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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

 

van 11 augustus 2020 met nummer RvVb-A-1920-1095 

in de zaak met rolnummer 1920-RvVb-0363-SA 

 

 

Verzoekende partijen 1. de provincie NOORD-BRABANT 

2. de LEIDEND AMBTENAAR van de OMGEVINGSDIENST 

MIDDEN- en WEST-BRABANT, Afdeling industriële omgeving 

 

vertegenwoordigd door advocaten Kristof HECTORS en Pauline VAN 

BOGAERT met woonplaatskeuze op het kantoor te 2000 Antwerpen, 

De Burburestraat 6-8 bus 5 

 
Verwerende partij de VLAAMSE REGERING 

 

vertegenwoordigd door advocaat Michel VAN DIEVOET met 

woonplaatskeuze op het kantoor te 1000 Brussel, Wolstraat 56 

 

Belanghebbende de bv A. VAN BIJSTERVELDT 

 

vertegenwoordigd door advocaat Gregory VERHELST met 

woonplaatskeuze op het kantoor te 2000 Antwerpen, 

Bouwmeestersstraat 11 

 

I. BESTREDEN BESLISSING 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 21 januari 2020 de schorsing 

van de tenuitvoerlegging en de vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 3 

december 2019. 

 

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

beslissing van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 14 maart 2019 stilzwijgend 

afgewezen. 

 

De deputatie van de provincieraad van Antwerpen heeft aan de belanghebbende een 

omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden en wijzigen van een pluimveebedrijf gelegen te 

2382 Poppel, Tulderheyde 14, met als kadastrale omschrijving afdeling 3, sectie C, nummers 

452A6, 452B6, 452D5 en 452L5. 

II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING 

1. 

Met een beschikking van 26 februari 2020 heeft de voorzitter van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen vastgesteld dat het beroep op het eerste gezicht alleen korte debatten 

vereist.  
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De verzoekende, de verwerende partij en de belanghebbende dienen een nota met opmerkingen 

in. 

 

2. 

De procespartijen zijn opgeroepen voor de behandeling van het dossier met korte debatten op de 

openbare zitting van 28 april 2020.  

 

Aangezien er tussen de partijen, die schriftelijk zijn verschenen, geen overeenstemming kon 

worden bereikt om de zaak in toepassing van artikel 85, §3 Procedurebesluit schriftelijk te 

behandelen en in beraad te nemen, stelt de kamervoorzitter de behandeling uit naar de zitting van 

26 mei 2020.  

 

Op de zitting van 26 mei 2020, waarop de partijen schriftelijk verschijnen, stelt de kamervoorzitter 

de behandeling van de zaak om dezelfde reden uit naar de zitting van 9 juni 2020.  

 

3. 

De kamervoorzitter behandelt de vordering op de openbare zitting van 9 juni 2020.  

 

Advocaat Kristof HECTORS voert het woord voor de verzoekende partijen. Advocaat Michel VAN 

DIEVOET voert het woord voor de verwerende partij. Advocaat Gregory VERHELST voert het 

woord voor de belanghebbende partij. 

 

De kamervoorzitter stelt de zaak vervolgens uit naar de zitting van 23 juni 2020 teneinde de partijen 

de mogelijkheid te bieden na te gaan of kan worden ingestemd met het opstarten van de procedure 

tot bemiddeling. 

 

4. 

Op de zitting van 23 juni 2020, waarop de partijen schriftelijk verschijnen, stelt de kamervoorzitter 

de zaak uit naar de zitting van 7 juli 2020 en dit bij gebrek aan een ondubbelzinnig antwoord van 

de partijen op de vraag of kan worden ingestemd met het eventueel opstarten van de procedure 

tot bemiddeling. 

 

Op de zitting van 7 juli 2020, waarop de partijen schriftelijk verschijnen, stelt de kamervoorzitter 

vast dat er geen akkoord is tussen partijen om de procedure tot bemiddeling op te starten. De zaak 

wordt in beraad genomen. 

 

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. 

De belanghebbende dient op 15 juni 2017 bij de deputatie van de provincieraad van Antwerpen 

een eerste aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor “het bouwen van twee nieuwe 

pluimveestallen voor het huisvesten van slachtkuikens” op de percelen gelegen te 2382 Poppel, 

Tulderheyde 14. De deputatie verleent op 3 november 2017 een omgevingsvergunning aan de 

belanghebbende. 

 



RvVb - 3  

Tegen de beslissing van 3 november 2017 tekenen onder andere de verzoekende partijen 

administratief beroep aan bij de verwerende partij. De verwerende partij verklaart op 17 mei 2018 

het administratief beroep ongegrond en verleent een omgevingsvergunning.  

 

Tegen deze beslissing dienen onder andere de verzoekende partijen een vordering tot vernietiging 

in. Deze zaak is bij de Raad gekend onder het rolnummer 1718-RvVb-0775-A. Met een arrest van 

5 november 2019 (nummer RvVb-A-1920-0220) vernietigt de Raad de beslissing van 17 mei 2018 

en beveelt de verwerende partij om een nieuwe beslissing te nemen over het administratief beroep 

van onder andere de verzoekende partijen. 

 

De administratieve procedure wordt hernomen en op 20 maart 2020 weigert de verwerende partij 

de omgevingsvergunning. Tegen deze weigeringsbeslissing dient de belanghebbende op 7 mei 

2020 een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging en tot vernietiging in bij de Raad. Deze 

zaak gekend onder het rolnummer 1920-RvVb-0619-SA is momenteel hangende. 

 

2. 

Op 12 november 2018 dient de belanghebbende bij de deputatie van de provincieraad van 

Antwerpen een tweede aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor het veranderen en het 

uitbreiden van het pluimveebedrijf gelegen te 2382 Poppel, Tulderheyde 14. Op 14 maart 2019 

verleent de deputatie de gevraagde vergunning.  

 

Tegen deze beslissing tekenen onder andere de verzoekende partijen op 25 april 2019 

administratief beroep aan bij de verwerende partij. Op 3 december 2019 meldt de verwerende partij 

dat de beslissingstermijn verstreken is en dat het beroep wordt geacht stilzwijgend te zijn 

afgewezen in toepassing van artikel 66, §3 Omgevingsvergunningsdecreet. 

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING TOT VERNIETIGING –VOORWERP VAN HET BEROEP 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verwerende partij betwist de ontvankelijkheid van het beroep in haar nota als volgt: 

 

“… 

Hoger werd reeds stilgestaan bij het arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 oktober 2016 

waarbij het Hof geen twijfel laat bestaan over de te bestrijden beslissing in het raam van 

een stilzwijgende weigeringsbeslissing. Zo stelt het Hof: (…) 

 

Overeenkomstig de voormelde rechtspraak zal bij het aanvechten van een stilzwijgende 

weigering voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, ook het Besluit zoals genomen 

door de Deputatie in eerste aanleg bestreden moeten worden. 

 

In de rechtsleer werd, in een bijdrage geschreven door de raadslieden van de verzoekende 

partijen, naar aanleiding van het voormelde arrest van 6 oktober 2016 in diezelfde zin 

gesteld: (…). 

 

In de onderhavige zaak dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partijen 

klaarblijkelijk enkel de stilzwijgende weigeringsbeslissing in de procedure voor de Raad 

voor Vergunningsbetwistingen hebben aangevochten en nagelaten hebben om de 
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beslissing van 14 maart 2019 zoals genomen door de Deputatie in eerste aanleg, voor de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen te bestrijden. 

 

Uw Raad lijkt op het eerste gezicht eveneens de mening te zijn toegedaan dat enkel de 

stilzwijgende weigeringsbeslissing van 3 december 2019 werd aangevochten aangezien 

het op deze gronden is dat een beslissing aangaande het voeren van een procedure met 

korte debatten werd uitgebracht. 

 

In de mate dat verzoekende partijen formeel hebben nagelaten om het Besluit van de 

Deputatie van 14 maart 2019 voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen aan te vechten 

dient, in overeenstemming met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 

6 oktober 2016, vastgesteld te worden dat de vordering van verzoekende partijen 

onontvankelijk is. 

 

Daarnaast, mocht een vernietiging door Uw Raad van de stilzwijgende beslissing tot 

verwerping van het beroep mogelijk zijn, kan het niet de bedoeling zijn dat de overheid nog 

een nieuwe termijn zou krijgen om een uitdrukkelijke herstelbeslissing te nemen. Dit zou 

afbreuk doen aan de decretale sanctie bij het overschrijden van de beslissingstermijn, met 

name de stilzwijgende verwerping van het beroep. Een annulatieberoep bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen dat enkel gericht is tegen de stilzwijgende beslissing in beroep, 

zonder dat ook de in eerste administratieve aanleg genomen beslissing wordt 

aangevochten, is bijgevolg onontvankelijk. Dit sluit aan bij het standpunt dat Uw Raad reeds 

heeft ingenomen m.b.t. artikel 66, §3 van het Omgevingsvergunningsdecreet. In een arrest 

van 15 oktober 2019 (nr. RvVb/A/1920/0176 in de zaak 1819/RvVb/0013/A) heeft Uw Raad 

geoordeeld dat uit het verstrijken van de vervaltermijn van artikel 66, §1, 2°, waardoor het 

administratief beroep overeenkomstig artikel 66, §3, 2de lid wordt geacht stilzwijgend te zijn 

afgewezen, de beslissingsbevoegdheid van de vergunningverlenende overheid in 

administratief beroep is uitgeput en zij aan de indiener van het administratief beroep een 

kennisgeving van de stilzwijgende beslissing diende te bezorgen, volgt “dat de Raad de 

verwerende partij niet kan bevelen om binnen een welbepaalde termijn een nieuwe 

beslissing te nemen over het administratief beroep van de verzoekende partij. Er ligt 

immers overeenkomstig artikel 66, §3, tweede lid Omgevingsvergunningsdecreet, een 

beslissing voor, namelijk een stilzwijgende beslissing waarmee het administratief beroep 

van de belanghebbende wordt geacht te zijn afgewezen”. 

…” 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De verwerende partij betwist de ontvankelijkheid van het beroep omdat het enkel gericht is tegen 

haar stilzwijgende weigeringsbeslissing en omdat de verzoekende partijen niet tevens de in eerste 

administratieve aanleg genomen beslissing van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen 

aanvechten of hebben aangevochten. Ze verwijst hiervoor naar het arrest van het Grondwettelijk 

Hof van 6 oktober 2016 (nr. 125/2016 ) en steunt zich daarnaast op artikel 66, §3, tweede lid van 

het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna: Omgevings-

vergunningsdecreet) dat bepaalt: 

 

“… 

Als geen beslissing is genomen binnen de vastgestelde of in voorkomend geval verlengde 

termijn, wordt het beroep of worden de beroepen geacht te zijn afgewezen en wordt de 

bestreden beslissing als definitief aanzien. 

…” 
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2. 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen is een rechtscollege en kan zich enkel uitspreken over de 

bestuurlijke beslissingen die uitdrukkelijk aan zijn rechtsmacht werden toegewezen. Volgens artikel 

105, §1 Omgevingsvergunningsdecreet kan de Raad enkel worden gevat met een jurisdictioneel 

beroep tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing betreffende een omgevingsvergunning 

wanneer die in laatste administratieve aanleg is genomen. Het begrip “in laatste administratieve 

aanleg” heeft betrekking op het geval waarin een vergunningsbeslissing enkel nog kan worden 

bestreden middels een beroep bij de rechter, maar niet meer via een beroep bij een administratieve 

overheid. Artikel 105 Omgevingsvergunningsdecreet laat de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

dus niet toe om zich uit te spreken over vergunningsbeslissingen die werden genomen in eerste 

administratieve aanleg. Die behoren niet tot zijn rechtsmacht. 

 

Het standpunt dat de verwerende partij met verwijzing naar het arrest van het Grondwettelijk hof 

naar voor schuift, is evenwel niet verzoenbaar met de uitdrukkelijke bepalingen van het decreet en 

de rechtsmachtstoewijzing aan de Raad. Onterecht leest de verwerende partij in artikel 66, §3 

Omgevingsvergunningsdecreet, impliciet dan wel uitdrukkelijk, een rechtsmachtstoewijzing aan de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen. Noch uit de tekst van het decreet dan wel de voorbereidende 

werken kan worden afgeleid dat de decreetgever met die bepaling de vergunningsbeslissing in 

eerste aanleg aan de rechtsmacht van de Raad heeft willen toewijzen. Niet artikel 66, §3 maar wel 

artikel 105 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt de rechtsmacht van de Raad. 

 

3. 

Artikel 63 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat de bevoegde overheid in laatste 

administratieve aanleg de vergunningsaanvraag onderzoekt in haar totaliteit. Het administratieve 

beroep dat de verzoekende partijen hebben ingesteld heeft dus tot gevolg dat de bevoegdheid om 

een beslissing te nemen over de vergunningsaanvraag van de deputatie van de provincieraad 

overgaat naar de verwerende partij. Door de devolutieve werking van het georganiseerd 

administratief beroep en op grond van artikel 63 Omgevingsvergunningsdecreet verwerft de 

verwerende partij dus de beslissingsmacht over de aanvraag, op dezelfde wijze als de bevoegde 

overheid in eerste aanleg. Wanneer de verwerende partij als beroepsinstantie bijgevolg een 

beslissing neemt over het administratieve beroep treedt die beslissing in principe dus in de plaats 

van de vergunningsbeslissing in eerste aanleg, die uit het rechtsverkeer verdwijnt. 

 

Artikel 66, §3, tweede lid Omgevingsvergunningsdecreet nuanceert dat principe evenwel voor het 

geval waarin het georganiseerd bestuurlijk beroep stilzwijgend wordt afgewezen. In dat geval wordt 

volgens die bepaling de vergunningsbeslissing in eerste aanleg definitief (Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, 

nr. 2334/1, 49). De bepaling maakt dus een uitdrukkelijk onderscheid tussen enerzijds de 

vergunningsbeslissing in eerste aanleg die ‘definitief’ in het rechtsverkeer blijft bestaan en de 

stilzwijgende afwijzing van het administratief beroep. De bepaling heeft dan ook tot gevolg dat 

wanneer de bevoegde overheid in graad van beroep niet tijdig beslist binnen de beroepstermijn, 

het beroep stilzwijgend wordt afgewezen, maar niet dat er ook stilzwijgend een vergunning wordt 

verleend of geweigerd . Artikel 66, §3 Omgevingsvergunningsdecreet verbindt aan de stilzwijgende 

afwijzing van het beroep immers net het gevolg dat de beslissing in eerste aanleg definitief wordt. 

 

4. 

Dat de vergunningsbeslissing in eerste aanleg een definitief karakter krijgt maakt er evenwel nog 

geen aanvechtbare vergunningsbeslissing in de zin van artikel 105, §1 Omgevingsvergunnings-

decreet van. Het definitieve karakter dat artikel 66, §3 Omgevingsvergunningsdecreet aan de 

vergunningsbeslissing in eerste aanleg toeschrijft, heeft alleen tot gevolg dat die beslissing in het 

rechtsverkeer blijft bestaan en de vergunningsaanvrager, afhankelijk van die beslissing, al dan niet 

beschikt over een uitdrukkelijke en uitvoerbare omgevingsvergunning. Hoewel de vergunnings-
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beslissing in eerste aanleg in het rechtsverkeer blijft bestaan, is enkel de stilzwijgende afwijzing 

van het beroep op grond van artikel 105 van het decreet aanvechtbaar bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen. 

 

Uit artikel 66, §3, tweede lid en artikel 105 van het Omgevingsvergunningsdecreet volgt dan ook 

dat de beslissing in eerste aanleg slechts ten volle een ‘definitief karakter’ verkrijgt wanneer de 

stilzwijgende afwijzing van het administratief beroep niet binnen de beroepstermijn bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen wordt bestreden. Wordt de Raad evenwel gevat met een vordering tot 

vernietiging ingesteld tegen de stilzwijgende afwijzingsbeslissing dan is het definitieve karakter van 

de vergunningsbeslissing in eerste aanleg slechts precair. Immers wanneer de Raad de 

stilzwijgende afwijzing van het beroep zou vernietigen heeft de terugwerkende kracht van het 

vernietigingsarrest tot gevolg dat de stilzwijgende afwijzing van het beroep geacht wordt nooit te 

hebben bestaan en uit de rechtsorde wordt gehaald. De beslissingsbevoegdheid van de 

verwerende partij wordt opnieuw geactiveerd waardoor de devolutieve werking van het 

administratief beroep terug ten volle geldt en artikel 66, §3, tweede lid Omgevingsvergunnings-

decreet geen uitwerking meer heeft. 

 

5. 

Het beroep van de verzoekende partijen dat gericht is tegen de stilzwijgende beslissing van de 

verwerende partij is derhalve ontvankelijk. Uit het dossier blijkt dat de vordering tijdig en regelmatig 

is ingesteld. De exceptie wordt verworpen. 

V. ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE KORTE DEBATTEN – EERSTE MIDDEL 

De voorzitter van de Raad stelt in de beschikking van 26 februari 2020 vast: 

 

“… 

Met de bestreden beslissing van 3 december 2019 wordt het administratief beroep van de 

verzoekende partijen stilzwijgend geacht afgewezen te zijn. 

 

Op stilzwijgende vergunningsbeslissingen is het ongeschreven beginsel van behoorlijk 

bestuur van de materiële motiveringsplicht van toepassing. Dat beginsel vereist dat de 

beslissing steunt op in rechte en in feite aanvaardbare motieven waarvan het bestaan uit 

het administratief dossier blijkt. 

 

Noch uit het dossier, noch uit de bestreden beslissing blijkt op welke gronden, in weerwil 

van haar beroepsargumenten, de stilzwijgende beslissing tot afwijzing van het 

administratief beroep van de verzoekende partijen steunt. 

 

Hieruit volgt dat de verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissing op het 

eerste gezicht de materiële motiveringsplicht geschonden heeft, zodat deze onwettig is. 

 

Deze onwettigheid kan de Raad ertoe brengen om de bestreden beslissing te vernietigen 

onder meer met het oog op de rechtszekerheid en de duidelijkheid in het rechtsverkeer. 

…“ 
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Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen stellen in hun nota: 

 

“… 

24. Het eerste middel wordt geput uit de schending van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering (hierna: Motiveringswet), alsook 

uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel 

en het motiveringsbeginsel. 

 

25. Met dit middel betwisten verzoekende partijen in essentie de wettigheid van de 

bestreden beslissing, nu deze het door verzoekende partijen ingestelde administratieve 

beroep stilzwijgend afwijst. Door het beroep stilzwijgend af te wijzen, heeft verwerende 

partij haar motiveringsplicht geschonden. 

 

Er is geen enkele inhoudelijke motivering in opgenomen, laat staan een voldoende 

weerlegging van de beroepsgrieven van de verzoekende partijen. Dit is nochtans een 

vereiste, gelet op het motiveringsbeginsel en de artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet, 

dewelke vereisen dat een motivering daadwerkelijk en draagkrachtig moet zijn. 

 

26. Met het arrest dd. 5 november 2019 met nummer RvVB-A-1920-0220 heeft Uw 

Raad de beslissing van verwerende partij van 17 mei 2019 met betrekking tot de eerste 

vergunningsaanvraag, vernietigd o.a. omwille van een gebrekkige motivering.  

Met name werd geoordeeld dat de eerste vergunning gebrekkig gemotiveerd was door de 

argumentatie van de verzoekende partijen naast zich neer te leggen én dit zonder de 

aangereikte gegevens (zorgvuldig en afdoende) te onderzoeken. 

 

27. Met huidige bestreden beslissing gaat de verwerende partij m.b.t. de 

uitbreidingsaanvraag nog een stap verder door het beroep louter stilzwijgend af te wijzen.  

Daarmee legt verwerende partij het oordeel van Uw Raad m.b.t. de eerste vergunning 

simpelweg naast zich neer om nogmaals tot een beslissing te komen die flagrant de 

motiveringsplicht schendt. 

 

28. Het beginsel van de materiële motiveringsplicht vereist dat de beslissing steunt op 

in rechte en in feite aanvaardbare motieven, waarvan het bestaan uit het administratief 

dossier blijkt. In casu blijkt noch uit het dossier, noch uit de beslissing zelf op welke gronden 

de stilzwijgende afwijzing van het beroep van verzoekende partijen blijkt. 

 

De motiveringsplicht strekt ertoe de rechtsonderhorige afdoende informatie te verschaffen 

over de beslissing tot het verlenen of het weigeren van een vergunning zodat de 

rechtsonderhorige met kennis van zaken kan handelen en in dialoog kan gaan met de 

vergunningverlenende overheid. De plicht tot materiële motivering bepaalt dat voor elke 

administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven moeten bestaan. 

 

Zoals reeds uitvoerig door verzoekende partijen werd aangetoond in het inleidend 

verzoekschrift dd. 21 februari 2020, heeft verwerende partij deze plicht kennelijk 

geschonden door niet aan te geven op welke gronden de wetenschappelijke data die de 

verzoekende partijen hebben aangereikt niet ondersteund kunnen worden. Het is dan ook 

evident dat de motiveringsplicht geschonden wordt. 
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De verzoekende partijen blijven in het ongewisse over de precieze redenen waarom de 

beroepsgrieven niet gevolgd kunnen worden. 

 

29. Nochtans heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant in haar adviezen 

zeer precies aangetoond aan de hand van wetenschappelijke data dat er een significante 

impact verwacht kan worden op het Natura 2000-gebied “Kempenland-West”, waardoor 

een passende beoordeling noodzakelijk is.  

 

Naar aanleiding van de heropening van de administratieve beroepsprocedure met 

betrekking tot de eerste vergunningsaanvraag, hebben verzoekende partijen daarenboven 

opnieuw door middel van nieuwe Aerius - berekeningen de onaanvaardbare 

stikstofdepositie op Kempenland-West aangetoond. Hierover verder meer. 

(Stuk 3)  

 

30. Tot slot moet worden opgemerkt dat niet alleen de motiveringsplicht kennelijk is 

geschonden, maar dat de stilzwijgende afwijzing van het beroep ook heeft geleid tot een 

flagrante schending van het zorgvuldigheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

De zorgvuldigheidsplicht vereist dat de vergunningverlenende overheid alle relevante 

gegevens bij de besluitvorming betrekt en tegen elkaar afweegt. Zoals reeds uitvoerig werd 

aangetoond in het verzoekschrift dd. 21 januari 2020 heeft de verwerende partij door de 

termijn te laten verlopen zodat het administratief beroep van de verzoekende partijen 

stilzwijgend wordt afgewezen, nagelaten het dossier deugdelijk te onderzoeken.  

 

Uit rechtspraak van Uw Raad blijkt duidelijk dat dergelijke impliciete afwijzing beoordeeld 

moet worden niet alleen als zijnde een flagrante schending van de motiveringsplicht maar 

ook als kennelijk onzorgvuldig: (eigen nadruk) (…) 

 

Dit standpunt wordt meermaals door Uw Raad bevestigd.  

 

31. Bovendien moet bij de beoordeling van de nakoming van de zorgvuldigheidsplicht 

rekening gehouden worden met wat Uw Raad eerder heeft geoordeeld in het 

vernietigingsarrest dd. 5 november 2019 m.b.t. de eerste vergunningsaanvraag.  

 

Huidige bestreden beslissing getuigt van een nog grovere onzorgvuldigheid in hoofde van 

verwerende partij gezien Uw Raad eerder al geoordeeld heeft dat de verwerende partij een 

grotere zorgvuldigheid aan de dag had moeten leggen gelet op de ligging van het 

aangevraagde vlak aan de Nederlandse grens en de aanwezigheid van het Nederlandse 

Natura 2000-gebied. 

 

De ernst van de schending van beide beginselen wordt uitdrukkelijk benadrukt in het 

voormeld vernietigingsarrest dd. 5 november 2019 van Uw Raad: (eigen nadruk) (…) 

 

Met de bestreden beslissing legt verwerende partij dit vernietigingsarrest simpelweg naast 

zich neer door nogmaals niet de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen bij de 

behandeling van het administratief beroep, door minstens de argumenten aangereikt door 

verzoekende partijen te onderzoeken. 

 

32. Kortom, de bestreden beslissing schendt flagrant zowel de motiveringsplicht uit de 

Motiveringswet als het motiverings -en zorgvuldigheidsbeginsel als beginselen van 

behoorlijk bestuur. 
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Uw Raad oordeelt dan ook terecht dat korte debatten voldoende zullen zijn ter beslechting 

van het geding. 

…” 

 

2. 

De verwerende partij reageert als volgt: 

 

“… 

Vooreerst dient vastgesteld te worden dat, in tegenstelling tot wat verzoekende partijen 

argumenteren, uit het administratief dossier wel genoegzaam blijkt dat de door de 

verzoekende partijen aangereikte gegevens onderzocht werden. 

 

Ter zake kan worden verwezen naar de adviezen – zowel in eerste aanleg als in graad van 

beroep – alsook naar het verslag van de GOVC in graad van beroep. Specifiek wordt hierbij 

in het verslag GOVC in het raam van de natuurtoets gesteld: (…) 

 

Verder dient de hoger aangehaalde rechtspraak van het Grondwettelijk Hof dd 6 oktober 

2016 in herinnering te worden gebracht waarbij het Hof stelde: (…) 

 

Voormelde rechtspraak brengt met zich mee dat, zoals hoger reeds uitvoerig gesteld, van 

een schending van de motiveringsverplichting in het raam van een stilzwijgende 

weigeringsbeslissing geen sprake is. Volgende twee redenen zijn hiervoor van belang. 

 

Vooreerst dient hierbij te worden opgemerkt dat anders redeneren, de toepassing van 

artikel 66 §3 Omgevingsvergunningsdecreet volledig zou uithollen nu een stilzwijgende 

weigeringsbeslissing per definitie niet gemotiveerd is maar terugvalt op de motivering zoals 

deze aanwezig is in de eerste beslissing (beslissing die met de stilzwijgende 

weigeringsbeslissing definitief wordt) alsook terugvalt op de motivering zoals aanwezig in 

het administratief dossier (in de onderhavige zaak de adviezen zoals verstrekt en in het 

bijzonder het advies van de GOVC). Hierbij kan andermaal verwezen worden naar het 

arrest van Uw Raad van 12 juni 2018 (nr. RvVb/A/1718/1000) waarin wordt gesteld dat “op 

fictieve, impliciete beslissingen de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen niet van toepassing is (…). Dergelijke beslissingen 

moeten en kunnen ook niet formeel worden gemotiveerd. Op stilzwijgende 

vergunningsbeslissingen is wel het ongeschreven beginsel van behoorlijk bestuur van de 

materiële motiveringsplicht van toepassing, dat vereist dat de beslissing steunt op in rechte 

en in feite aanvaardbare motieven. Het bestaan van de motieven mag blijken uit het 

administratief dossier.” 

 

Ten tweede dient te worden opgemerkt dat het arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 

oktober 2016 aangeeft dat de verzoekende partij steeds de mogelijkheid heeft om de 

beslissing in eerste aanleg, samen met de stilzwijgende weigeringsbeslissing, aan te 

vechten voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dit geeft als dusdanig duidelijk aan 

dat door een stilzwijgende weigeringsbeslissing, de juridische discussie verschuift naar de 

eerste beslissing daar deze beslissing door de stilzwijgende weigering definitief wordt. 

 

In de onderhavige zaak moet worden vastgesteld dat in de beslissing van de Deputatie de 

gegevens zoals aangereikt door de verzoekende partijen/bezwaren, in de beoordeling 

werden betrokken. 

 

Mutatis mutandis geldt onder het eerste middel wat hoger in de nota reeds werd 

geschreven onder punt 6. Vastgesteld moet worden dat er geen schending van de 
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motiveringsverplichting voorligt nu zowel uit het administratief dossier (adviezen en in het 

bijzonder het advies van de GOVC) kan worden vastgesteld dat de gegevens zoals door 

verzoekende partijen werd aangereikt bij de behandeling van het dossier werden 

betrokken. Verder moet vastgesteld worden dat overeenkomstig artikel 66, §3 

Omgevingsvergunningsdecreet de beslissing in eerste aanleg definitief wordt en deze 

beslissing overeenkomstig het arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 oktober 2016 steeds 

samen met de stilzwijgende beslissing ter beoordeling aan de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen kan worden voorgelegd. 

 

De rechtspraak waarnaar de verzoekende partijen verwijzen, zijnde rechtspraak van de 

Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 2015 – is door het arrest 

van het Grondwettelijk Hof van 6 oktober 2016 achterhaald en niet meer toepasbaar. 

Immers is in de mate dat het Grondwettelijk Hof – in een vernietigingsprocedure waarbij 

door de toenmalige aanleggende partijen eveneens werd aangevoerd dat een stilzwijgende 

weigeringsbeslissing in strijd zou zijn met het motiveringsbeginsel en het 

rechtszekerheidsbeginsel – heeft gesteld dat dit geenszins het geval is en de bepaling 

aangaande de stilzwijgende weigeringsbeslissing overeind heeft gelaten, kan de 

gelijklopende argumentatie zoals deze door de verzoekende partijen in de onderhavige 

zaak wordt gevoerd, niet worden weerhouden. 

…” 

 

3. 

De belanghebbende partij stelt in haar nota: 

 

“… 

27. Vooreerst dient aangestipt te worden dat er in deze geen sprake is van een 

ongemotiveerde (stilzwijgende) vergunningsbeslissing, daar art. 66, §3, 2e lid, 

Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat bij overschrijding van de beslissingstermijn in 

beroep het beroep wordt geacht te zijn afgewezen en de bestreden beslissing als definitief 

aanzien wordt.  

 

Door geen beslissing te nemen over het beroep, kiest de minister er dus voor om zich aan 

te sluiten bij de motivering van het bestreden deputatiebesluit, tevens rekening houdend 

met de motivering aangereikt in het geïntegreerd advies van de GOVC (cf. infra). 

 

Of aldus voldoende geantwoord werd, desgevallend impliciet, op de beroepschriften, is 

afhankelijk van de inhoud van de bestreden beslissing en het advies dat aan de minister 

verstrekt werd door de GOVC. Het is dus te verregaand om als een evidentie aan te nemen 

dat een beroep gericht tegen een ‘stilzwijgende beslissing’ automatisch ‘kennelijk gegrond’ 

is. Er is wel degelijk een inhoudelijke analyse nodig, waarbij het aan de verzoekende 

partijen zal zijn om de concrete beroepsgrieven aan te duiden waarop geen antwoord terug 

te vinden zou zijn in de dossierstukken waar de minister zich bij aangesloten heeft. 

 

28. De artikelen 45 en 46 van het Omgevingsvergunningsbesluit bepalen: (…) 

 

In de parlementaire voorbereidingen werd het volgende gesteld inzake dit geïntegreerd 

advies (MvT, Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, nr. 2334/1,38-39): (…) 

 

Dit is evenwel niet correct. Uit het dossier alsook de verschillende adviezen, kan immers 

worden afgeleid op basis van welke gronden en gegevens de verwerende partij het 

administratief beroep van verzoekende partijen hebben afgewezen. 
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30. In het administratief beroepschrift werd één grief ingeroepen door verzoekende 

partijen, met name een grief dat verband houdt met de bescherming van het aanwezige 

Natura 2000-gebied “Kempenland-West”. Samengevat komt de grief neer op het volgende 

(samenvatting verzoekende partijen – stuk A.13 p.39): 

 

Dit beroepschrift bestaat uit één grief verband houdend met de bescherming van Natura 

2000-gebied, doch deze is een fundamentele legaliteitsbelemmering dewelke het 

onmogelijk maakt om een positieve wettige vergunningsbeslissing af te leveren. De 

essentie in deze is dat: (…) 

 

31. Zoals eerder toegelicht, werd de desbetreffende omgevingsvergunningsaanvraag 

door belanghebbende partij ingediend op 12 november 2018.  

 

Deze tweede vergunningsaanvraag omvatte een geïntegreerd project-MER met daarin een 

passende beoordeling.  

 

Het is dus moeilijk te begrijpen dat verzoeksters blijven beweren dat de vergunning 

geweigerd moest worden omwille van het ontbreken van een passende beoordeling. 

Verzoeksters verwarren blijkbaar de eerste vergunningsaanvraag van de belanghebbende 

partij – waarvoor een passende beoordeling niet vereist was op grond van de voortoets, 

hetgeen geleid heeft tot het hoger geciteerde vernietigingsarrest van Uw Raad – en de 

huidige vergunningsaanvraag. 

 

Bij de tweede vergunningsaanvraag, die leidde tot de bestreden beslissing, heeft 

verzoekende partij niet alleen een project-MER gevoegd doch bevat dit project-MER ook 

een uitgebreide passende beoordeling, waarin wordt gesteld dat de aanvraag geen 

betekenisvol negatief effect zal hebben op de speciale beschermingszones in de omgeving, 

ook op Nederlands grondgebied. 

 

32. In eerste aanleg waren alle adviezen gunstig, behoudens het bijkomend ‘advies’ 

van de verzoekende partijen zelf.  

 

In de verschillende adviezen wordt onder andere duidelijk aangegeven waarom het 

beroepsargument van de verzoekende partijen niet gegrond is. Zo wordt in het advies van 

het ANB van 22 januari 2019 uitdrukkelijk het volgende gesteld inzake de passende 

beoordeling (stuk 6): (…) 

 

De POVC verleende op 12 februari 2019 tevens een gunstig advies met o.a. de volgende 

motivering (stuk A.11): (…) 

 

De deputatie van de provincie Antwerpen verleende vervolgens op 14 maart 2019 de 

omgevingsvergunning aan belanghebbende partij (stuk A.12) met o.a. de volgende 

motivering inzake het beroepsargument van verzoekende partijen: (…) 

 

33. Tegen deze beslissing werd door verzoekende partijen een administratief beroep 

ingesteld. Het is dit beroep dat volgens verzoeksters onvoldoende beantwoord zou zijn 

doordat de minister geen uitdrukkelijke beslissing over het beroep zou genomen hebben. 

 

Echter werden in het kader van deze administratieve beroepsprocedure opnieuw allemaal 

gunstige adviezen verleend inzake de omgevingsvergunningsaanvraag, onder meer: (…) 
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Verzoekende partijen hebben deze verschillende adviezen ontvangen en kennen dus de 

inhoud ervan. 

 

34. Op basis van de verschillende ingewonnen adviezen en nadat alle standpunten van 

de partijen kenbaar waren gemaakt, adviseerde de GOVC op 16 september 2019 om het 

administratief beroep af te wijzen en de omgevingsvergunning te verlenen aan 

belanghebbende partij (stuk A.21). (…) 

 

De verwerende partij, die tevens over deze verschillende adviezen beschikte, heeft 

vervolgens een stilzwijgende beslissing in onderhavige zaak genomen waardoor 

overeenkomstig artikel 66, §3 van het Omgevingsvergunningsdecreet het administratief 

beroep van verzoekende partijen werd geacht afgewezen te zijn. 

 

35. Verzoekende partijen stellen in het eerste middel van hun verzoekschrift dat de 

motiveringsplicht zou zijn geschonden aangezien de verzoekende partijen in hun advies 

(lees: brief) zogezegd precies zouden hebben aangetoond dat er een significante impact 

wordt verwacht op het Natura-2000 gebied “Kempenland-West” en de passende 

beoordeling in het dossier onafdoende zou zijn. Door de vervaltermijn te laten verlopen en 

stilzwijgend terug te vallen op het besluit van de deputatie, heeft de verwerende partij 

zogezegd niet geantwoord op deze grieven van de verzoekende partijen. 

 

Verder zou het zorgvuldigheidsbeginsel ook zogezegd zijn geschonden omdat de 

verwerende partij het dossier niet zou hebben onderzocht, wat door verzoekende partijen 

wordt afgeleid uit het feit dat er een stilzwijgende beslissing werd genomen. 

 

Dit middel is ongegrond. 

 

Er werd wel degelijk omstandig geantwoord op de kritieken van verzoekende partijen in alle 

adviezen, en in de beslissing in eerste aanleg die door de ‘stilzwijgende’ verwerping van 

het beroep van verzoekers rechtskracht herneemt (met impliciet aldus bevestiging van de 

uitgebrachte adviezen, minstens dat van de GOVC). Het huidige dossier verschilt ook 

fundamenteel van het dossier dat ter beoordeling voorlag in de zaak die leidde tot het 

vernietigingsarrest van Uw Raad van 5 november 2019. 

 

36. Het materieel motiveringsbeginsel houdt in dat uit de beslissing of de stukken van 

het dossier de bestuurde kennis kan krijgen van de motieven waarop de beslissing steunt 

(I. OPDEBEEK en S. DE SOMER, Algemeen bestuursrecht. Grondslagen en beginselen, 

Intersentia, 2017, Antwerpen, p. 343 ev.)  

 

De Raad van State oordeelt in zijn vaste rechtspraak het volgende hierover: (…) 

 

In casu is dit zeker het geval.  

 

De redenen voor de afwijzing van het administratief beroep door verwerende partij kunnen 

klaar en duidelijk uit de verschillende adviezen worden afgeleid. In deze adviezen, onder 

meer het advies van AGOP-Milieu, ANB en de GOVC wordt (meermaals) geoordeeld dat 

het beroepsargument van verzoekende partijen inzake de effecten van de aanvraag op de 

speciale beschermingszone(s) op Nederlands grondgebied niet gegrond is en dat de 

aanvraag perfect in overeenstemming is met de geldende Belgische en Europese 

regelgeving. Bijkomend wordt in het advies van de GOVC duidelijk gesteld dat het 

administratief beroep ontvankelijk doch ongegrond dient te worden verklaard en de 

omgevingsvergunning dient te worden verleend aan de belanghebbende partij. 
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Verzoeksters maken geen aanstalten om op deze stukken te repliceren, daar waar zij 

nochtans betrokken waren in de administratieve procedure en ongetwijfeld kennis 

gekregen hebben van deze stukken. 

 

37. Het materieel motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel zijn tevens 

gerespecteerd in de vergunningsbeslissing van de deputatie, die door de stilzwijgende 

beslissing van de verwerende partij immers opnieuw haar rechtskracht herneemt (stuk 

A.12).  

 

Ook hier dient te worden vastgesteld dat uit deze beslissing en de verschillende 

ingewonnen adviezen, onder meer het advies van ANB en de POVC, het duidelijk blijkt 

waarom de deputatie in eerste aanleg het beroepsargument (toen bezwaar) van 

verzoekende partijen afwees.  

 

Er is dus ook geen enkele twijfel op basis van welke gronden het administratief beroep van 

verzoekende partijen werd afgewezen.  

 

Bovendien bewijzen verzoekende partijen op geen enkele manier dat de verwerende partij 

geen kennis heeft genomen van de verschillende ingewonnen adviezen en deze adviezen 

niet heeft onderzocht. Verzoekende partijen leiden dit onterecht af uit het louter feit dat 

verwerende partij de termijn voor het nemen van een beslissing heeft laten verstrijken. Dit 

is niet meer dan een (verkeerde) veronderstelling. Het dossier werd immers met een 

geïntegreerd advies van de GOVC bezorgd aan de minister, en de minister was zich 

uiteraard bewust van het feit dat bij gebrek aan beslissing de aangevochten 

deputatiebeslissing zou herleven. Het is aldus een redelijke aanname dat de onthouding 

van een uitdrukkelijke beslissing de wilsuiting impliceert voor de minister om zich aan te 

sluiten bij het geïntegreerd GOVC-advies dat haar wordt voorgelegd. Indien de minister dit 

advies niet wil volgen, dient zij immers conform de rechtspraak van Uw Raad een goed 

onderbouwde, draagkrachtige andersluidende beslissing te nemen. 

 

38. De Raad van State oordeelde in zijn arrest van 9 december 2011 dat er een 

schending was van het materieel motiveringsbeginsel aangezien er noch in de beslissing 

noch in het administratief dossier enige motivering kon worden teruggevonden waarom aan 

de verzoekende partij een administratieve geldboete werd opgelegd. (…) 

 

Van zulk gebrek aan motivering is in onderhavige zaak evenwel geen sprake. Uit het 

administratief dossier blijkt immers zeer duidelijk op welke gronden de stilzwijgende 

beslissing tot afwijzing van het administratief beroep van verzoekende partijen steunt.  

 

Het materieel motiveringsbeginsel is in onderhavige zaak dan ook niet geschonden daar 

uit de gegevens van het dossier zeer duidelijk blijkt op welke gronden de verwerende partij 

het administratief beroep van verzoekende partijen afwijst. 

 

Bovendien zijn artikelen 2 en 3 van de Formele motiveringswet niet geschonden, aangezien 

de verwerende partij in haar brief van 3 december 2019 uitdrukkelijk motiveert waarom de 

stilzwijgende beslissing de afwijzing van het ingediende administratief beroep inhoudt, met 

name krachtens artikel 66, §3 van het Omgevingsvergunningsdecreet. 

 

39. Ten slotte betwist de belanghebbende partij dat de motiveringsplicht van toepassing 

is ten aanzien van buitenlandse overheden en/of adviesinstanties, of minstens kunnen 

buitenlandse overheden en/of adviesinstanties zich niet op een schending van de 
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motiveringsplicht beroepen. De formele motiveringsplicht werd ingevoerd in het voordeel 

van ‘de bestuurde’, dit wil zeggen natuurlijke personen of rechtspersonen in hun 

betrekkingen tot het bestuur (art. 1 Formele Motiveringswet). De materiële motiveringsplicht 

dient als beginsel van behoorlijk bestuur hetzelfde doel.  

 

Er is geen reden om aan te nemen dat de motiveringsplicht een ruimere reikwijdte zou 

hebben dan de verhouding tussen de overheid en de burger. Verzoeksters zijn geen 

burgers maar buitenlandse overheden. Ten aanzien van een buitenlandse overheid heeft 

het Vlaamse gewest niet op dezelfde wijze verantwoording af te leggen als ten aanzien van 

de rechtsonderhorige. Verzoeksters zijn perfect in staat om de motivering van de bestreden 

beslissing af te leiden uit de stukken van het dossier. 

 

Ook om deze reden is het middel dat niet ingaat op de inhoud van de adviezen, 

inzonderheid het geïntegreerd advies van de GOVC, ongegrond, minstens overstijgt het 

middel de perken van een procedure bij korte debatten. 

…” 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Artikel 59/2, §1 Procedurebesluit bepaalt dat de voorzitter van de Raad of de door hem 

aangewezen bestuursrechter ambtshalve kan vaststellen dat het beroep op het eerste gezicht 

alleen korte debatten vereist. Dit is onder meer het geval wanneer blijkt dat de vernietiging van de 

bestreden beslissing zich lijkt op te dringen op basis van een middel dat dermate duidelijk is dat 

een doorgedreven onderzoek niet nodig is. 

 

De verwerende partij en de belanghebbende overtuigen alvast niet wanneer zij aanvoeren dat de 

voorliggende zaak zich niet leent tot een behandeling middels korte debatten. Uit hun respectieve 

nota’s blijkt dat zij terdege hebben begrepen dat het eerste middel van de verzoekende partijen de 

kern van de voorliggende zaak betreft. De beslechting ervan doet zich, mede in het licht van de 

vaste rechtspraak van de Raad, allerminst complex voor. 

 

De verwerende partij en de belanghebbende hebben zich in hun nota’s kunnen verdedigen wat de 

ontvankelijkheid en de gegrondheid van het beroep betreft en hebben ook ter zitting hun verweer 

uitgebreid kunnen toelichten. De rechten van verdediging werden derhalve gegarandeerd. De 

Raad merkt bijkomend op dat alle partijen bovendien gebaat zijn bij een diligente beslechting van 

de zaak middels korte debatten.  

 

Er zijn derhalve geen redenen die Raad doen besluiten dat korte debatten niet kunnen volstaan en 

dat het beroep volgens de gewone rechtspleging zou moeten worden behandeld.  

 

2. 

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

bestuurshandelingen bepalen dat elke eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die 

uitgaat van een bestuur en beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden of voor 

een ander bestuur, in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de 

beslissing ten grondslag liggen, en dat deze afdoende moeten zijn. 

 

Een vergunningsbeslissing moet derhalve duidelijk en op afdoende wijze de redenen opgeven 

waarop het vergunningverlenend bestuursorgaan haar beslissing steunt. Bij het beoordelen van de 

wettigheid van een vergunningsbeslissing moet derhalve rekening gehouden worden met de 
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redenen die omschreven zijn in de vergunningsbeslissing en kan er geen rekening worden 

gehouden met aanvullende argumentatie in latere procedurestukken.  

 

3.1. 

Aangezien de verwerende partij het administratief beroep van de verzoekende partijen stilzwijgend 

afwijst, verwerpt ze aldus de beroepsargumenten die de verzoekende partijen hebben aangehaald 

op een ongemotiveerde wijze. Ook op stilzwijgende vergunningsbeslissingen is het ongeschreven 

beginsel van behoorlijk bestuur van de materiële motiveringsplicht van toepassing, dat vereist dat 

een beslissing steunt op juridisch en feitelijk aanvaardbare motieven, die minstens uit het 

administratief dossier blijken.  

 

De verzoekende partijen hebben bij de verwerende partij een administratief beroepschrift ingediend 

waarin zij de in eerste administratieve aanleg genomen vergunningsbeslissing van de deputatie 

van de provincieraad van Antwerpen bekritiseren. Het is zowel voor de Raad als voor de 

verzoekende partijen echter onmogelijk te beoordelen op welke motieven de bestreden 

stilzwijgende afwijzingsbeslissing steunt. Door het administratief beroep van de verzoekende 

partijen stilzwijgend af te wijzen is, wordt het de verzoekende partijen onmogelijk gemaakt om zich 

ten volle te verweren tegen de inhoud van de afwijzingsbeslissing. 

 

Zowel de verwerende partij als de belanghebbende betogen in hun nota’s dat de bestreden 

beslissing weldegelijk gemotiveerd is en verwijzen hierbij naar de gunstige beslissing van de 

deputatie en naar de verschillende gunstige adviezen in het dossier, waaronder dat van de 

gewestelijke omgevingsvergunningscommissie. De Raad is evenwel van oordeel dat de stukken 

van het administratief dossier niet zonder meer toelaten aan te nemen, laat staan ondubbelzinnig 

vast te stellen, waarom de verwerende partij het administratief beroep van de verzoekende partijen 

heeft afgewezen. Er blijkt alvast uit niets dat de verwerende partij zelf zich daadwerkelijk en op 

gemotiveerde wijze heeft aangesloten bij enig advies of bij de beoordeling zoals vervat in de in 

eerste administratieve aanleg genomen beslissing. 

 

Het feit dat de verzoekende partijen ‘buitenlandse overheden of adviesinstanties’ zijn, zoals de 

belanghebbende betoogt, doet geen afbreuk aan de vastgestelde schending van de materiële 

motiveringsplicht. De hoedanigheid van een partij die administratief beroep aantekent tegen een in 

eerste aanleg genomen beslissing, heeft immers geen impact op de omvang van de plicht tot 

(zorgvuldig) motiveren die op de verwerende partij rust. 

 

3.2. 

Louter ten overvloede merkt de Raad nog op dat de stelling dat het duidelijk is waarom het 

administratief beroep van de verzoekende partijen tegen de beslissing van de deputatie 

stilzwijgend werd afgewezen ook in de feiten wordt tegengesproken.  

 

De aanvraag voor ‘het uitbreiden en wijzigen van een pluimveebedrijf’ die tot de thans bestreden 

beslissing heeft geleid, beoogt immers de uitbreiding van een op 17 mei 2018 door de verwerende 

partij verleende omgevingsvergunning voor ‘de bouw van twee nieuwe pluimveestallen voor het 

huisvesten van slachtkuikens’. De vergunning van 17 mei 2018 werd op vordering van de 

verzoekende partijen vernietigd door de Raad met een arrest van 5 november 2019 (nummer 

RvVb-A-1920-0220). De verwerende partij heeft op 20 maart 2020 na heroverweging de 

vergunning voor ‘de bouw van twee nieuwe pluimveestallen voor het huisvesten van slachtkuikens’ 

geweigerd.  

 

Ook om deze reden kan niet zonder meer aangenomen worden dat de motieven van de thans 

bestreden beslissing, zijnde de stilzwijgende afwijzing van het administratief beroep van de 

verzoekende partijen tegen de beslissing van 14 maart 2019 voor ‘het uitbreiden en wijzigen van 
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een pluimveebedrijf’, ondubbelzinnig kunnen worden vastgesteld. Minstens de verwerende partij 

lijkt zichzelf op dit punt tegen te spreken. Het gegeven dat de belanghebbende tegen de 

weigeringsbeslissing van 20 maart 2020 om 7 mei 2020 een vordering tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging en tot vernietiging heeft ingesteld (zaak gekend onder het rolnummer 1920-

RvVb-0619-SA), doet hieraan op zich geen afbreuk. 

 

4. 

Het middel is gegrond. 

VI. KOSTEN 

Met toepassing van artikel 33 DBRC-decreet legt de Raad de kosten van het beroep, inclusief de 

hierna bedoelde rechtsplegingsvergoeding, geheel of voor een deel 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. 

 

Aangezien de bestreden beslissing wordt vernietigd, moet de verwerende partij als de ten gronde 

in het ongelijk gestelde partij aangeduid worden. De kosten van het geding, zijnde de door de 

verzoekende partijen betaalde rolrechten, vallen ten laste van de verwerende partij. 

 

In zoverre de Raad toepassing heeft gemaakt van de verkorte procedure bepaald in artikel 59/2 

Procedurebesluit, is er volgens artikel 20/1, §2, derde lid Procedurebesluit geen grond om de door 

de verzoekende partijen gevraagde verhoging van de rechtsplegingsvergoeding toe te kennen en 

volstaat een rechtsplegingsvergoeding ten belope van het basisbedrag van 700 euro die evenzeer 

ten laste van de verwerende partij valt. 
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BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

 

1. Het eerste middel is gegrond. 

 

2. De Raad vernietigt de beslissing van de verwerende partij van 3 december 2019, waarbij het 

beroep van de verzoekende partijen tegen de vergunningsbeslissing van de deputatie van de 

provincieraad van Antwerpen stilzwijgend wordt afgewezen. 

 

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

beroep van de verzoekende partijen 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 partijen, 

bepaald op 600 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro verschuldigd aan de 

verzoekende partijen, ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 11 augustus 2020 door de derde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de derde kamer, 

Yannick DEGREEF Filip VAN ACKER 
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