijke zekerheid is niet vereist. Een geloofwaardig gemaakt risico op hinder of 

nadelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, als gevolg van de bestreden vergunning volstaat. 

 

De verzoekende partij meldt zich als eigenaar en bewoner van de woning aan de Pellenbergstraat 

5, op een perceel dat grenst aan het perceel waarop de inrichting van de tussenkomende partij 

gevestigd is. In haar verzoekschrift visualiseert zij het uitzicht op het bedrijf. De verzoekende partij 

wijst op de ligging van de exploitatie in een woonlint met hoofdzakelijk eengezinswoningen in open 

bebouwing en voert aan dat haar leef- en woonomgeving aan kwaliteit inboet. Zij wijst in het 

bijzonder op geluids- en stofhinder. 

 

De argumentatie van de verzoekende partij volstaat om van haar belang te overtuigen. De 

verwerende partij maakt niet aannemelijk dat de verzoekende partij geen of niet meer dan 

verwaarloosbare hinder dreigt te ondergaan. 

 

3. 

De exceptie wordt verworpen. 

VI. ONDERZOEK VAN HET EERSTE MIDDEL – EERSTE MIDDELONDERDEEL 

Standpunt van de partijen 

1. 

Een enig middel ontleent de verzoekende partij aan de schending van artikel 5.1.0, 6.1.2.2 en 

11.4.1 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing 

van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, artikel 4.4.9 en 5.6.7 VCRO, artikel 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van 

het materieel motiveringsbeginsel, het beginsel van de rechtens vereiste juridische en feitelijke 

grondslag, artikel 159 van de Grondwet en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

In een eerste middelonderdeel stelt de verzoekende partij: 

 

“… 

Het eerste onderdeel van het enig middel is gegrond op de vaststelling dat verwerende 

partij (opnieuw) tot de verkeerde conclusie komt dat de aanvraag betrekking heeft op een 

hoofdzakelijk vergund gebouw (art. 4.4.10 VCRO). 

 

In het eerder vernietigde besluit van 16 november 2014 hanteerde verwerende partij de 

volgende motieven: 

 

De bestaande gebouwen zijn niet verkrot en worden momenteel gebruikt voor de 

uitbating van de houthandel en schrijnwerkerij. Daarnaast moet beoordeeld worden of 

het bedrijf hoofdzakelijk vergund is. Volgens artikel 4.1.1 van VCRO wordt 

'hoofdzakelijk vergund' gedefinieerd als een stedenbouwkundige 

vergunningstoestand, waarbij geldt dat bedrijven en hun constructies slechts 

hoofdzakelijk vergund zijn indien de voor een normale bedrijfsvoering noodzakelijke 

constructies vergund of vergund geacht zijn, ook wat de functie betreft. 4  
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De gebouwen in kwestie, een voormalige garage voor onderhoud van vrachtwagens , 

zijn gelet op de stedenbouwkundige vergunningen verleend in 1970, 1992 en 2000 

hoofdzakelijk vergund. Ook de omliggende verhardingen kunnen als hoofdzakelijk 

vergund geacht worden beschouwd. De schrijnwerkerij is gevestigd in een voormalige 

autoherstellingswerkplaats. Aangezien deze functies binnen dezelfde functiegroep 

blijven, is hiervoor geen stedenbouwkundige vergunning voor functiewijziging nodig. 

Buiten de afzuiginstallatie en de middenspanningscabine zijn dus alle constructies 

vergund of vergund geacht, ook qua functie. 

 

Deze constructies verliezen hun hoofdzakelijk vergund karakter echter niet omdat er 

voor een afzuiginstallatie en middenspanningscabine geen stedenbouwkundige 

vergunning voorhanden is. Deze aanhorigheden maken geen onderdeel uit van de 

corpus van het bedrijf, meer bepaald het werkatelier, de opslagruimte en de 

showroom. De schrijnwerkerij/houthandel kan in principe functioneren zonder een 

afzuiginstallatie, de installatie is enkel nodig om te voldoen aan de milieuvoorwaarden 

van Vlarem II en om gezondheidsredenen. 

(…) 

Verwerende partij voegt aan de ‘oude’ motieven enkel toe dat ‘’de sectorale voorwaarden 

van VLAREM leggen dan wel verluchting op, maar deze kan op velerlei (meer bescheiden) 

manieren gebeuren en zal veelal niet tot stedenbouwkundige vergunningsplichtige 

handelingen leiden. In hoofdzaak is de installatie een gevolg van de vereisten ingegeven 

door gezondheidsredenen. Een constructie die bedoeld is om aan dergelijke sectorale 

vereiste uit andere wetgeving te voldoen kan niet worden beschouwd als een ‘een voor de 

normale bedrijfsuitvoering noodzakelijke constructie’. 

Verwerende partij erkent dat de afzuiginstallatie en de middenspanningscabine niet 

vergund zijn. Logisch, hiervoor wordt de regularisatievergunning ook aangevraagd. 

Belangrijker is de daaropvolgende passages waar wordt geoordeeld dat ‘ deze 

aanhorigheden maken geen onderdeel uit van de corpus van het bedrijf, meer bepaald het 

werkatelier, de opslagruimte en de showroom’ en ‘de schrijnwerkerij/houthandel kan in 

principe functioneren zonder een afzuiginstallatie, een constructie die bedoeld is om aan 

een dergelijke sectorale vereiste uit andere wetgeving te voldoen kan niet worden 

beschouwd als ‘een voor de normale bedrijfsuitvoering (sic) 

 

Voor de interpretatie van het begrip ‘hoofdzakelijk vergund’ kan worden verwezen naar 

artikel 4.4.1 VCRO waarin de volgende definitie is opgenomen: 

(…) 

De afzuiginstallatie kan de visu worden vastgesteld op hierna getoonde luchtfoto in het 

groen omrand: 

[…] 

 

Deze constructie werd zonder stedenbouwkundige opgericht in 2012-2013. Het advies van 

Ruimte Vlaanderen dat werd verleend in de milieuvergunningsprocedure is hierover De 

zeer duidelijk: 

 

“De algemene afzuiginstallatie behoort tot de exploitatie van de schrijnwerkerij. Deze 

is stedenbouwkundig niet vergund en ook niet vergunbaar, gelet op de ligging in 

agrarisch gebied. De aanvraag voldoet bijgevolg niet aan artikel 5.6.7. § 1 VCRO. De 

uitbating wordt gelet op de onverenigbaarheid met de bepalingen van artikel 11 van 

het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 

ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen ongunstig geadviseerd.” (…) 
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De eerste Auditeur stelde in zijn advies in de procedure voor de Raad van State tegen de 

milieuvergunning het volgende op pagina 11 van zijn verslag: 

 

“Verzoekende partijen lijken terecht te stellen dat de afzuiginstallatie waarvan sprake 

een onmiskenbaar wezenlijk onderdeel is van de inrichting waarvoor men de 

milieuvergunning aanvraagt. Zonder de aanwezigheid van deze installatie kan men de 

vraag stellen of deze activiteiten wel mogelijk zijn ter plaatse.” 

 

Het is jammer dat de Raad van State de tweede milieuvergunning met het arrest nr. 

241.579 van 24 mei 2018 (…) heeft vernietigd zonder zich uit te spreken over deze kwestie. 

De milieuvergunning werd vernietigd wegens een andere wettigheidskritiek. 

 

De rechtspraak van de Raad van State over de notie ‘hoofdzakelijk vergund’ is ter zake ook 

zeer streng. 

 

In het arrest nr. 211.645 van 1 maart 2011 werd geoordeeld dat de nok van bedrijfshal, 

waar niet werd geproduceerd of gestapeld, toch een voor een normale bedrijfsvoering 

noodzakelijk constructie: 

 

“Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat “de gebouwen, bouwwerken en overige 

constructies die (…) voor een bedrijf (…) noodzakelijk zijn, behoorlijk (moeten) zijn 

vergund”. In zoverre al zou worden gerefereerd aan het begrip “behoorlijk vergund” 

wordt, anders dan de tussenkomende partij voorhoudt, bijgevolg geen bijkomende 

voorwaarde toegevoegd aan artikel 4.1.1, 7° VCRO. 

 

In de betrokken productiehal worden de gewapende betonelementen geproduceerd. 

Het betreft derhalve uiteraard een voor de normale bedrijfsvoering van de betrokken 

inrichting noodzakelijk gebouw, zelfs de “ruggengraat” of de “core business” ervan. 

 

Anders dan de tussenkomende partij betoogt en in tegenstelling tot wat in het 

bestreden besluit wordt overwogen, mag voor wat betreft het onderzoek naar het 

hoofdzakelijk vergund karakter van de loods geen rekening worden gehouden met het 

volledige bedrijfscomplex. Dit blijkt vooreerst uit de tekst van artikel 4.1.1, 7° VCRO. 

De decreetgever is er bij het maken van het onderscheid in artikel 4.1.1, 7° VCRO 

tussen enerzijds “bedrijven en hun constructies” en, anderzijds, “overige constructies” 

inderdaad van uitgegaan dat “bedrijven veelal bestaan uit een corpus van meerdere 

gebouwen, daar waar het bij bvb. woningen gaat om één (hoofd)gebouw”. Voor de 

toepassing van de afwijkingsregeling ten aanzien van de eerste categorie volstaat het, 

doch is tevens vereist dat “de voor een normale bedrijfsvoering noodzakelijke 

constructies vergund of vergund geacht zijn”. De decreetgever heeft de “voor een 

normale bedrijfsvoering noodzakelijke constructies” niet verder onderverdeeld in 

noodzakelijke constructies die in het licht van het gehele bedrijfscomplex een beperkte 

afwijking vertonen en de overige noodzakelijke constructies. Het uitgangspunt van de 

tussenkomende partij dat met de gehele inrichting rekening moet worden gehouden, 

kan bijgevolg niet worden bijgetreden, temeer daar de betrokken bepaling een 

uitzonderingsbepaling is en derhalve restrictief moet worden geïnterpreteerd. Om het 

hoofdzakelijk vergund karakter van de gebouwen van een bedrijfscomplex te 

beoordelen, moet elk gebouw derhalve op zich worden beschouwd. In het bestreden 

besluit wordt om dezelfde reden dan ook ten onrechte overwogen dat “die verhoogde 

nok moet beoordeeld worden rekening houdende met de gehele bedrijfsconstructie en 

inrichtingen”. 
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Bij de beoordeling van de noodzakelijkheid voor de bedrijfsvoering kan de nok 

uiteraard niet afgesplitst worden van de rest van het gebouw waar het fysiek één 

geheel mee vormt. Het gegeven dat in de nok geen machines staan en er geen 

materialen worden gestapeld, doet geen afbreuk aan die vaststelling, evenmin als het 

feit dat de kroonlijsthoogte wel conform de stedenbouwkundige vergunning is 

uitgevoerd.” (…) 

 

Het arrest nr. 225.624 van 28 november 2013: 

 

“Bij de stedenbouwkundige toetsing van een milieuvergunningsaanvraag dient in 

principe uitgegaan te worden van de volledige inrichting die in de regel bestaat uit 

onlosmakelijke onderdelen. In voorliggende zaak valt niet in te zien hoe enkel voor het 

gedeelte van de winkelruimte dat stedenbouwkundig vergund is, een milieuvergunning 

verleend kan worden. Die ruimte vormt in werkelijkheid immers één ondeelbaar 

geheel.” 

 

En het arrest nr. 229.351 van 27 november 2014: 

 

“De omstandigheid dat de parking in kwestie "niet is ingedeeld", zoals in het bestreden 

besluit wordt gesteld, doet niet terzake. Bij de stedenbouwkundige toetsing van een 

milieuvergunningsaanvraag dient in principe uitgegaan te worden van de volledige 

inrichting, met inbegrip van de onderdelen die op zich beschouwd niet-

milieuvergunningsplichtig zijn. In de regel zijn de samenstellende onderdelen van een 

inrichting immers onlosmakelijk met elkaar verbonden om de activiteit waarvoor een 

milieuvergunning wordt aangevraagd te kunnen uitoefenen.” 

 

Het kan niet worden betwist dat afzuiginstallatie ressorteert onder een ‘voor een normale 

bedrijfsvoering noodzakelijke constructie’. De constructie werd specifiek opgetrokken om 

de voorgenomen activiteit te kunnen uitoefenen, en staat ook niet in het teken van het 

indijken van de gegenereerde hinder. 

 

Het motief dat de schrijnwerkerij/houthandel in principe kan functioneren zonder een 

afzuiginstallatie omdat de installatie enkel nodig is om te voldoen aan de 

milieuvoorwaarden van Vlarem II en om gezondheidsredenen, is de schaamte mijlenver 

voorbij. Van de vergunningsaanvrager kan zulke houding misschien nog worden verwacht, 

maar toch niet van een administratieve overheid. 

 

Het valt buiten iedere redelijke betwisting dat een milieuvergunningsplichtige inrichting 

enkel kan worden geëxploiteerd indien de Vlarem-normering wordt nageleefd. Constructies 

die juist tot doel hebben om deze strafrechtelijk sanctioneerbare normen te doen naleven 

vormen dan ook ontegensprekelijk voor een normale bedrijfsvoering noodzakelijke 

constructies. 

 

Conclusie: de aanvraag vormt geen hoofdzakelijk vergunde constructie en verwerende 

partij heeft ten onrechte toepassing verleend van artikel 4.4.10 VCRO. Het gevolg is dat de 

aanvraag strijdig is met de geciteerde artikelen uit het Inrichtingsbesluit en verwerende 

partij de aanvraag niet met de vereiste zorgvuldigheid heeft beoordeeld. Bovendien zijn de 

gehanteerde motieven niet afdoende in het licht van de formele motiveringswet. 

…” 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt: 
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“… 

De afzuiginstallatie is gelegen in agrarisch gebied en betreft dus een zonevreemde 

constructie. De aanvraag dient bijgevolg getoetst te worden aan de bepalingen betreffende 

de basisrechten voor zonevreemde constructies. Overeenkomstig artikel 4.4.10 VCRO zijn 

de basisrechten voor zonevreemde constructies van toepassing op vergunningsaanvragen 

die betrekking hebben op hoofdzakelijk vergunde en niet verkrotte zonevreemde 

constructies. 

 

Artikel 4.1.1, 7°, a) VCRO definieert hoofdzakelijk vergund als: 

(…) 

Het behoort tot de appreciatiebevoegdheid van verwerende partij om te oordelen wat al 

dan niet hoofdzakelijk vergund is. 

 

Zo oordeelde uw Raad in een arrest van 25 februari 2014 met nummer A/2014/0147: 

(…) 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen mag zijn beoordeling niet in de plaats stellen van 

die van verwerende partij. In de uitoefening van het hem opgedragen wettigheidstoezicht 

is hij enkel bevoegd om na te gaan of de administratieve overheid de haar ter zake 

toegekende appreciatiebevoegdheid naar behoren heeft uitgeoefend. 

 

Verwerende partij oordeelde dat de aanvraag wel degelijk een hoofdzakelijk vergunde 

constructie betreft. De schrijnwerkerij kan immers technisch werken zonder de 

afzuiginstallatie. Verwerende partij heeft artikel 4.4.10 VCRO dan ook correct toegepast. 

 

Bovendien heeft verwerende partij haar standpunt in de bestreden beslissing afdoende 

gemotiveerd: 

(…) 

Ontegensprekelijk heeft verwerende partij in de bestreden beslissing een correcte 

toepassing gemaakt van artikel 4.4.10 VCRO. Bovendien is er in casu evenmin sprake van 

enige schending van de formele en/of materiële motiveringsplicht. De bestreden beslissing 

werd afdoende, pertinent, behoorlijk, concreet, precies en uitdrukkelijk gemotiveerd, met 

uitvoerige vermelding van de onderliggende feitelijke en juridische motieven. Tevens is 

verwerende partij bij haar besluitvorming uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, heeft 

deze correct beoordeeld en afgewogen en is zij op die gronden en in alle redelijkheid tot 

een beslissing gekomen. Van enige schending van het formele en/of materiële 

motiveringsbeginsel of artikelen 2 en 3 van de formele motiveringswet kan in casu dan ook 

zeker geen sprake zijn. 

 

Evenmin schendt de bestreden beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel. Uit de bestreden 

beslissing blijkt immers ontegensprekelijk dat verwerende partij wel degelijk de aanvraag 

afdoende en zorgvuldig heeft onderzocht. Op basis van het administratief dossier en de 

precedenten heeft verwerende partij immers een volledig onderzoek ten gronde gevoerd. 

Verwerende partij heeft de onderliggende feitelijke motieven in de bestreden beslissing op 

een correcte wijze geïnterpreteerd, heeft de aanvraag zorgvuldig beoordeeld, heeft haar 

beslissing voldoende juridisch gemotiveerd en heeft op basis van het zorgvuldig 

samengesteld en volledig administratief dossier een volledig zicht kunnen krijgen op de 

aanvraag en heeft bijgevolg in redelijkheid een gefundeerde beslissing kunnen nemen. 

…” 

 

3. 

De tussenkomende partij repliceert op het middelonderdeel: 
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“… 

Vooraf. Over de begrippen ‘hoofdzakelijk vergund’ en ‘voor de noodzakelijke 

bedrijfsvoering noodzakelijke constructies’. 

Artikel 4.4.1, 7° VCRO bepaalt: 

(…) 

In het kader van een decreetswijziging in 2007 van het Decreet Ruimtelijke ordening stelde 

de toenmalige minister van Ruimtelijke Ordening dat het begrip ‘hoofdzakelijk vergund’ met 

de nodige realiteitszin en gezond verstand moest benaderd worden: 

(…) 

Met andere woorden, om te beoordelen of een bedrijf hoofdzakelijk vergund is, moet 

gekeken worden naar de vergunningstoestand van de corpus van het bedrijf, de 

ruggengraat of de ‘core business’. 

 

De vraag stelt zich in welke mate de stofafzuiginstallatie een voor de bedrijfsvoering 

noodzakelijke constructie betreft. In welke mate maakt de stofafzuiginstallatie deel uit van 

de corpus van het bedrijf of in welke mate raakt het de ‘core business’? 

 

De stofafzuiginstallatie betreft geen voor de bedrijfsvoering noodzakelijke constructie.  

 

Verwerende partij oordeelde terecht: 

(…) 

Verwerende partij sloot zich hiermee aan bij het gunstig advies van de PSA van 8 oktober 

2018 (…). 

De core business van tussenkomende partij is houtverwerking. 

Jadimex is een houtbedrijf, zijnde dus een schrijnwerkerij. 

De gehele houtverwerking gebeurt binnen de sedert jaar en dag vergunde 

bedrijfsgebouwen. 

 

Dat is de core business van Jadimex. 

 

De stofafzuiginstallatie is geen voor de bedrijfsvoering noodzakelijke constructie. 

De stofafzuiginstallatie betreft an sich geen voor de bedrijfsvoering – de schrijnwerkerij - 

noodzakelijke constructie. 

 

Aldus dient de vraag of tussenkomende partij de normale bedrijfsvoering vanuit 

stedenbouwkundig en milieuoogpunt kan verderzetten indien de stofafzuiginstallatie 

morgen zou verdwijnen bevestigend te worden beantwoord. 

 

Tussenkomende partij verklaart zich nader. 

 

Een. Er wordt geen plank meer of minder gezaagd ‘dankzij’ de stofafzuiginstallatie. 

 

Twee. Vanuit de VLAREM-regelgeving zijn er algemene maatregelen inzake stofpreventie, 

maar deze impliceren niet noodzakelijk de geplaatste stofafzuiginstallatie. De 

milieuvergunning legt algemene en sectorale voorwaarden op, maar het is niet noodzakelijk 

de exacte toestellen, processen of plaatsing hiervan te concretiseren. Het volstaat dat 

tussenkomende partij door het naleven van de voorwaarden voldoet aan de algemene 

maatregelen van de VLAREM. 

 

Drie. Er zijn talrijke - zij het naar de mening van tussenkomende partij minder performante 

- alternatieven voor de stofafzuiginstallatie voorhanden, zoals mobiele installaties per 

machine. Deze zijn niet stedenbouwkundige vergunningsplichtig, noch milieuvergunnings-
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plichtig, zodat zij morgen zouden kunnen worden geïnstalleerd en de normale 

bedrijfsvoering kan worden verdergezet ook zonder stofafzuiginstallatie. 

 

Vier. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat de stofafzuiginstallatie in zijn huidige vorm 

en performantie - zoals ook verwerende partij terecht stelt in de bestreden beslissing - 

ingegeven is uit redenen van arbeidsveiligheid en aldus een sectorale regelgeving is die 

naar analogie van bijvoorbeeld de brandwetgeving niet noodzakelijk geïntegreerd dient te 

worden in de vergunning voor de exploitatie. 

 

Vijf. Het bedrijfsgebouw zelf, met daarin alle voor de fabriekswerkzaamheden 

noodzakelijke machines, is volledig vergund, zodat ontegensprekelijk van een hoofdzakelijk 

vergunde constructie sprake is. Enkel de stofafzuiginstallatie is zonevreemd. 

 

Ook de voor de bedrijfsvoering noodzakelijke milieuvergunning is voorhanden. 

 

Tussenkomende partij bekwam op 27 september 2018 een milieuvergunning voor de 

exploitatie van haar inrichting. De stofafzuiginstallatie werd uit de vergunning gesloten, nu 

deze niet vergunningsplichtig is. 

 

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat een stofafzuiginstallatie geen in de VLAREM 

ingedeelde inrichting betreft. Ook dat maakt duidelijk dat deze installatie geenszins de 

harde kern van het houtbedrijf betreft! 

 

Geen schending van de materiële en formele motiveringsplicht. 

 

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat de schending van de formele en materiële 

motiveringsplicht niet tegelijkertijd kan worden opgeworpen. 

 

Een gebrek aan formele motivering maakt het een betrokkene onmogelijk uit te maken of 

de materiële motiveringsplicht geschonden is. Omgekeerd, wanneer men in staat is een 

schending van de materiële motiveringsplicht aan te voeren, betekent dit dat de 

verzoekende partij van een schending van de formele motiveringsplicht geen schade heeft 

ondervonden. Wanneer uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoekende partij 

de motieven van de beslissingen kent, en betwist kan de schending van de formele 

motiveringsplicht niet dienstig worden ingeroepen: 

 

Wanneer de verzoekende partij zowel de schending inroept van de formele 

motiveringsplicht zoals uitgedrukt in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, als de schending van de materiële 

motiveringsplicht maar uit de uiteenzetting van haar middel blijkt dat zij de motieven van de 

bestreden beslissing wel degelijk kent, doch deze bekritiseert op feitelijk en juridische 

juistheid en onredelijk beoordeling door onzorgvuldig feitenvinden, dan moet worden 

geoordeeld dat het middel voor zover het gesteund is op de schending van de formele 

motiveringsplicht, niet dienstig kan worden ingeroepen. 

 

Dit laatste is net wat verzoekende partij poogt te doen. Hij citeert meermaals uitgebreid uit 

de bestreden beslissing zodat van eens schending van de formele motiveringsplicht alvast 

geen sprake kan zijn. Het volstaat te verwijzen naar de zeer uitvoerige motivering in de 

bestreden beslissing, waarbij verwerende partij in het bijzonder de montering in het verslag 

van de PSA integraal tot de hare maakt. 
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Verzoekende partij bekritiseert echter de motivering inhoudelijk, maar zoals uw Raad reeds 

eerder oordeelde maakt het loutere feit dat verzoekende partij zich niet kan vinden in een 

motief, deze motivering nog niet ondeugdelijk. 

…” 

4. 

In haar wederantwoordnota antwoordt de verzoekende partij dat de verwerende partij haar kritiek 

niet weerlegt, namelijk dat de bestreden beslissing ten onrechte oordeelt dat de aanvraag 

betrekking heeft op een hoofdzakelijk vergunde constructie. De verwerende partij betwist niet dat 

het basismotief er enkel op neerkomt dat een constructie die bedoeld is om aan een sectorale 

vereiste uit andere wetgeving te voldoen, niet beschouwd kan worden als ‘een voor de normale 

bedrijfsuitvoering noodzakelijke constructie’. Evenmin levert de verwerende partij weerwerk op de 

vaststelling dat het geciteerde advies van Ruimte Vlaanderen en de eerste auditeur bij de Raad 

van State in niet mis te verstane bewoordingen te kennen gegeven hebben dat de 

stofafzuiginstallatie tot de normale bedrijfsuitvoering behoort. De verwerende partij betwist ook niet 

dat de installatie in essentie dient om de hinder van de exploitatie binnen de wettelijke grenzen te 

houden. 

 

In antwoord op de schriftelijke uiteenzetting bevestigt de verzoekende partij dat de tussenkomende 

partij zonder de stofafzuiginstallatie inderdaad niet meer of minder planken zal zagen: de 

tussenkomende partij zal in dat geval geen enkele plank meer zagen. De installatie is absoluut 

noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Op het argument dat mobiele installaties de stofafzuiging 

zouden kunnen vervangen en zeer snel geïnstalleerd kunnen worden, repliceert de verzoekende 

partij met de vraag waarom de tussenkomende partij dan niet voor die mogelijkheid opteert. De 

verzoekende partij voegt daaraan toe dat de tussenkomende partij evenmin weerwerk biedt op de 

vaststelling dat het geciteerde advies van Ruimte Vlaanderen en de eerste auditeur bij de Raad 

van State in niet mis te verstane bewoordingen te kennen gegeven hebben dat de afzuiginstallatie 

tot de normale bedrijfsuitvoering behoort. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Hoofdstuk 4 van titel IV van de VCRO groepeert de bepalingen op grond waarvan het 

vergunningverlenend bestuur afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften kan toestaan. 

Afdeling 2 van dat hoofdstuk omvat de bepalingen die de basisrechten voor zonevreemde 

constructies regelen. 

 

Voor de toepassing van titel IV wordt luidens artikel 4.1.1, 3° VCRO onder ‘constructie’ verstaan, 

“een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, al dan niet bestaande uit 

duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend 

omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al kan het goed 

uit elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig ondergronds”. 

 

Artikel 4.4.10, §1, dat deel uitmaakt van onderafdeling 1 ’Toepassingsgebied, draagwijdte en 

algemene bepalingen’ van afdeling 2 van hoofdstuk 4 van titel IV, VCRO bepaalt: 

 

“… 

Deze afdeling is van toepassing op vergunningsaanvragen die betrekking hebben op 

hoofdzakelijk vergunde en niet verkrotte zonevreemde constructies, met uitzondering van 

publiciteitsinrichtingen of uithangborden. 

Het voldoen aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, wordt beoordeeld op het 

ogenblik van de eerste vergunningsaanvraag tot verbouwen, herbouwen of uitbreiden, of, 
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in de gevallen, vermeld in onderafdeling 3 en 4, op de vooravond van de afbraak, de 

vernietiging of de beschadiging. 

…” 

 

Artikel 4.4.10, §1 VCRO stelt als algemene toepassingsvoorwaarde dat de aanvraag een 

constructie betreft, die “hoofdzakelijk vergund” is. Artikel 4.1.1, 7° VCRO verstaat onder 

“hoofdzakelijk vergund” een stedenbouwkundige vergunningstoestand waarbij geldt dat: 

 

“… 

a) bedrijven en hun constructies slechts hoofdzakelijk vergund zijn indien de voor een 

normale bedrijfsvoering noodzakelijke constructies vergund of vergund geacht zijn, ook wat 

de functie betreft, 

b) overige constructies slechts hoofdzakelijk vergund zijn indien ten minste negentig 

procent van het bruto-bouwvolume van de constructie, gemeten met inbegrip van 

buitenmuren en dak, en met uitsluiting van het volume van de gebruikelijke onderkeldering 

onder het maaiveld en van de fysisch aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch 

opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw, vergund of 

vergund geacht is, ook wat de functie betreft; 

…” 

 

De memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het 

ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid verduidelijkt (Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, 

nr. 2011/1, 88): 

 

“… 

Het begrip 'hoofdzakelijk' moet gelezen worden als volgt. 

Voor bedrijven (en de constituerende bedrijfsgebouwen) gaat het om een 

vergunningstoestand waarbij de voor een normale bedrijfsvoering kennelijk noodzakelijke 

constructies vergund of vergund geacht zijn. 

Bij de parlementaire voorbereiding betreffende de regeling inzake het planologisch attest 

voor zonevreemde bedrijven werd inderdaad gesteld dat “hoofdzakelijk vergund” betekent 

“dat de vergunningstoestand van het corpus van het bedrijf, de ruggengraat of de “core 

business” moet aangetoond zijn”. 

De omschrijving betekent dat de gebouwen, bouwwerken en overige constructies die, in de 

ogen van elk normaal zorgvuldig beoordelaar, voor een bedrijf van een bepaald type en 

van een bepaalde grootteorde noodzakelijk zijn, behoorlijk zijn vergund of geacht moeten 

worden vergund te zijn. 

…” 

 

2. 

Uit artikel 4.1.1, 7° VCRO blijkt dat de decreetgever, waar het om het onderzoek van de 

vergunningstoestand van constructies gaat, gedifferentieerde regelingen voor, aan de ene kant, 

“bedrijven en hun constructies” en, aan de andere kant, “overige constructies” ingesteld heeft. Dat 

onderscheid berust op het uitgangspunt dat “bedrijven veelal bestaan uit een corpus van meerdere 

gebouwen, daar waar het bij bvb. woningen gaat om één (hoofd)gebouw” (Parl.St. Vl.Parl. 2008-

09, nr. 2011/1, 88). Voor de toepassing van de afwijkingsregeling op de eerste categorie is het 

vereist dat de voor een normale bedrijfsvoering noodzakelijke constructies vergund of vergund 

geacht zijn. 

 

Het criterium van de “voor een normale bedrijfsvoering noodzakelijke constructies” maakt geen 

verdere differentiatie naargelang de constructies in het licht van het gehele bedrijfscomplex een al 

dan niet beperkte afwijking vertonen. Bij de beoordeling of de constructies van een bedrijf 
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hoofdzakelijk vergund zijn, mag het vergunningverlenend bestuur geen rekening houden met het 

volledige bedrijvencomplex en een afwijking van een individuele constructie ten opzichte van de 

vergunde toestand afwegen tegen het geheel van de inrichting. Dat geldt des temeer daar het gaat 

om een afwijkingsregeling, waarbij er aan een aanvrager een uitzondering toegestaan wordt die uit 

haar aard strikt geïnterpreteerd moet worden. Elke constructie moet dus individueel, op zich 

worden beschouwd. 

 

3. 

De bestreden beslissing regulariseert in afwijking van de bestemmingsvoorschriften van het 

gewestplan ‘Leuven’ de in agrarisch gebied gelegen stofafzuiginstallatie, met andere woorden een 

zonder voorafgaande vergunning geplaatste zonevreemde constructie. De motivering in de 

bestreden beslissing dat de gebouwen van de vroegere garage voor het onderhoud van 

vrachtwagens vergund zijn, dat de verhardingen als hoofdzakelijk vergund beschouwd kunnen 

worden en dat de functiewijziging naar schrijnwerkerij geen stedenbouwkundige vergunning 

vereist, laat onverlet dat de afzuiginstallatie zelf niet vergund is en dus niet voldoet aan de 

voorwaarde van een hoofdzakelijk vergunde vergunningstoestand. De betrokken constructie kan 

die vergunningstoestand niet ontlenen aan de vaststelling dat de overige bedrijfsgebouwen of 

constructies van de inrichting naar oprichting en functie vergund of vergund geacht zijn. 

 

Er wordt niet aangenomen dat de afzuiginstallatie geen voor een normale bedrijfsvoering 

noodzakelijke constructie is omdat ze niet tot de corpus van het bedrijf zou behoren en de 

schrijnwerkerij annex houthandel ook zonder de installatie uitgebaat zou kunnen worden. De 

toelichtende nota bij de aanvraag verantwoordt de installatie als een maatregel om de ruimtes 

binnen de schrijnwerkerij veilig en werkbaar te houden, en schade aan de gezondheid van de 

werknemers te vermijden. De omvang van de installatie staat volgens de nota in verhouding tot de 

grootte van de werkplek om voldoende zuigkracht te creëren die het stof kan afvoeren. De 

afzuiginstallatie wordt daarmee in de aanvraag als een wezenlijk, noodzakelijk onderdeel voor de 

uitbating van de schrijnwerkerij voorgesteld, wat in redelijkheid ook aangenomen moet worden. Dat 

wordt in de bestreden beslissing bevestigd, waar de verwerende partij overweegt dat de plaatsing 

van de afzuiginstallatie noodzakelijk is om te voldoen aan de “sectorale voorwaarden van 

VLAREM” en in hoofdzaak een gevolg is van “de vereisten ingegeven door gezondheidsredenen”. 

Het valt niet in te zien waarom de verwerende partij een constructie die bedoeld is om te voldoen 

aan een “sectorale vereiste uit andere wetgeving” categorisch uitsluit als een voor de normale 

bedrijfsvoering noodzakelijke constructie. 

 

De tussenkomende partij heeft als exploitant, in de vervulling van haar verplichting om veilige en 

gezonde werkomstandigheden te creëren, voor de betrokken stofafzuiginstallatie gekozen en 

streeft van die installatie de regularisatie na, waarvan de omvang om redenen van 

prestatievermogen op de grootte van de werkplek afgestemd is . De verwerende partij weerlegt de 

noodzaak voor de bedrijfsvoering niet door in de bestreden beslissing vaagweg te overwegen dat 

er “velerlei”, “meer bescheiden” manieren zouden bestaan, die “veelal” geen stedenbouwkundige 

vergunning zouden vereisen. Om dezelfde reden oppert de tussenkomende partij tevergeefs dat 

zij de keuze heeft tussen “talrijke”, “minder performante” alternatieven waarvoor zij geen 

vergunning nodig heeft. Het argument dat de stofafzuiginstallatie zelf niet als hinderlijke inrichting 

ingedeeld is, doet niet ter zake bij de beoordeling of het gaat om een constructie die noodzakelijk 

is om de inrichting te kunnen exploiteren. 

 

4. 

Het middelonderdeel is gegrond. 
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BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

1. Het verzoek tot tussenkomst van de bv JADIMEX is ontvankelijk. 

 

2. De Raad vernietigt de beslissing van de verwerende partij van 18 oktober 2018, waarbij aan 

de tussenkomende partij een stedenbouwkundige vergunning onder voorwaarden verleend 

wordt voor de regularisatie van een middenspanningscabine, en een afzuiginstallatie met 

bijhorende container en bijkomende geluidsdemper op het perceel gelegen te 3360 Bierbeek, 

Tiensesteenweg 225 met als kadastrale omschrijving afdeling 3, sectie A, nummer 165M. 

 

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

administratief beroep van de verzoekende partij 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 het beroep bepaald op 

200 euro, 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 5 mei 2020 door de negende kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de negende kamer, 

Yannick DEGREEF Geert DE WOLF 
 


