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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

 

van 10 december 2020 met nummer RvVb-A-2021-0422 

in de zaak met rolnummer 1819-RvVb-0342-A 

 

 

Verzoekende partijen 

 

de heer hhjhjhj 

1.  

mevrouw hhjhjhj 

2.  

mevrouw hhjhjhj 

3.  

mevrouw hhjhjhj 

4.  

de heer hhjhjhj 

de heer hhjhjhj 

5.  

de heer hhjhjhj 

6.  

 

vertegenwoordigd door advocaten Gregory VERMAERCKE en Marc 

D’HOORE met woonplaatskeuze op het kantoor te 8200 Brugge, Dirk 

Martensstraat 23 

 

Verwerende partij de CVBA INTERCOMMUNALE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING 

EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING, VENECO 

 

vertegenwoordigd door advocaat Sven VERNAILLEN met 

woonplaatskeuze op het kantoor te 2018 Antwerpen, 

Mechelsesteenweg 27 

  

Tussenkomende partij de gemeente AALTER, vertegenwoordigd door het college van 

burgemeester en schepenen 

 

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 partijen vorderen met een aangetekende brief van 26 oktober 2018 de vernietiging 

van het definitief onteigeningsbesluit van de verwerende partij van 30 augustus 2018, in 

samenhang met 

 

(1) de beslissing van de verwerende partij van 21 juni 2018 met betrekking tot de behandeling 

van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die geuit zijn tijdens het openbaar 

onderzoek en de bevestiging van het verslag van 13 juni 2018, en 

 



 

2  

(2) de beslissing van de verwerende partij van 21 juni 2018 met betrekking tot het gezamenlijk 

ingediend gestaafd verzoek tot zelfrealisatie en houdende goedkeuring van het verslag 

van 15 juni 2018 en 

 

(3) de beslissing van de rechtsvoorganger van de tussenkomende partij van 25 juli 2018 

houdende machtiging van de verwerende partij om te onteigenen. 

Met het definitief onteigeningbesluit van 30 augustus 2018 beslist de verwerende partij tot  

onteigening van de percelen gelegen te 9910 Aalter, met als kadastrale omschrijving afdeling 1, 

sectie C, nummers 757A, 756, 755A, 754B, 769C; 760B, 775B, 776C, 776E, 779D, om zo de 

onroerende goederen, gelegen binnen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Moerakker’, en 

nodig voor de globale aanleg, ontwikkeling en uitrusting van het nieuw lokaal bedrijventerrein en 

van het containerpark, evenals de daarmee verbonden weginfrastructuur en alle andere 

noodzakelijke bijkomende uitrustingen, te verwerven. 

II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING 

De tussenkomende partij vraagt met een aangetekende brief van 5 maart 2019 in de procedure tot 

vernietiging tussen te komen. 

 

De voorzitter van de Raad laat de tussenkomende partij met een beschikking van 18 maart 2019 

toe tussen te komen.  

 

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

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

wederantwoordnota in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 16 juli 2019. 

 

Advocaat Gregory VERMAERCKE voert het woord voor de verzoekende partijen. 

Advocaat Katrien DAMS loco advocaat Sven VERNAILLEN voert het woord voor de verwerende 

partij. 

Advocaat Leandra DECUYPER voert het woord voor de tussenkomende partij. 

 

De kamervoorzitter stelt de behandeling van het dossier uit tot op de zitting van 5 september 2019 

en vervolgens, op vraag van de procespartijen, opnieuw tot op de zitting van 8 oktober 2019, waar 

zowel de verzoekende partij als de verwerende partij en de tussenkomende partij schriftelijk 

verschijnen. 

 

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 gemeenteraad van de rechtsvoorganger van de tussenkomende partij heef op 14 april 2010 het 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Moerakker’ definitief vastgesteld en de deputatie van de 

provincie Oost-Vlaanderen heeft het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Moerakker’ 

goedgekeurd op 1 juli 2010. 
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De percelen van de verzoekende partijen, waarop de bestreden beslissing betrekking heeft, liggen, 

volgens de bestemmingsvoorschriften van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Moerakker’, 

in de “zone voor lokaal bedrijventerrein”. 

 

Het aan het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Moerakker’ gekoppeld onteigeningsplan is niet 

voorlopig vastgesteld en daarom evenmin goedgekeurd door de deputatie van de provincie Oost-

Vlaanderen.  

 

2. 

Op 8 september 2010 duidt de gemeenteraad van de rechtsvoorganger van de tussenkomende 

partij de verwerende partij aan als ontwikkelaar en onteigenend bestuur ter realisatie van het 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Moerakker’ 

 

Na de definitieve vaststelling van het onteigeningsplan op 7 december 2010 vraagt de verwerende 

partij op 23 maart 2011 een onteigeningsmachtiging, die haar, bij ministerieel besluit van 13 april 

2011, gedeeltelijk verleend wordt. 

 

De Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, heeft de vorderingen van de zevende 

verzoekende partij tot schorsing en tot vernietiging van deze onteigeningsmachtiging van 13 april 

2011 verworpen met arresten van respectievelijk 24 oktober 2011 (arrest nr. 215.955) en 28 mei 

2013 (arrest nr. 223.605). 

 

Met een vonnis van 1 september 2017 verwerpt de Vrederechter van het kanton Zomergem  de 

vordering van de verwerende partij tot onteigening van de zevende verzoekende partij en de 

rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, bevestigt dat op 18 juni 2018. 

 

3. 

De verwerende partij neemt op 8 februari 2018, met toepassing van het decreet van 24 februari 

2017 betreffende de onteigening voor het algemeen nut (hierna: Vlaams Onteigeningsdecreet), 

een voorlopig onteigeningsbesluit met de projectnota “Knesselare, Moerakker” en het 

onteigeningsplan. 

 

Tijdens het openbaar onderzoek, georganiseerd van 26 februari tot en met 28 maart 2018, dienen 

onder meer de verzoekende partijen een bezwaarschrift in en verzoeken zij eveneens om 

“zelfrealisatie”. 

 

Met een aangetekende brief van 4 juni 2018 dienen de verzoekende partijen gezamenlijk een 

gestaafd verzoek tot zelfrealisatie in. 

 

Op 21 juni 2018 beslist de verwerende partij het verslag van 13 juni 2018 met betrekking tot de 

‘behandeling van de standpunten, opmerkingen en bezwaren geuit tijdens het openbaar 

onderzoek’ goed te keuren, in zijn geheel te onderschrijven en bij te treden en het verslag toe te 

voegen aan het verzoek tot machtiging tot onteigening.  

 

Eveneens op 21 juni 2018 beslist de verwerende partij het verslag van 15 juni 2018 met betrekking 

tot de ‘behandeling gezamenlijk gestaafd verzoek tot zelfrealisatie’ goed te keuren, in zijn geheel 

te onderschrijven en bij te treden. 

 

Op 25 juli 2018 verleent de gemeenteraad van de rechtsvoorganger van de tussenkomende partij, 

overeenkomstig artikel 8 van het Vlaams Onteigeningsdecreet, machtiging aan de verwerende 

partij om een definitief onteigeningsbesluit vast te stellen. 
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De verwerende partij neemt op 30 augustus 2018 volgend definitief onteigeningsbesluit: 

 

“… 

1. Ruimtelijke context Lokaal bedrijventerrein Moerakker 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Moerakker’ (hierna: RUP ‘Moerakker’) is definitief vastgesteld bij 

beslissing van de gemeenteraad van Knesselare op 14 april 2010.  

 

De deputatie van Oost-Vlaanderen keurde het RUP ‘Moerakker’ goed op 1 juli 2010. 

 

Het RUP ‘Moerakker’ sluit aan op het bestaande bedrijventerrein langsheen de Knokseweg 

(begrepen tussen de Aalterseweg en de Stekelhoek), een gemengd bedrijventerrein waar 

zowel kleinere (< 5000 m2) als grotere (> 5000 m2) bedrijven gevestigd zijn.  

 

Het bestaande bedrijventerrein is conform het gewestplan Eeklo-Aalter (KB 24/3/1978) van het 

type ‘zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s’. Via een sectoraal BPA zonevreemde 

bedrijven kreeg één bedrijf op dit bedrijventerrein reeds een beperkte uitbreiding.  

 

Het RUP ‘Moerakker’ heeft als doel de ontwikkeling van een nieuw lokaal bedrijventerrein 

mogelijk te maken ten zuidwesten van dit bestaande bedrijventerrein (tussen Stekelhoek en 

bestaande bedrijventerrein) en om de realisatie van een gemeentelijk containerpark mogelijk 

te maken. 

 

Het bedrijventerrein moet ontsloten worden via een nieuwe interne ontsluitingsweg, welke 

aansluit op de Aalterseweg/Knokseweg. De huidige bedrijven ontsluiten immers allen 

rechtstreeks op de Aalterseweg en de Stekelhoek. De Aalterseweg is een smalle asfaltweg, de 

Stekelhoek een smalle weg bestaande uit een betonnen rijvak en een zachte berm aan 

weerszijden. Hier en daar is er nog een open gracht aanwezig langsheen de Stekelhoek. 

 

Bijkomend verkeer op deze 2 wegen is absoluut niet wenselijk. Een gebundelde ontsluiting 

nabij de Knokseweg kan het verkeer snel afleiden naar deze hoofdontsluiting (primaire weg I).  

 

2. Omschrijving van de te onteigenen onroerende goederen 

 

Het RUP ‘Moerakker’ heeft een totale oppervlakte van bij benadering 16,6 ha.  

 

11,2 ha was reeds bestemd als bedrijventerrein. Deze zone is, op het perceel waarop het 

containerpark voorzien wordt (0,8 ha) en de wegenis (0,2 ha) na, volledig volzet. Er wordt 

middels het RUP ‘Moerakker’  nog 5,4 ha landschappelijk waardevol agrarisch gebied omgezet 

in bedrijventerrein. 

 

De onteigening streeft de verwerving na van onroerende goederen gelegen binnen het RUP 

‘Moerakker’ en nodig voor de globale aanleg, ontwikkeling en uitrusting van het nieuw lokaal 

bedrijventerrein en van het containerpark evenals voor de daarmee onlosmakelijk verbonden 

weginfrastructuur en van alle andere noodzakelijke bijkomende uitrustingen. De 

verwezenlijking van dit alles dient vanzelfsprekend in overeenstemming te zijn met de 

voorschriften van het RUP ‘Moerakker’. 

 

De gronden die dienen verworven te worden, zijn meer specifiek bedoeld voor aanleg en 

uitrusting van de gronden voor een containerpark (1), voor wegenis (2) en voor nieuw te 

ontwikkelen bedrijventerrein (incl. wegenis, groenbufferzone en achteruitbouwzone) (3 en 4).  
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Tevens moet een smalle strook van 3m breed, gelegen langsheen de Aalterseweg en 

langsheen de nieuwe toegangsweg tot het bedrijventerrein (5) verworven worden. Deze strook 

is bedoeld voor het bovengronds brengen en omleiden van de Woestijnbeek (O438), een 

waterloop van 3de categorie. De Woestijnbeek stroomt nu onder de bestaande bedrijven door. 

 

De gronden die dienen onteigend te worden, worden als de innemingen 1 tot en met 10 

weergegeven op het onteigeningsplan ‘Moerakker’ en worden op de daarbij horende 

onteigeningstabel ook kadastraal omschreven.   

 

3. Aanduiding onteigenende instantie 

 

Veneco is onteigeningsbevoegd en werd in zitting van 25 juli 2018 gemachtigd door de 

gemeenteraad van de gemeente Knesselare om op te treden als onteigenende instantie.  

 

Veneco is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid in de zin 

van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (B.S. 

31.10.2001) 

 

Artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 bepaalt het volgende: 

 

“Het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is een publiekrechtelijke rechtspersoon 

met een rechtsvorm waarvan de kenmerken vastgesteld zijn krachtens de bepalingen van dit 

decreet. 

 

Ongeacht haar doelstellingen hebben haar verbintenissen geen handelskarakter. 

 

Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door dit decreet, zijn op het samenwerkingsverband 

met rechtspersoonlijkheid de bepalingen van toepassing van het wetboek voor de 

vennootschappen die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid.” 

 

Artikel 1 van de statuten van Veneco bepaalt wat volgt: 

 

“De “intergemeentelijke vereniging Veneco” is een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

 

Het wordt beheerst door het decreet van zes juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking. 

 

De vereniging Veneco wordt hierna steeds “Veneco” genoemd. De vereniging is een 

publiekrechtelijke rechtspersoon met de rechtsvorm van een dienstverlenende vereniging, 

waarvan de kenmerken zijn vastgesteld krachtens de bepalingen van het decreet. 

 

Ongeacht haar rechtsvorm hebben haar verbintenissen geen handelskarakter.” 

 

Conform artikel 2 van de statuten is Veneco een samenwerkingsverband zonder 

beheersoverdracht dat onder meer tot doel heeft “De studie en realisatie van het economisch 

grondbeleid en een economische ontwikkeling door de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen 

en de reconversie van bestaande bedrijventerreinen en het oprichten van 

bedrijfsverzamelgebouwen”. 

 

Ter realisatie van die doelstellingen kan Veneco wel degelijk optreden als onteigenende 

instantie. 
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Art. 6 lid 4 van het Decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut van 24 februari 2017 

stelt immers dat: ‘de volgende instanties zijn bevoegd om tot onteigening over te gaan: de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de autonome gemeentebedrijven, de 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de publiekrechtelijke 

samenwerkingsverbanden tussen openbare centra voor maatschappelijk welzijn.’ 

 

In artikel 62 lid 3 van het decreet van 6 juli 2001 staat het volgende: ‘De dienstverlenende of 

de opdrachthoudende vereniging kan door de gemeenteraad van de gemeente op wiens 

grondgebied het voorwerp van de onteigening zich bevindt gemachtigd worden om in eigen 

naam en voor eigen rekening over te gaan tot de onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de 

verwezenlijking van haar statutaire doelstellingen’. 

 

4. Rechtsgrond voor de onteigening 

 

De onteigening wordt door Veneco gevoerd volgens het decreet van 24 februari 2017 

betreffende onteigening voor het algemeen nut.  

 

Artikel 16 van het decreet van 13 juli 2012 ruimtelijke economie biedt de noodzakelijke 

habilitatiebepaling voor het onteigeningsdoel en stelt dat: ‘De provincies en de gemeenten 

kunnen tot onteigening overgaan voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen, alsook van de 

toegangswegen en de bijkomende infrastructuur voor die bedrijventerreinen. De Vlaamse 

Regering kan met hetzelfde doel de Vlaamse openbare instellingen en andere 

publiekrechtelijke rechtspersonen die daarvoor door haar worden aangewezen, geval per geval 

machtigen tot onteigening. De gemeenteraad van de gemeente op wiens grondgebied het 

voorwerp van de onteigening zich bevindt, kan hiertoe ook de verenigingen van gemeenten en 

de autonome gemeentebedrijven, geval per geval machtigen.’  

 

Gezien de te onteigenen onroerende goederen gelegen zijn op het grondgebied van de 

gemeente Knesselare kan de gemeenteraad van de gemeente Knesselare Veneco machtigen 

tot onteigening voor de aanleg en ontwikkeling van het bedrijventerrein, alsook van de 

toegangswegen en voor de bijkomende infrastructuur voor die bedrijventerreinen. 

 

5. Het onteigeningsdoel is van algemeen nut 

 

De onteigening is noodzakelijk voor de globale realisatie, uitrusting en ontwikkeling van een 

lokaal bedrijventerrein en voor de aanleg en uitrusting van een containerpark zoals voorzien in 

het RUP ‘Moerakker’ en dit om een aantal noden en behoeftes in de gemeente Knesselare en 

omgeving in te vullen zodat met de onteigening derhalve onmiskenbaar tegemoet wordt 

gekomen aan een doel van algemeen nut: 

 

Nood aan een containerpark op een goed bereikbare locatie; 

 

Nood aan ruimte voor gecentraliseerde technische infrastructuur en diensten; 

 

Nood aan ruimte voor de vestiging van nieuwe lokale bedrijven; 

 

Nood aan herlokalisatieruimte van (zonevreemde) bedrijven welke ter plaatse niet kunnen 

bestendigen; 

 

Opportuniteit om het bestaande bedrijventerrein geleidelijk aan te optimaliseren. 
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De gemeente Knesselare beschikt vandaag niet over een volwaardig uitgerust containerpark.  

De nood aan ontwikkeling van een modern en functioneel containerpark is acuut. Het college 

van burgemeester en schepenen van Knesselare bevestigde op 12 oktober 2016 nogmaals 

deze noodzaak en heeft dit op 4 oktober 2017 herbevestigd. 

 

Op vandaag beschikt de gemeente immers enkel over een inzamelpunt voor afval. Dit 

inzamelpunt is beperkt in oppervlakte en excentrisch gelegen in de Prinsengoeddreef.  

 

Bovendien paalt dit inzamelpunt aan een verkaveling (verkeers- en lawaaihinder) en is het 

gelegen in recreatiegebied (naast de tennisterreinen), waardoor uitbreiding in situ ruimtelijk niet 

te verantwoorden is en juridisch niet mogelijk. 

 

Voor betreffend inzamelpunt is er verder ook slechts een tijdelijke stedenbouwkundige 

vergunning verkregen (op 7/6/2013 voor 3 jaar en op 29/6/2016 voor 5 jaar). 

 

Het nieuwe recyclagepark moet modern en vlot toegankelijk zijn en beschikken over voldoende 

circulatieruimte. Het parkconcept situeert zich in een globaal afval- en grondstoffenbeleid en 

de gemeente werkt hierin nauw samen met IVP, OVAM, kringloopcircuit en de visie die daar 

momenteel uitgewerkt wordt. Ongeveer 4800 m2 zal binnen het project worden ingenomen 

door het recyclagepark. 

 

Naast het nieuwe recyclagepark is er voor de gemeente Knesselare tevens nood om de 

technische infrastructuur en diensten te centraliseren op de te ontwikkelen site. Er moet een 

technische loods komen waar het machinepark en de materialen veilig kunnen opgeslagen 

worden (overdekte en afgesloten parking). Daarnaast moet er ruimte zijn voor grond- en 

materialendepot, moet er een gecentraliseerd stockbeheer mogelijk zijn en moeten er 

personeelsruimtes zijn (o.a. bureelruimte voor rapportage van werken, werkruimte/atelier voor 

binnenwerken, vergaderruimte, eetruimte, doucheruimte,…). Een richtcijfer van 40% van de 

oppervlakte (ca 3200 m2) is nodig voor deze technische infrastructuur. 

 

De ontsluitingsweg voor het containerpark en van de site voor de technische diensten zal 

tegelijkertijd dienst doen als ontsluitingsweg voor het nieuwe bedrijventerrein. Deze weg wordt 

daarom gerekend bij de bruto-oppervlakte voor aanleg van het bedrijventerrein. 

 

Zowel bij de gemeente Knesselare als bij Veneco zijn er vestigingsaanvragen ingediend van 

bedrijven waaraan geen passend gevolg kon worden gegeven ten gevolge van het niet 

beschikbaar zijn van bouwrijpe bedrijfsgronden voor lokale bedrijven te Knesselare. 

 

Deze behoefte wordt ook cijfermatig onderbouwd en dit reeds van bij de goedkeuring van het 

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) in 2006. De nood en behoefte tot aanleg van een 

lokaal bedrijventerrein vloeit dan ook mede voort uit de taakstellingen van het GRS. Daarin 

werd toen reeds een behoefte aangetoond van 5,25 ha. Het betreft ruimte voor lokale 

bedrijvigheid die moeilijk verweefbaar is binnen de woonomgevingen. 

 

De “behoefte” werd berekend aan de hand van: 

 

Herlocalisatie van zonevreemde bedrijven (2,8 ha) 

 

Opvang lokale dynamiek (opstarten van nieuwe bedrijven) (1,7 ha) 

 

Dit werd geactualiseerd door: 
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o De uitbreiding verkregen door het bedrijf Missault in het sectoraal BPA (-

0,7 ha) door omzetting van agrarisch gebied naar bedrijvenzone 

 

o Het juridisch aanbod aan bedrijventerrein dat verloren gaat door het 

voorzien van een containerpark (+ 1,7 ha) (= omzetting van KMO-zone naar 

zone voor openbare nuts- en gemeenschapsvoorzieningen) 

 

Dit leidde tot een nood van 5,5 ha aan ruimte voor bedrijven. 

 

Het “aanbod” werd berekend aan de hand van: 

 

Percelen binnen bestaande KMO-zones waar zich een nieuw bedrijf zou kunnen vestigen 

(0 ha).  

 

Met de opmaak van het RUP ‘Moerakker’ werd de behoefte uit het GRS zelfs geactualiseerd 

tot 6,6 ha: 

 

Herlocalisatie van zonevreemde bedrijven (2,8 ha) (cfr. visie GRS) 

 

Opvang lokale dynamiek (opstarten van nieuwe bedrijven) (1,7 ha) (cfr. visie GRS) 

 

De oppervlakte aan extra bedrijventerrein die via een sectoraal BPA werd bekomen sinds 1994 

werd van de behoefte afgetroken. Het betreft in totaal (-1 ha): 

 

o 1ste uitvoeringsfase: 0,79 ha (MB 18/05/2000) 

 

o 2de uitvoeringsfase: 0,20 ha (MB 05/02/2004) 

 

Verlies oppervlakte KMO-zone t.g.v. nieuwe containerpark. De in het GRS voorziene 1,7 ha is 

te ruim gerekend aangezien daar ook de aanleg van de ontsluitingsweg in zat. Deze weg zal 

ook gebruikt worden om de bedrijven in de achterliggende nieuwe zone te ontsluiten en dient 

bij de bruto oppervlakte aan bedrijventerrein gerekend te worden, m.a.w. kan niet 

gecompenseerd worden. 

 

Zonevreemde bedrijven opgenomen in sectoraal BPA die niet konden bestendigd worden.  

 

Deze dienen op termijn te herlocaliseren (+ 0,9 ha); 

 

Recente aanvragen tot aankoop KMO-grond van bedrijven uit Knesselare (deze bedrijven 

werden nog niet in een categorie meegerekend) (+1,3 ha). 

 

3.3 In 2017 werden de aanvragen van bedrijven uit de gemeente tot aankoop van bedrijfsgrond 

geactualiseerd. Momenteel zijn er 24 lokale bedrijven kandidaat voor een kavel van gemiddeld 

1500 m2. Dit brengt de totale vraag op + 3,6 ha i.p.v. 1,3 ha wat de behoefte van 6,6 ha alleen 

nog maar meer aantoont. 

 

De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP ‘Moerakker’ zijn zodanig geschreven dat 

een bedrijf dat zich wenst te herlocaliseren in de gemeente, een kavel kan toegewezen krijgen 

op het bedrijventerrein, ook al is die groter dan 5000 m2.  
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Middels het RUP ‘Moerakker’ is er ruimte voor netto 4,4 ha lokaal bedrijventerrein, 8000 m2 

voor containerpark en netto 6125 m2 voor gemengd bedrijventerrein. Rekening houdend met 

de actuele behoefte, zal het nieuwe bedrijventerrein dus snel ingevuld worden. 

 

3.4 Het bestaande bedrijventerrein, begrepen tussen Stekelhoek en Aalterseweg is organisch 

en zeer ongeordend gegroeid. Er werden grondaankopen gedaan door diverse bedrijven 

zonder dat de site verkaveld werd. De bestaande Woestijnbeek werd ingebuisd en kwam onder 

de bedrijven te liggen. Er is geen interne wegenis. Alle bedrijven ontsluiten op heden via de 

daartoe onvoldoende uitgeruste Stekelhoek en Aalterseweg. Groenbufferzones en 

waterbufferbekkens/infiltratiezones zijn onbestaande. 

 

Bedoeling is om voor het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein, in tegenstelling tot het 

bestaande bedrijventerrein, tot een volledig en globaal geïntegreerd project te komen.  

 

De weginfrastructuur wordt daarbij geoptimaliseerd en eenduidig ingericht met een centrale 

toegang naar zowel het nieuwe lokale bedrijventerrein als naar het containerpark.  

 

Door het voorzien van een groenbufferzone tussen Stekelhoek en het bedrijventerrein, wordt 

het onmogelijk om de uitbreidingssite te bereiken vanaf de Stekelhoek. De Stekelhoek, maar 

ook de Aalterseweg, worden daardoor niet meer bijkomend belast met verkeer. Als functionele 

fietsroute in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk is de Stekelhoek niet geschikt voor 

zwaar bedrijfstransport. 

 

Ook komt er een groenbuffer, daar waar het bestaande bedrijf nu naakt in het landschap staat 

en komende van de Knokseweg (uit de richting van Aalter) geen enkele visuele buffer heeft.  

 

Er wordt tevens in voldoende waterbuffering voorzien. De Woestijnbeek wordt verlegd en open 

gemaakt. Het openleggen van een waterloop heeft als grote voordeel dat er controle is op wat 

er in de waterloop terecht komt. Mogelijks kan het regenwater van de bestaande bedrijven ook 

in deze open waterloop komen. 

 

Het ecologisch waardevol aanpalend gebied ‘De Rietjes’ zal door de realisatie van het project 

in stand kunnen worden gehouden waardoor ook de waterhuishouding zal verbeteren. De 

Rietjes is heden een gebied met nog een goede landbouwkundige structuur. De bodem is zeer 

geschikt voor akkerteelten. Al deze ingrepen worden dus gedaan ten voordele van het 

algemeen nut. 

 

3.5 Conclusie : Er kan in het licht van al het voormelde duidelijk geconcludeerd worden dat met 

het doel van de onteigening uitsluitend het algemeen nut zal gediend worden.  

 

6. Motivering van de onteigeningsnoodzaak 

 

Binnen het RUP ‘Moerakker’ zijn nog een aantal onroerende goederen niet verworven. De 

onteigening van deze onroerende goederen is strikt noodzakelijk om tot een integrale en 

geïntegreerde realisatie, uitrusting en ontwikkeling van het bedrijventerrein, tot de uitrusting 

van de gronden nodig voor het containerpark, van de onlosmakelijk daarmee verbonden 

wegeninfrastructuur en van de bijhorende uitrustingen te kunnen komen.  

 

De nog niet verworven onroerende goederen moeten door onteigening in eigendom worden 

verworven, zoniet kan het bedrijventerrein niet ontwikkeld worden volgens de voorwaarden 

opgelegd in het RUP ‘Moerakker’. Veneco heeft binnen het RUP ‘Moerakker’ reeds een aantal 

onroerende goederen op minnelijke wijze kunnen verwerven. De reeds verworven goederen 
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worden dan ook uit het onteigeningsplan gehouden. Gelet op de huidige eigendomsstructuur, 

waarbij een aantal onroerende goederen niet minnelijk konden worden verworven, is er zonder 

onteigening door Veneco dus geen enkele zekerheid of garantie die kan leiden tot een integrale 

en geïntegreerde realisatie, ontwikkeling en uitrusting van de wegeninfrastructuur, het 

bedrijventerrein, het containerpark en van de bijkomende noodzakelijke uitrusting volgens de 

voorwaarden opgelegd in het RUP ‘Moerakker’.  

 

Ook zijn de nog niet verworven onroerende goederen noodzakelijk voor het verleggen en open 

maken van de Woestijnebeek, voor het aanplanten van de groenbufferzone en voor de aanleg 

van de interne wegeninfrastructuur welke aanleg tevens noodzakelijk is om tot een integrale 

realisatie en ontwikkeling van  het lokaal bedrijventerrein te kunnen komen, zodat ook om die 

reden de onteigening noodzakelijk is.  

 

Door de onteigening van alle nog niet verworven onroerende goederen binnen het plangebied 

door Veneco worden alle resterende percelen in één hand verenigd en wordt zo eventuele 

speculatie en particulier winstbejag tegen gegaan zodat ook in een betaalbaar lokaal 

bedrijventerrein kan worden voorzien, wordt de globale en geïntegreerde realisatie van het 

lokaal bedrijventerrein als één geheel gewaarborgd volgens eenduidige inrichtingsprincipes. 

Gezien verder ook in de realisatie van publieke infrastructuur en openbare nutsvoorzieningen 

moet worden voorzien is het alleszins wenselijk dat Veneco daarover de regie voert. 

 

De onteigeningsnoodzaak is dus duidelijk aanwezig en heeft op cumulatieve wijze betrekking 

op het doel van de onteigening, de onteigening als middel en het voorwerp van de onteigening. 

 

7. Onteigeningsplan 

 

Het onteigeningsplan ‘Moerakker’ bevat overeenkomstig artikel 11 van het Vlaams 

Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 de omtrek van de te onteigenen goederen, de 

kadastrale vermelding van de sectie, nummers, grootte en aard van de percelen en de 

onroerende goederen, de naam van de eigenaars volgens kadastrale gegevens en de 

onteigenende instantie.  

 

Het onteigeningsplan ‘Moerakker’ wordt gevoegd als bijlage bij onderhavig besluit en maakt 

hier integraal deel van uit. 

 

8. Projectnota 

 

Overeenkomstig artikel 12 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 werd een 

projectnota opgemaakt. 

 

De projectnota ‘Knesselare Moerakker’ wordt gevoegd als bijlage bij onderhavig besluit en 

maakt hier integraal deel van uit. 

 

9. Openbaar onderzoek 

 

Overeenkomstig artikel 17 tot en met 23 van het Vlaams Onteigeningsdecreet 2017 en het 

bijhorende Uitvoeringsbesluit werd een openbaar onderzoek georganiseerd. 

 

Tijdens het openbaar onderzoek dat liep van 26 februari 2018 tot en met 28 maart 2018 lagen 

het voorlopig onteigeningsbesluit ‘Knesselare Moerakker’ samen met het onteigeningsplan 

‘Knesselare Moerakker’ en de projectnota ‘Knesselare Moerakker’ ter inzage. 
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Tijdens het openbaar onderzoek werden er 6 bezwaren ingediend en 3 formele verzoeken tot 

zelfrealisatie. 

 

De ingediende standpunten, opmerkingen en bezwaren werden allen ontmoet en behandeld.  

 

Ze werden weerlegd en verworpen. 

 

Voor de gemotiveerde weerlegging van de ingediende standpunten, opmerkingen en bezwaren 

kan worden teruggevallen op de motieven zoals deze zijn weergegeven in het verslag van 13 

juni 2018 van het openbaar onderzoek houdende de behandeling van de standpunten, 

opmerkingen en bezwaren die geuit zijn tijdens het openbaar onderzoek. 

 

Het verslag van het openbaar onderzoek van 13 juni 2018 houdende de behandeling van de 

standpunten, opmerkingen en bezwaren die geuit zijn tijdens het openbaar onderzoek werd 

goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Veneco van 21 juni 2018.  

 

Zowel het verslag van 13 juni 2018 als de beslissing van de Raad van Bestuur van 21 juni 2018 

worden uitdrukkelijk bevestigd en definitief bijgetreden en worden gevoegd als bijlage bij 

onderhavig besluit en maken hier integraal deel van uit. 

 

10. Gezamenlijk gestaafd verzoek tot zelfrealisatie 

 

Na het openbaar onderzoek werd één gezamenlijk gestaafd verzoek tot zelfrealisatie 

ingediend. 

 

De behandeling van dit gezamenlijk gestaafd verzoek tot zelfrealisatie werd weergegeven in 

het verslag van 15 juni 2018 inzake de behandeling van het gezamenlijk ingediende gestaafd 

verzoek tot zelfrealisatie  

 

Het gezamenlijk ingediende gestaafd verzoek tot zelfrealisatie werd onontvankelijk bevonden 

 

Voor de motieven die tot de onontvankelijkheid van het gezamenlijk ingediende gestaafd 

verzoek tot zelfrealisatie hebben geleid kan naar de inhoud van het verslag van 15 juni 2018 

worden verwezen.  

 

Het verslag van 15 juni 2018 inzake de behandeling van het gezamenlijk ingediende gestaafde 

verzoek tot zelfrealisatie werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Veneco van 21 juni 

2018. 

 

Uit dit alles blijkt ontegensprekelijk de onteigeningsnoodzaak van de onteigening. 

 

Zowel het verslag van 15 juni 2018 inzake de behandeling van het gezamenlijk ingediende 

gestaafd verzoek tot zelfrealisatie als de beslissing van de Raad van Bestuur van Veneco van 

21 juni 2018 worden uitdrukkelijk bevestigd en definitief bijgetreden en worden  gevoegd als 

bijlage bij onderhavig besluit en  maken hier integraal deel van uit.  

 

11. Machtiging tot onteigening 

Overeenkomstig 8 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 en het bijhorende 

Uitvoeringsbesluit werd om een machtiging verzocht bij de gemeenteraad van de gemeente 

Knesselare. 
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De gemeenteraad van de gemeente Knesselare heeft op 25 juli 2018 machtiging verleend aan 

Veneco om het definitief onteigeningsbesluit Moerakker vast te stellen. 

 

Voornoemde gemeenteraadsbeslissing wordt gevoegd als bijlage bij onderhavig besluit en 

maakt hier integraal deel van uit. 

 

12. Onderhandelingen 

 

Veneco heeft als onteigenende instantie onderhandelingen gevoerd met de te onteigenen 

partijen. De onderhandelingen die zowel voorafgaand de voorlopige vaststelling van het 

onteigeningsbesluit als tot op heden plaats hebben gevonden, hebben niet het gewenste 

resultaat bereikt. 

 

De bewijzen van onderhandeling of van de poging tot onderhandeling werden gevoegd in het 

aanvraagdossier bij het verzoek tot machtiging tot onteigening aan de gemeente Knesselare. 

 

Er kon op basis van de gevoerde onderhandelingen geen minnelijk akkoord worden bekomen 

met de te onteigenen partijen om de te onteigenen onroerende goederen minnelijk te 

verwerven.  

 

13. Conclusie 

 

Uit al het bovenstaande blijkt dat de onteigening noodzakelijk is en het algemeen belang dient. 

Het onteigeningsdoel kan niet gerealiseerd worden indien niet alle gronden verworven zijn. Het 

ontbreken van gronden verhindert ondermeer dat de waterhuishouding integraal wordt 

aangepakt, dat de interne wegenis wordt aangelegd, dat groenbuffers worden gerealiseerd en 

dat dus het lokaal bedrijventerrein en het containerpark kunnen worden gerealiseerd volgens 

de voorschriften van het RUP ‘Moerakker’.  

 

Het onteigeningsdoel kadert verder ook binnen het algemeen belang dat Veneco in 

overeenstemming met haar maatschappelijk doel wenst te realiseren. 

Om deze redenen is voor het algemeen nut de verwerving van de nog niet verworven 

onroerende goederen binnen het RUP ‘Moerakker’ noodzakelijk en dringt de onteigening door 

Veneco zich op van de onroerende goederen zoals afgebeeld op het onteigeningsplan 

‘Moerakker’ en aldaar nader omschreven in de onteigeningstabel.  

 

Bijgevolg dient het onteigeningsbesluit ‘Knesselare Moerakker’, samen met: 

 

- het onteigeningsplan ‘Moerakker’ 

 

- de projectnota ‘Knesselare Moerakker’   

 

- het verslag van 13 juni 2018 van het openbaar onderzoek met de behandeling van de 

standpunten, opmerkingen en bezwaren die geuit zijn tijdens het openbaar onderzoek, 

goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Veneco van 21 juni 2018  

 

- het verslag van 15 juni 2018 inzake de behandeling van het gezamenlijk ingediende 

gestaafd verzoek tot zelfrealisatie, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Veneco 

van 21 juni 2018 

 

- de machtiging tot onteigening d.d. 25 juli 2018 verleend door de gemeente Knesselare  
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door de raad van bestuur van Veneco definitief te worden goedgekeurd en definitief te worden 

vastgesteld. 

 

Besluit de Raad van Bestuur eenparig: 

 

Artikel 1 

 

Het  onteigeningsbesluit ‘Knesselare Moerakker’, dat werd opgesteld in overeenstemming met 

artikel 28 van het Decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut van 24 februari 2017, 

evenals de volgende bijlagen die integraal deel uitmaken van het onteigeningsbesluit 

‘Knesselare Moerakker’: 

 

- het onteigeningsplan ‘Moerakker’ 

 

- de projectnota ‘Knesselare Moerakker’ 

 

- het verslag van 13 juni 2018 van het openbaar onderzoek met de behandeling van de 

standpunten, opmerkingen en bezwaren die geuit zijn tijdens het openbaar onderzoek, 

goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Veneco van 21 juni 2018 

 

- het verslag van 15 juni 2018 inzake de behandeling van het gezamenlijk ingediende 

gestaafde verzoek tot zelfrealisatie, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 

Veneco van 21 juni 2018 

 

- de machtiging tot onteigening d.d. 25 juli 2018 verleend door de gemeente Knesselare  

 

worden definitief goedgekeurd en definitief vastgesteld 

…” 

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. ONTVANKELIJKHEID VAN DE TUSSENKOMST 

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

V. ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING TOT VERNIETIGING 

A. Ontvankelijkheid wat betreft de tijdigheid van het beroep 

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

 

B. Ontvankelijkheid wat betreft het voorwerp van het beroep 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen vorderen, samen met de vernietiging van de beslissing van de verwerende 

partij van 30 augustus 2018 tot definitieve vaststelling van het onteigeningsbesluit ‘Knesselare- 

Moerakker’, ook de vernietiging van de volgende beslissingen, die er, volgens de verzoekende 
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partijen, onlosmakelijk mee verbonden zijn als onderdeel van een complexe administratieve 

rechtshandeling: 

 

1) de beslissing van de verwerende partij van 21 juni 2018 met betrekking tot de behandeling 

van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die geuit zijn tijdens het openbaar 

onderzoek en de bevestiging van het verslag van 13 juni 2018 

  

2) de beslissing van de verwerende partij van 21 juni 2018 met betrekking tot de behandeling 

van het gezamenlijk ingediend gestaafd verzoek tot zelfrealisatie en houdende 

goedkeuring van het verslag van 15 juni 2018 

 

3) de beslissing van de rechtsvoorganger van de tussenkomende partij van 25 juli 2018 tot 

machtiging van de verwerende partij om te onteigenen. 

 

2. 

De verwerende partij werpt de volgende exceptie op: 

 

“… 

Geen sprake van een eenzijdige administratieve rechtshandeling  

 

A. Algemeen 

 

Vóór de inwerkingtreding van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 was 

de Raad van State thans bevoegd om kennis te nemen van beroepen gericht tegen 

onteigeningsbesluiten die in verband konden worden gebracht met gemeenschaps- en 

gewestaangelegenheden. 

 

Om ontvankelijk te zijn moest het beroep gericht zijn tegen een administratieve 

rechtshandeling. 

 

Onder rechtshandeling in de zin van artikel 14 RvS-wet dient te worden verstaan een 

handeling waarbij wordt beoogd rechtsgevolgen in het leven te roepen of te beletten dat zij 

tot stand komen, m.a.w. waarbij wordt beoogd wijziging aan te brengen in een bestaande 

rechtsregel of rechtstoestand, dan wel zodanige wijziging te beletten. 

 

Of nog, een uitvoerbare bestuurshandeling, eenzijdig genomen door een bestuursoverheid 

met het oog op het teweegbrengen, hetzij het opleggen van verplichtingen, hetzij het 

toekennen of intrekken van rechten, of het beletten van bepaalde rechtsgevolgen. 

 

Om ontvankelijk te zijn moest een beroep derhalve een handeling tot voorwerp hebben die 

zelf rechtsgevolgen sorteert en die onmiddellijk en rechtstreeks nadeel berokkent aan de 

verzoekende partij. 

 

Administratieve maatregelen die per se geen uitvoerbare kracht hebben en geen gevolg 

hebben voor de rechtstoestand van de verzoeker, komen niet in aanmerking voor 

vernietiging. Het beroep waarbij een handeling zonder rechtsgevolgen of een handeling die 

niet belet dat rechtsgevolgen ontstaan wordt aangevochten, is derhalve niet ontvankelijk. 

 

Opdat er daadwerkelijk sprake zou kunnen zijn van een administratieve rechtshandeling 

dient de beslissing te voldoen aan 4 constitutieve elementen: 

 

- Het moet om een rechtshandeling gaan; 
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- De rechtshandeling moet door een bestuurlijke overheid zijn genomen en 

uitgevaardigd; 

 

- De rechtshandeling moet op een eenzijdige wijze tot stand zijn gebracht; 

 

- De rechtshandeling moet uitvoerbaar zijn; 

 

Vooreerst dient de bestuursbeslissing aldus een rechtshandeling te zijn. 

 

De rechtshandeling wordt doelbewust gesteld om bepaalde rechtsgevolgen in het leven te 

roepen of om die te beletten, met andere woorden, de optredende overheid tracht 

wijzigingen aan te brengen aan een bestaande rechtsregel of in een bepaalde 

rechtstoestand. Of nog anders gesteld, een bestuurlijke rechtshandeling creëert rechten 

voor, legt verplichtingen op of ontneemt verleende rechten aan bestuurden. 

 

Het begrip bestuurlijke rechtshandeling is een essentiële ontvankelijkheidsvoorwaarde in 

de rechtspleging voor de Raad van State overeenkomstig artikel 14 RvS-wet gezien 

uitsluitend eenzijdige bestuurlijke rechtshandelingen het voorwerp van een dergelijk 

objectief contentieux kunnen vormen. 

 

Voorgaande uiteenzetting en de vaste rechtspraak van de Raad van State kan ook worden 

toegepast op onderhavige procedure. 

 

Sinds de inwerkingtreding van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 is niet 

langer de Raad van State doch de Raad voor Vergunningsbetwistingen bevoegd om kennis 

te nemen van beroepen gericht tegen ‘definitieve onteigeningsbesluiten’. 

 

Overeenkomstig artikel 2, 2° van het Vlaams Onteigeningsdecreet dient onder ‘definitief 

onteigeningsbesluit’ te worden verstaan ‘de akte van beslissing van de onteigenende 

instantie, waarmee ze aangeeft de bestuurlijke fase af te sluiten en de gerechtelijke fase 

aan te vangen, nadat zij daartoe in voorkomend geval, voorafgaand een machtiging tot 

onteigening heeft ontvangen’. 

 

In wat volgt zal worden aangetoond dat drie van de vier bestreden beslissingen, zijnde  

 

- de beslissing van de Raad van Bestuur van Veneco dd. 21 juni 2018 betreffende 

de behandeling van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die geuit zijn 

tijdens het openbaar onderzoek en bevestiging van het verslag dd. 13 juni 2018; 

 

- de beslissing van de Raad van Bestuur van Veneco dd. 21 juni 2018 betreffende 

de behandeling van het gezamenlijk ingediend gestaafd verzoek tot zelfrealisatie 

en houdende goedkeuring van het verslag dd. 15 juni 2018; 

 

- de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Knesselare dd. 25 juli 2018 

tot machtiging tot onteigening ten gunste van Veneco 

 

geenszins als ‘definitieve onteigeningsbesluiten’ kunnen worden beschouwd, minstens 

geen administratieve rechtshandelingen betreffen zodat het beroep manifest onontvankelijk 

is in zoverre gericht tegen deze beslissingen. 

 

B. in concreto 
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Uit bovenstaande uiteenzetting is alvast ontegensprekelijk komen vast te staan dat enkel 

eenzijdige administratieve rechtshandelingen het voorwerp kunnen uitmaken van een 

procedure tot nietigverklaring en/of schorsing voor de Raad van State. Eénzelfde 

denkoefening dient te worden gemaakt nu thans de RvVb bevoegd is om kennis te nemen 

van vernietigingsberoepen gericht tegen definitieve onteigeningsbesluiten. 

 

Verzoekende partijen zijn blijkbaar van oordeel dat (1) de beslissing van de Raad van 

Bestuur van Veneco dd. 21 juni 2018 betreffende de behandeling van de standpunten, 

opmerkingen en bezwaren die geuit zijn tijdens het openbaar onderzoek en bevestiging 

van het verslag dd. 13 juni 2018, (2) de beslissing van de Raad van Bestuur van Veneco 

dd. 21 juni 2018 betreffende de behandeling van het gezamenlijk ingediende gestaafde 

verzoek tot zelfrealisatie en houdende goedkeuring van het verslag dd. 15 juni 2018 en (3) 

de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Knesselare dd. 25 juli 2018 tot 

machtiging tot onteigening ten gunste van Veneco eveneens zouden kunnen worden 

aangevochten bij uw Raad. 

 

Verwerende partij kan deze zienswijze geenszins bijtreden. 

 

Ten tijde dat de Raad van State nog bevoegd was om kennis te nemen van beroepen 

gericht tegen onteigeningsbesluiten diende rekening te worden gehouden met o.m. artikel 

19 van de wetten op de Raad van State. 

 

Artikel 19 van de wetten op de Raad van State bepaalt dat het beroep tot nietigverklaring 

kan worden ingesteld ‘door elke partij welke doet blijken van een benadeling of van een 

belang.’ De belangenvereiste bevat aldus twee componenten; ten eerste dient de 

bestreden handeling de verzoeker te benadelen en ten tweede dient de vernietiging een 

voordeel te verstrekken. Zodoende komt vast te staan dat de bestreden handeling 

griefhoudend moet zijn waarbij er een geïndividualiseerd verband bestaat tussen de 

handeling en de verzoeker.  

 

Ingestelde beroepen tot nietigverklaring zijn dan ook niet-ontvankelijk wegens gebrek aan 

belang wanneer de beslissingen geen rechtsgevolgen teweegbrengen voor de 

verzoekende partij. Het gaat hier o.m. beslissingen die uitsluitend betrekking hebben op 

derden zonder evenwel een nadeel toe te brengen aan de verzoeker, beslissingen die niet 

kunnen worden uitgevoerd of op zichzelf geen uitwerking kunnen hebben.  

 

De beslissingen van de Raad van Bestuur van Veneco dd. 21 juni 2018 (2) zijn loutere 

beslissingen van intern bestuur en zijn derhalve duidelijk niet aanvechtbaar met een 

procedure tot nietigverklaring bij uw Raad. Uw Raad is op basis van het Vlaams 

Onteigeningsdecreet uitsluitend bevoegd gemaakt om definitieve onteigeningsbesluiten te 

vernietigen. De decreetgever heeft de bevoegdheid van uw Raad beperkt tot dat en niet tot 

meer. 

 

Verder houden loutere maatregelen van inwendige orde – soms ook maatregelen van intern 

bestuur, maatregelen van interne organisatie genoemd, geen eigenlijke ‘beslissing’ in en 

de rechtstoestand van een bestuurde blijft erdoor ongewijzigd, zodat hiertegen ook om die 

reden niet bij uw Raad kan worden opgekomen. 

 

De beslissing van de Raad van Bestuur van Veneco waarbij intern werd beslist om 

bezwaren in het kader van het openbaar onderzoek of een gestaafd verzoek tot 

zelfrealisatie als onontvankelijk te verwerpen brengt op zich geen rechtsgevolgen met zich 
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mee voor de verzoekende partijen die maken dat ook deze beslissingen bij Uw Raad 

aanvechtbaar zouden worden. 

 

Zulk een loutere interne beslissing en inname van een standpunt in een bepaalde zaak 

zonder dat dit op zich rechtsgevolgen met zich meebrengt is dus geen bij Uw Raad 

aanvechtbare beslissing.  

 

Het hoeft zodoende weinig betoog dat de beslissing waarin een verzoek tot zelfrealisatie 

wordt afgewezen niet met een rechtstreeks vernietigingsberoep kan worden aangevochten 

bij uw Raad. Dit zal volgens bepaalde rechtsleer pas ten vroegste kunnen worden 

opgeworpen tijdens de gerechtelijke fase. 

 

Ook de beslissing tot machtiging van de gemeenteraad van de gemeente Knesselare van 

25 juli 2018 brengt geen rechtsgevolgen teweeg voor verzoekende partijen. Er wordt louter 

machtiging verleend aan verwerende partij om een definitief onteigeningsbesluit vast te 

stellen. Van een daadwerkelijke onteigening waarbij verzoekende partijen uit hun 

eigendomsrechten worden gezet, is (nog) geen sprake. 

 

Van enige andere dan het definitief onteigeningsbesluit bij uw Raad rechtstreeks 

aanvechtbare besluitvorming is derhalve om voormelde redenen geenszins sprake. 

 

Geen definitieve onteigeningsbesluiten in de zin van art. 2, 2° Vlaams 

Onteigeningsdecreet 

 

Drie van de vier  bestreden beslissingen kunnen dus geenszins worden beschouwd als 

‘definitieve onteigeningsbesluiten’ overeenkomstig artikel 2, 2° van het Vlaams 

Onteigeningsdecreet. De Decreetgever heeft duidelijk aangegeven wat dient te worden 

verstaan onder een ‘definitief onteigeningsbesluit. 

 

Overeenkomstig artikel 2, 2° van het Vlaams Onteigeningsdecreet dient onder ‘definitief 

onteigeningsbesluit’ te worden verstaan ‘de akte van beslissing van de onteigenende 

instantie, waarmee ze aangeeft de bestuurlijke fase af te sluiten en de gerechtelijke fase 

aan te vangen, nadat zij daartoe in voorkomend geval, voorafgaand een machtiging tot 

onteigening heeft ontvangen’. 

 

 De verslagen van de Raad van Bestuur en de beslissing van de gemeenteraad van de 

gemeente Knesselare van 25 juli 2018 voldoen hier geenszins aan.  

 

Van een zgn. complexe administratieve rechtshandeling kan in casu evenmin sprake zijn. 

 

Dit wordt alvast ook niet aangetoond door de verzoekende partijen. 

 

Gelet op al het voorgaande dient de vordering tot nietigverklaring gericht tegen  

 

(1) de beslissing van de Raad van Bestuur van Veneco dd. 21 juni 2018 

betreffende de behandeling van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die 

geuit zijn tijdens het openbaar onderzoek en bevestiging van het verslag dd. 13 

juni 2018; 

 

(2) de beslissing van de Raad van Bestuur van Veneco dd. 21 juni 2018 

betreffende de behandeling van het gezamenlijk ingediend gestaafd verzoek tot 

zelfrealisatie en houdende goedkeuring van het verslag dd. 15 juni 2018; 
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(3) de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Knesselare dd. 25 juli 

2018 tot machtiging tot onteigening ten gunste van Veneco  

 

te worden afgewezen als zijnde onontvankelijk. 

…” 

 

3. 

De tussenkomende partij werpt de volgende exceptie op: 

 

“… 

Uw Raad is onbevoegd om kennis te nemen van de vordering tot nietigverklaring van 

de onteigeningsmachtiging.  

 

Uw Raad is onbevoegd kennis te nemen van het vernietigingsberoep tegen de 

onteigeningsmachtiging van de gemeente Aalter van 25 juli 2018. 

 

Overeenkomstig artikel 43 Onteigeningsdecreet dat uw Raad als bevoegd bestuurscollege 

aanwijst, kan enkel het definitieve onteigeningsbesluit in rechte aangevochten worden voor 

uw Raad: 

 

‘Het definitieve onteigeningsbesluit kan door de belanghebbende bestreden worden bij 

de Raad voor Vergunningsbetwistingen, opgericht bij artikel 4.8.1 van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, met toepassing van de regels die met betrekking tot de 

geschillenbeslechting door dat rechtscollege zijn bepaald bij of kracht het decreet van 4 

april betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 

bestuursrechtscolleges.’ 

 

De onteigeningsmachtiging betreft een louter voorbereidende rechtshandelingen die niet in 

rechte aanvechtbaar is, nu de onteigeningsmachtiging geen (definitief) nadeel doet 

ontstaan in hoofde van verzoekende partijen. Minstens richten verzoekende partijen zich 

tot het verkeerde administratief rechtscollege. 

 

Bovendien en tot slot kan niet genoeg benadrukt worden dat de voor de 

onteigeningsmachtiging bevoegde overheid door uw Raad gekwalificeerd werd als 

potentieel belanghebbende partij én niet als verwerende partij. Duidelijker kan niet.  

 

Uw Raad is onbevoegd om kennis te nemen van de vordering tot nietigverklaring van 

de beslissingen van de raad van bestuur van Veneco van 21 juni 2018. 

 

Tussenkomende partij verwijst in eerste instantie naar hetgeen zij onder vorig randnummer 

uiteenzette aangaande artikel 43 Onteigeningsdecreet.  

 

Uw Raad zal vaststellen dat verzoekende partijen zich tot het verkeerde administratief 

rechtscollege richten en uw Raad onbevoegd is om van de tweede en derde bestreden 

beslissing kennis te nemen. 

 

Wat de tweede bestreden beslissing betreft - de behandelingen van de bezwaren en 

standpunten geuit lopende het openbaar onderzoek – merkt tussenkomende partij nog op 

dat deze beslissing net zoals de onteigeningsmachtiging an sich geen rechtsgevolgen 

ressorteert voor verzoekende partijen. Het betreft een louter voorbereidende 

rechtshandelingen in het kader van het nemen van het definitief onteigeningsbesluit. 
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…” 

 

4. 

De verzoekende partijen dupliceren: 

 

“… 

I. Algemeen 

 

Verwerende partijen houden voor in respectievelijke antwoordnota’s dat Uw Raad niet 

materieel bevoegd zou zijn om te oordelen over de vordering tot nietigverklaring in de mate dat 

deze gericht is tegen: 

 

- de onteigeningsmachtiging; 

 

- de beslissingen van de Raad van Bestuur van Veneco, dd. 21 juni 2018. 

 

Verwerende partijen kunnen in dit standpunt niet worden gevolgd. 

 

Verwerende partijen verliezen uit het oog dat het onteigeningsbesluit dd. 30 augustus 2018 

vanwege eerste verwerende partij houdende de definitieve vaststelling van het 

onteigeningsbesluit “Knesselare-Moerakker” een complexe administratieve rechtshandeling 

vormt met de hierboven genoemde administratieve rechtshandelingen, ten aanzien waarvan in 

toepassing van 43 Onteigeningsdecreet een vordering tot vernietiging kan worden ingesteld bij 

Uw Raad. 

 

II. Betreffende de rechtsfiguur van de complexe rechtshandeling 

 

Conform de rechtsfiguur van de complexe administratieve rechtshandeling kan de 

belanghebbende/bestuurde of geadministreerde de onwettigheid aanvoeren van alle 

voorbereidende beslissingen die hebben geleid tot de uiteindelijke “kernbeslissing”, ook al 

konden deze voorbereidende beslissingen met een afzonderlijk bestuursrechtelijk beroep 

worden aangevochten en werd zulks niet gedaan.  

 

Louter voorbereidende handelingen, zoals niet-bindende adviezen zijn geen 

rechtshandelingen, omdat zij op zich geen rechtsgevolgen hebben. Dit is weliswaar anders 

voor de voorbeslissingen. Deze determineren immers de eindbeslissing en hebben aldus wel 

degelijk rechtsgevolgen (R. Tijs, Algemeen bestuursrecht in hoofdlijnen, Intersentia, 

Antwerpen, 2012, pg. 165). 

 

De rechtsfiguur van de complexe administratieve rechtshandeling is een jurisprudentiële 

rechtsfiguur dewelke zijn ontstaan terugvindt in een reeds lang bestaande constante 

rechtspraak van de Raad van State (R.v.S. 26 maart 1959, nr. 6985, zoals aangehaald door A. 

MAST, J. DUJARDIN, M. VANDAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Kluwer, 1996, Antwerpen, 657, nr. 723 (met evenzeer rechtsvergelijkende 

verwijzingen naar de rechtspraak van de Franse Raad van State) 

 

Uit de vaste rechtspraak van de Raad van State zijn voor de toepassing van de rechtsfiguur 

van de complexe rechtshandeling de volgende voorwaarden af te leiden: 

 

− de voorbereidende beslissing, waarin de belanghebbende een onwettigheid 

ontwaart, dient een determinerende invloed te hebben gehad op de uiteindelijke 

eindbeslissing (zie recent: R.v.S. 22 februari 2018, nr. 240.783); 
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− de belanghebbende mag niet onzorgvuldig gehandeld hebben, in die zin dat hij 

geheel kritiekloos de procedure heeft doorlopen om vervolgens – wanneer het 

resultaat hem niet zint in de eindbeslissing – zijn kritiek te laten gelden (zie 

bijvb. R.v.S. 29 mei 2012, nr 219.519 in een zaak omtrent de gunning van een 

overheidsopdracht: in casu oordeelde de Raad van State ambtshalve dat de 

verzoekende partij, die zich richtte tegen de in het bestek gekozen 

beoordelingsmethodiek voor het gunningscriterium van de prijs, geen belang 

had bij dat middel, daar het bestek haar er uitdrukkelijk toe verplichte om 

meteen zichtbare rechtmatigheidsbezwaren onverwijld te melden aan de 

aanbestedende overheid, hetgeen zij had nagelaten). 

 

III. Toepassing van de rechtsfiguur van de complexe rechtshandeling in casu 

 

Uit de onderstaande bespreking zal blijken dat de hierboven aangehaalde voorwaarden voor 

de toepassing van de rechtsfiguur van de complexe rechtshandeling in casu allen zijn voldaan. 

 

Het hoeft geen ruim betoog om te concluderen dat de tweede tot en met de vierde bestreden 

beslissingen noodzakelijke voorbereidende administratieve rechtshandelingen zijn, met een 

determinerend karakter voor de eerste bestreden beslissing. Dienaangaande kan verwezen 

worden naar de motivering van de eerste bestreden beslissing waaruit duidelijk blijkt dat deze 

beslissing geschraagd wordt door de voorbereidende handelingen die het voorwerp uitmaken 

van de tweede tot en met de vierde bestreden beslissing. Er kan ook verwezen worden naar 

de te volgen administratieve procedure, zoals op heden geregeld en vastgelegd in het 

Onteigeningsdecreet (artikel 10 tot 30 Onteigeningsdecreet). 

 

Er kan bezwaarlijk aan verzoekende partijen enige onzorgvuldigheid worden verweten, in die 

zin dat zij – tijdens de procedure – enkel hebben geageerd ten aanzien van het uiteindelijk 

onteigeningsbesluit, zijnde de eerste bestreden beslissing. 

 

Uw Raad werd reeds in de feitelijke uiteenzetting er op gewezen dat het voorwerp van de 

bestreden beslissingen een derde (!) onteigeningspoging impliceren, uitgaande van eerste 

verwerende partij. Uit de stukken van het voorliggend dossier blijkt dat verzoekende partijen 

van meet af aan een houding hebben aangenomen ten aanzien van deze onteigeningspoging. 

Tijdens het openbaar onderzoek, lopende van 26 februari 2018 tot en met 28 maart 2018, 

hebben alle verzoekende partijen een bezwaarschrift ingediend, waarin tevens een verzoek tot 

zelfrealisatie was opgenomen (zie stuk 17). Per aangetekend schrijven van 4 juni 2018 werd 

namens alle verzoekende partijen een onderbouwd verzoek tot zelfrealisatie ingediend bij 

eerste verwerende partij, waarbij rekening werd gehouden met de door eerste verwerende 

partij aan verzoekende partijen per aangetekend schrijven van 4 april 2018 kenbaar gemaakte 

technische vereisten en beroepsbekwaamheid voor de zelfrealisatie (zie stukken 18 en 19). 

Verzoekende partijen hebben zich niet verzet tegen de onderhandelingen (artikelen 15 en 16 

Onteigeningsdecreet) dewelke eerste verwerende partij, zoals aangekondigd in de 

aangetekende schrijvens van respectievelijk 29 mei 2018 en 27 juni 2018, wenste te voeren. 

 

IV. Conclusie 

 

Het betoog van de eerste verwerende partij dat deze drie beslissingen ‘loutere beslissingen 

van intern bestuur’ zouden betreffen, is – gelet op voorgaande - manifest onjuist.  
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Ook de tweede verwerende partij laat gelden dat de beslissingen van de raad van bestuur van 

Veneco dd. 21 juni 2018 geen rechtsgevolgen zouden hebben voor de verzoekende partijen, 

omdat het loutere voorbereidende handelingen zouden betreffen, quod non. 

 

Het is duidelijk dat elk van deze beslissingen voorbeslissingen betreffen, die de eindbeslissing 

determineren en dus wel degelijk rechtsgevolgen voor de verzoekende partijen met zich 

meebrengen. De behandeling van de standpunten, opmerkingen en afwijzing van de bezwaren 

en het verzoek tot zelfrealisatie van de verzoekende partijen brengt onmiskenbaar 

rechtsgevolgen, d.i. een wijziging in de rechtstoestand van de verzoekende partijen, teweeg.  

 

Ten andere zijn loutere beslissingen van intern bestuur bv. maatregelen van inwendige orde, 

die louter de goede werking van de dienst beogen, en evident geen bestuurlijke 

rechtsbehandelingen betreffen (R. Tijs, Algemeen bestuursrecht in hoofdlijnen, Intersentia, 

Antwerpen, 2012, pg. 166). 

 

Overigens, zo het standpunt van de verwerende partijen wordt gevolgd dat drie van de 

voormelde beslissingen slechts loutere beslissingen van intern bestuur zouden betreffen 

zonder dat deze rechtsgevolgen zouden creëren (quod non), dient vastgesteld dat er in die 

visie aldus op heden geen standpunt werd ingenomen over de ingediende bezwaren, noch 

over het ingediende verzoek tot zelfrealisatie. In die optiek is het definitief onteigeningsbesluit 

hoe dan ook onwettig. 

 

Minstens vragen de verzoekende partijen dat toepassing wordt gemaakt van art. 159 

GW. Dit werd wel degelijk gevorderd in het inleidend verzoekschrift, in tegenstelling tot 

wat de verwerende partijen voorhouden. 

 

Het betoog van de verwerende partijen faalt zowel in feite als in rechte. 

 

Het enkele feit dat drie van de vier bestreden besluiten geen definitieve onteigeningsbesluiten 

in de zin van art. 2, 2° Vlaams Onteigeningsdecreet uitmaken, wijzigt niets aan de 

ontvankelijkheid van huidige vordering tot nietigverklaring. 

 

Uit de memorie van toelichting van het Vlaamse Onteigeningsdecreet blijkt ook duidelijk dat 

het de bedoeling was van de Vlaamse decreetgever om het schorsings- en het 

vernietigingscontentieux inzake onteigeningsbetwistingen op basis van impliciete 

bevoegdheden toe te kennen aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen (Ontwerp Vlaams 

Onteigeningsdecreet, memorie van toelichting, pg. 60). 

 

Anders dan dat verwerende partijen besluiten in hun onderscheiden antwoordnota’s kunnen 

verzoekende partij zich, met toepassing van de rechtsfiguur van de complexe administratieve 

rechtshandeling, wel degelijk bij Uw Raad in vernietiging richten tot het eigenlijk 

onteigeningsbesluit alsook de daartoe noodzakelijke en determinerende voorbereidende 

rechtshandelingen/beslissingen. Minstens kunnen verzoekende partijen per definitie, met 

toepassing van artikel 159 Grondwet, de onwettigheden waarmee de tweede tot en met de 

vierde bestreden beslissingen  zijn behept, inroepen ter ondersteuning van hun vordering 

opzichtens de eerste bestreden beslissing. 

 

De excepties van onontvankelijkheid ratione materiae van verwerende partijen falen naar recht. 

 

Het beroep is wel degelijk ontvankelijk voor zover het betrekking heeft op de nietigverklaring 

van de vier bestreden besluiten. 

…” 
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Beoordeling door de Raad 

1. 

Krachtens artikel 43 van het Vlaams Onteigeningsdecreet kunnen belanghebbenden ieder definitief 

onteigeningsbesluit bij de Raad bestrijden volgens de bij, of krachtens, het DBRC-decreet 

bepaalde regels.  

 

De procespartijen betwisten dan ook niet dat de bestreden beslissing (van de verwerende partij 

van 30 augustus 2018 tot definitieve vaststelling van het onteigeningsbesluit ‘Knesselare- 

Moerakker’) rechtstreeks aanvechtbaar is bij de Raad.  

 

2. 

Het definitief onteigeningsbesluit is, omwille van de, krachtens artikel 28, §2 van het Vlaams 

Onteigeningsdecreet, samenstellende delen ervan, een eindbeslissing in een complexe 

rechtshandeling.  

 

De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van de bestreden beslissing “in samenhang met” 

de vernietiging van (1) het verslag van het openbaar onderzoek met betrekking tot de behandeling 

van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die geuit zijn tijdens het openbaar onderzoek, (2) 

de behandeling van het gestaafd verzoek tot zelfrealisatie en (3) de machtiging tot onteigening. 

 

Deze ‘samenhangende beslissingen’ zijn, overeenkomstig artikel 28, §2, 3°-5° van het Vlaams 

Onteigeningsdecreet, een deel van het definitief onteigeningsbesluit. 

  

3. 

De Raad verwerpt dan ook de exceptie omdat de verzoekende partijen uitdrukkelijk de vernietiging 

vorderen van de bestreden beslissing in ‘samenhang’ met de drie andere beslissingen: het 

antwoord op de vraag of die ‘samenhangend’ bestreden beslissingen al dan niet afzonderlijk met 

een beroep tot vernietiging ervan kunnen worden bestreden, is niet relevant. 

 

De drie ‘samenhangend bestreden beslissingen’ zijn noodzakelijke bijlagen voor de definitieve 

vaststelling van het onteigeningsbesluit: bij onwettigheid kunnen zij, samen met het op basis 

daarvan definitief vastgesteld onteigeningsbesluit, worden vernietigd.  

 

C. Ontvankelijkheid wat betreft het belang van de verzoekende partijen 

1. 

De verzoekende partijen omschrijven hun belang als volgt: 

 

“… 

Verzoekende partijen geven geeft onmiskenbaar blijk van het rechtens vereiste wettig, 

actueel en rechtstreeks belang bij onderhavig verzoekschrift.  

 

Zoals uit het feitenrelaas blijkt, zijn de verzoekende partijen immers eigenaar van een 

aantal percelen waarop de bestreden besluiten betrekking hebben (ingetekend op het 

onteigeningsplan als innemingen 1, 2, 3 en 4, zie stuk 15):  

 

Partij hhjhjhj 

▪ : Afdeling 1, Sectie C, nr. 757A (met een oppervlakte van 83a83ca) 

 

Partij hhjhjhj 
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▪ : Afdeling 1, Sectie C, nr. 756 (met een oppervlakte van 1ha68a90ca) 

 

Partij hhjhjhj 

▪ : Afdeling 1, Sectie C, nr. 754 A en 755A (met een oppervlakte van 

1ha28a39ca, respectievelijk 19a22ca)  

 

Verzoekende partijen hebben tijdens het openbaar onderzoek allemaal een bezwaarschrift 

ingediend, waarin tevens een verzoek tot zelfrealisatie werd geformuleerd (naderhand nog 

gestaafd conform de toepasselijke bepalingen).   

…” 

 

2. 

De verwerende partij werpt als exceptie op: 

 

“… 

Geen belang bij een vordering tot vernietiging van het integrale definitieve 

onteigeningsbesluit 

 

Verzoekende partijen streven met het verzoekschrift de vernietiging na van het integrale 

definitieve onteigeningsbesluit dd.  30 augustus 2018 waarbij in het algemeen belang werd 

beslist dat onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de toenmalige gemeente 

Knesselare (heden: gemeente Aalter) in bezit moeten worden genomen volgens het 

onteigeningsplan ‘Moerakker’ met het oog op de realisatie van het lokaal bedrijventerrein 

‘Moerakker’ met inbegrip van een containerpark. 

 

In de mate de verzoekende partijen al een belang hebben bij de vordering, kan het 

vernietigingsverzoek zich dan ook uitsluitend richten tot de inneming(en) waarvan een 

gebeurlijke vernietiging van het besluit hen tot voordeel kan strekken. Bij een gebeurlijke 

vernietiging van het bestreden besluit in de mate het betrekking heeft op alle innemingen, 

hebben verzoekende partijen alvast geen enkel persoonlijk en rechtstreeks belang. Zeker 

zetten zij dit niet zo uiteen in het inleidend verzoekschrift. 

 

Met betrekking tot bovenstaande kan dienstig worden verwezen naar de vaste rechtspraak 

van de Raad van State dewelke hier eveneens kan worden toegepast en waar slechts het 

belang wordt aanvaard van de verzoeker voor wat betreft de innemingen waarvan hij 

eigenaars is.  

Uw Raad dient hier alleszins rekening mee te houden. 

…” 

 

3. 

De tussenkomende partij werpt de volgende exceptie op: 

 

“… 

In hoofdorde. Geen begin van bewijs dat verzoekende partijen nog (mede-)eigenaar 

zijn van de te onteigenen percelen.  

 

Verzoekende partij voeren aan (mede-)eigenaar te zijn van de te onteigenen percelen 

binnen de Moerakker, maar laten na het bewijs bij te brengen dat dit (nog steeds) het geval 

is. 

 

Ondergeschikt. Enkel belang voor wat betreft de percelen in eigendom van 

verzoekende partijen. 
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In de mate verzoekende partijen over een hoedanigheid beschikken om beroep aan te 

tekenen bij uw Raad, hebben zij evident enkel belang bij de vernietiging van het 

onteigeningsbesluit voor wat betreft hun eigen percelen. 

 

Tussenkomende partij ziet immers niet in op welke wijze verzoekende partij een persoonlijk 

en rechtstreeks belang kan doen gelden voor wat betreft de andere te onteigenen percelen. 

Dit belang wordt alvast niet in het inleidend verzoekschrift toegelicht. 

 

De vordering van verzoekende partijen is onontvankelijk in de mate de vernietiging 

gevraagd wordt van het onteigeningsbesluit wat betreft percelen die niet in (mede-

)eigendom zijn van verzoekende partijen zelf. Een eventuele vernietiging dient beperkt te 

worden.  

…” 

 

4. 

De verzoekende partijen dupliceren: 

 

“… 

A.1 Ratione personae 

 

Zoals uiteengezet in het verzoekschrift tot nietigverklaring, doen de verzoekende partijen 

blijken van een persoonlijk, rechtstreeks, actueel en wettig belang. 

 

De verzoekende partijen noteren dat de eerste verwerende partij dit belang in dit onderdeel 

niet betwist. 

 

De tweede verwerende partij op haar beurt betwist wel het belang van de verzoekende 

partijen. 

 

Volgens de tweede verwerende partij zou vooreerst niet blijken dat de verzoekende partijen 

nog steeds eigenaar zijn van de door de bestreden besluiten geviseerde percelen 

(schriftelijke uiteenzetting tweede verwerende partij, pg. 8, nr. 8).  

 

Dit verweer raakt werkelijk kant noch wal. De verzoekende partijen zijn ontegensprekelijk 

geviseerde partijen in de voorliggende onteigeningsbetwisting, zoals dat blijkt uit alle 

voorliggende stukken (briefwisseling, minnelijk aanbod, onteigeningsplan, etc.).  

 

Er kan bijgevolg geen enkele betwisting bestaan omtrent het feit dat de verzoekende 

partijen wel degelijk over een wettig belang beschikken. Zij zijn steeds behandeld als 

eigenaars van de geviseerde percelen en op heden zijn deze percelen nog steeds in 

eigendom van de verzoekende partijen. Het is werkelijk absurd te stellen dat het een 

vereiste zou zijn om ook lopende de administratieve beroepsprocedure te bewijzen dat een 

verzoeker nog steeds eigenaar zou zijn van de percelen en dus nog steeds over een belang 

zou beschikken.  

 

Verder laat de tweede verwerende partij – net zoals de eerste verwerende partij – gelden 

dat de verzoekende partijen enkel belang zouden hebben wat betreft de percelen in hun 

eigendom. Ter weerlegging van dit argument verwijzen de verzoekende partijen naar wat 

hieronder is uiteengezet onder punt A.3.a. 

 

Het wettig belang is wel degelijk aanwezig en aangetoond. 
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... 

 

A.3.a Omtrent het belang tot nietigverklaring van het integrale definitieve 

onteigeningsbesluit 

 

Ten onrechte laat de beide verwerende partijen gelden dat de verzoekende partijen geen 

belang zouden hebben bij huidige vordering tot vernietiging van het integrale definitieve 

onteigeningsbesluit. Volgens de verwerende partijen zouden de verzoekende partijen 

hoogstens een gedeeltelijke vernietiging van het onteigeningsbesluit kunnen bekomen en 

dit slechts wat betreft de percelen waarvan zij eigenaar zijn. 

 

Dit verweer raakt kant noch wal. 

 

Art. 43 van het Vlaams Onteigeningsdecreet bepaalt dat het definitieve onteigeningsbesluit 

door de belanghebbenden bestreden kan worden bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen. 

 

Zoals reeds uiteengezet in het verzoekschrift tot nietigverklaring, geven alle verzoekende 

partijen geven geeft onmiskenbaar blijk van het rechtens vereiste wettig, actueel en 

rechtstreeks belang bij het verzoek tot nietigverklaring.  

 

De verzoekende partijen zijn immers eigenaar van een aantal percelen waarop de 

bestreden besluiten betrekking hebben (ingetekend op het onteigeningsplan als 

innemingen 1, 2, 3 en 4, zie stuk 15):  

 

Partij hhjhjhj 

▪ : Afdeling 1, Sectie C, nr. 757A (met een oppervlakte van 83a83ca) 

 

Partij hhjhjhj 

▪ : Afdeling 1, Sectie C, nr. 756 (met een oppervlakte van 1ha68a90ca) 

 

Partij hhjhjhj 

▪ : Afdeling 1, Sectie C, nr. 754 A en 755A (met een oppervlakte van 

1ha28a39ca, respectievelijk 19a22ca)  

 

Verzoekende partijen hebben tijdens het openbaar onderzoek allemaal een bezwaarschrift 

ingediend, waarin tevens een verzoek tot zelfrealisatie werd geformuleerd (naderhand nog 

gestaafd conform de toepasselijke bepalingen).   

 

Het is niet omdat de verzoekende partijen niet alle in het onteigeningsplan geviseerde 

percelen bezitten, dat verzoekende partijen geen belang zouden hebben tot nietigverklaring 

van het integrale definitieve onteigeningsbesluit. Het definitieve onteigeningsbesluit dient 

in zijn geheel te worden gezien. De onwettigheid heeft ook geen betrekking op bepaalde 

percelen, maar op de wijze waarop het besluit tot stand is gekomen (o.a. op basis van een 

onwettig gevoerd openbaar onderzoek). Een gedeeltelijke vernietiging van het besluit kan 

aan deze onwettigheden geenszins tegemoetkomen. Het bestreden definitief 

onteigeningsbesluit is integraal op onwettige wijze tot stand gekomen, zodat de integrale 

vernietiging zich opdringt. 

 

Voor zoveel als nodig laten de verzoekende partijen gelden dat zij samen bijna de helft van 

de in het onteigeningsplan opgenomen innemingen in eigendom hebben (map 3, stuk 15). 
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Bovendien is het belangrijk aan te stippen dat de verzoekende partijen de totale oppervlakte 

van het beoogde bedrijventerrein in eigendom hebben (map 3, stuk 15). 

 

De verwerende partijen blijven nochtans argumenteren over een vermeend ‘integraal 

project’, doch minstens bevestigen ze in met deze argumentatie zelf dat de percelen van 

concluanten met het containerpark geen uitstaans hebben en er dus geenszins sprake is 

van een integraal project. 

 

De verzoekende partijen hebben wel degelijk belang bij nietigverklaring van het integrale 

definitieve onteigeningsbesluit. 

…” 

 

Beoordeling door de Raad 

 

De verzoekende partijen zijn tijdens de administratieve procedure steeds beschouwd als eigenaar. 

 

De tussenkomende partij brengt geen gegevens bij waaruit blijkt dat het eigendomsrecht van de 

verzoekende partijen betwijfeld kan worden, terwijl de verzoekende partijen hun bewijzen van 

eigendom bijgebracht hebben in het kader van het gemotiveerd verzoek tot zelfrealisatie, dat een 

onderdeel is van het administratief dossier.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat alle te onteigenen percelen een structureel geheel vormen, 

bedoeld voor de realisatie van één en hetzelfde project, zodat het isoleren van de percelen, 

waarvan de verzoekende partijen eigenaar zijn, de algemene economie van de bestreden 

beslissing aantast en de verzoekende partijen dus belang hebben bij de vernietiging van de 

bestreden beslissing, ook voor zover die beslissing betrekking heeft op percelen waarvan zij geen 

eigenaar zijn. 

 

De Raad verwerpt de exceptie. 

 

 

 

 

VI. ONDERZOEK VAN DE MIDDELEN 

D. Eerste middel  

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen putten als volgt een eerste middel uit de schending van artikel 23 van het 

Vlaams Onteigeningsdecreet, artikel 10-13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 

oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 (hierna: 

Onteigeningsbesluit), artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en het materieel motiveringsbeginsel, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur: 

 

“… 

In toepassing van artikel 11 van het Onteigeningsbesluit dient het openbaar onderzoek op 

verschillende (cumulatieve) wijzen bekend gemaakt te worden.  
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Artikel 11 bepaalt o.m. een bekendmaking op het digitaal uitwisselingsplatform voor 

onteigeningen, in een lokaal drukwerk dat niet wordt beschouwd als publiciteit alsook een 

bericht in het Belgisch Staatsblad.  

 

Naar de verzoekende partijen hebben kunnen controleren is geen van de verplicht gestelde 

bekendmakingen uitgevoerd, zodat er bezwaarlijk sprake kan zijn van een rechtsgeldig 

gevoerd openbaar onderzoek:  

▪ Geen bekendmaking op het digitaal uitwisselingsplatform 

 

▪ Geen bekendmaking in een lokaal drukwerk dat niet wordt beschouwd als 

publiciteit.  

 

Bovendien bepaalt artikel 13 van het Onteigeningsbesluit dat alle documenten van het 

voorlopig onteigeningsbesluit samen met de aankondiging van het openbaar onderzoek 

beschikbaar en bekendgemaakt worden op de website van de onteigenende instantie en 

de betrokken gemeente.  

 

Deze bekendmakingen dienen beschikbaar te zijn uiterlijk de de dag vóór de begindatum 

van het openbaar onderzoek.  

 

In casu heeft het openbaar onderzoek een aanvang genomen op maandag 26 februari 

2018, zodat alle documenten online bekendgemaakt dienden te zijn op uiterlijk zondag 25 

februari 2018.  

 

De publicatie van alle betrokken documenten was echter zelfs op maandag 26 februari 

2018 (start openbaar onderzoek) niet beschikbaar, hetgeen slechts gebeurd is op dinsdag 

27 februari 2018 (1 dag na de start van het openbaar onderzoek).  

 

Bovenstaande zaken werden door verzoekende partijen opgeworpen in hun 

bezwaarschriften, waaromtrent het tweede bestreden besluit – dat bevestigd wordt door de 

overige bestreden besluiten – louter het volgende stelt:  

 

▪ Het digitaal uitwisselingsplatform zou nog niet operationeel zijn 

 

▪ De aankondiging zou verschenen zijn in een gemeentelijk infoblad van maart 

(p.6), waarvan de bus-aan-bus bedeling gebeurd is op 22 februari 2018 

 

▪ De aankondiging zou gedurende minstens 30 dagen gepubliceerd zijn op de 

websites van de gemeente Knesselare en van Veneco. Bovendien zou 

blijken dat de publicatie tijdig werd opgemerkt, daar bijna alle eigenaars een 

bezwaar hebben ingediend.  

 

Bovendien bestaan bovenstaande middelen enkel om de onteigening kenbaar te maken en 

kans te bieden aan derden om bezwaar in te dienen en zijn deze niet op straffe van een 

welbepaalde vorm van sanctionering voorgeschreven.  

 

Dergelijke motivering volstaat geenszins ter weerlegging van de zeer specifieke 

opmerkingen en hollen de bepalingen van het VOD – Onteigeningsbesluit hieromtrent 

compleet uit. Minstens is dergelijke motivering fundamenteel in strijd met het 

motiveringsbeginsel en kennelijk onredelijk/onzorgvuldig.  
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Het gaat uiteraard niet op – minstens maakt dit niet de rekening van de verzoekende 

partijen als rechtsonderhorigen – te poneren dat het digitaal uitwisselingsplatform niet 

operationeel zou zijn. De loutere bewering dat er tevens een publicatie in het gemeentelijk 

infoblad zou plaatsgevonden hebben, wordt op geen enkele manier gestaafd en blijkt uit 

geen enkel stuk van het administratief dossier (minstens is dit stuk niet bekend aan de 

verzoekende partijen).  

 

Het voorgaande klemt des te meer omdat de gegeven motivering uitdrukkelijk bevestigt dat 

de aankondiging op de betrokken websites niet tijdig heeft plaatsgevonden, waarbij het 

tweede bestreden besluit dit op een aantal wijzen tracht te vergoelijken: dit kan uiteraard 

niet!  

 

De Decreetgever heeft een rechtsgeldig gevoerd openbaar onderzoek als een substantiële 

vormvereiste bestempeld (Mem.V.Toel. p. 46).  

 

Ook uw Raad heeft – net als de Raad van State - reeds herhaaldelijk bevestigd dat het 

verrichten van een openbaar onderzoek een substantiële vormvereiste betreft (zie o.m. 

RvVb 27 maart 2012, A/2012/0116).  

 

Het tweede bestreden besluit – en in navolging de overige bestreden besluiten – kunnen 

dan ook geenszins volstaan met de vaststelling dat er effectief bezwaren zijn ingediend 

wanneer moet vastgesteld worden dat minstens 3 vormen van bekendmaking (50%) niet 

gerespecteerd werden.  

 

Het is zonneklaar dat een en ander gebeurt met het oogmerk om een bezwaar maximaal 

te ontraden:  

 

▪ De nodige aankondigingen gebeuren niet, minstens uiterst laattijdig 

 

▪ De stukken worden niet beschikbaar gesteld via de website, noch deze van 

de gemeente Knesselare, noch deze van Veneco 

 

▪ Zodat eventuele belanghebbenden/bezwaarindieners zich al naar het 

gemeentehuis zelf moeten begeven (met beperktere openingsuren) om het 

dossier te gaan inkijken.  

 

Zelfs indien uw Raad al zou oordelen dat verzoekende partijen enige belangenschade 

zouden moeten aantonen – quod non – blijkt uit het bovenstaande alleszins dat deze 

belangenschade pertinent aanwezig is.  

 

Het gaat erom dat dermate veel drempels ingeschakeld worden om de nodige stukken in 

handen te krijgen, hetgeen uiteraard ook met het nodige tijdsverlies gepaard gaat.  

 

Bovendien heeft de Decreetgever zelf zeer expliciet aangegeven dat het openbaar 

onderzoek een essentiële vormvereiste is die aldus integraal nageleefd dient te worden.  

 

Het belang van het openbaar onderzoek specifiek in het kader van voorliggende 

onteigeningsdiscussie is ronduit immens: het is immers binnen deze 30 dagen – hetgeen 

op zich al krap is – dat getroffen eigenaars een beredeneerde keuze moeten kunnen maken 

om bv. al dan niet een verzoek tot zelfrealisatie in te dienen, al dan niet globaal met andere 

aanpalende eigenaars. Dit dient conform de bepalingen van het VOD op straffe van verval 

opgenomen te worden in een bezwaarschrift. Gelet op de op het spel staande belangen in 
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voorliggend dossier, zijn dit geen beslissingen die men overhaast kan en mag nemen en 

die uitvoerig overlegd en besproken moeten kunnen worden tussen de verschillende 

verzoekende partijen (maar liefst 9 n.b.!).  

 

Wanneer men in deze omstandigheden doelbewust voorgeschreven bekendmakingen over 

een substantiële formaliteit aan zijn/haar laars lapt, dan zijn de belangen van de 

verzoekende partijen wel degelijk op fundamentele wijze geschonden. …” 

 

2. 

De verwerende partij repliceert: 

 

“… 

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet heeft Veneco als 

onteigenende instantie na opmaak van een voorlopig onteigeningsbesluit een openbaar 

onderzoek georganiseerd. Het openbaar onderzoek dat overeenkomstig artikel 19 van het 

Vlaams Onteigeningsdecreet een minimale duur heeft van 30 dagen werd zodoende 

gehouden van 26 februari 2018 t.e.m. 28 maart 2018 

 

Het openbaar onderzoek heeft als doelstelling om de bevolking en in de eerste plaats de 

betrokken eigenaars en houders van zakelijke en persoonlijke rechten te informeren over 

de voorgenomen onteigening. Alle eigenaars van het te onteigenen goed en de houders 

van zakelijke rechten en van persoonlijke rechten op het te onteigenen goed krijgen de 

gelegenheid om tijdens het openbaar onderzoek hun standpunten, bezwaren en 

opmerkingen bij de onteigenende instantie (schriftelijk of mondeling) in te dienen. De 

onteigenende instantie organiseert het openbaar onderzoek. De stukken van het openbaar 

onderzoek zijn digitaal raadpleegbaar en liggen eveneens ter inzage in de gemeente waar 

het onroerend goed is gelegen.  

 

Overeenkomstig artikel 11 van het Uitvoeringsbesluit wordt het openbaar onderzoek 

aangekondigd op volgende wijzen: 

 

- De aanplakking van een affiche op de plaats van de te onteigenen goederen 

- Bekendmaking op de website van de gemeente waar de te onteigenen goederen 

gelegen zijn alsmede op de website van de onteigenende instantie 

 

- Bekendmaking op het digitaal uitwisselingsplatform 

 

- Een individuele kennisgeving 

 

- Een bericht in een lokaal drukwerk 

 

- Een bericht in het Belgisch Staatsblad 

 

Verzoekende partijen zijn vooreerst van oordeel dat het openbaar onderzoek niet werd 

aangekondigd op het digitaal uitwisselingsplatform overeenkomstig artikel 11, 3° van het 

Uitvoeringsbesluit. 

 

Verzoekende partijen slaan de bal hier compleet mis gezien het digitaal 

uitwisselingsplatform heden nog niet in werking is getreden. De Vlaamse minister bevoegd 

voor Mobiliteit, Openbare Werken en Vervoer bepaalt immers overeenkomstig artikel 38 

van het Uitvoeringsbesluit de inwerkingtreding van artikel 11, 3°. De Vlaamse minister dient 
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nog een Uitvoeringsbesluit te nemen om aan te kondigen wanneer het digitaal 

uitwisselingsplatform klaar is voor gebruik. 

 

Van enige schending van artikel 11, 3° Uitvoeringsbesluit is derhalve geenszins sprake. 

 

Verder zijn verzoekende partijen van oordeel dat verwerende partij het openbaar onderzoek 

niet zou hebben bekend gemaakt in een lokaal drukwerk overeenkomstig artikel 11, 5° van 

het Uitvoeringsbesluit. 

Ook deze stelling kan verwerende partij geenszins bijtreden. 

 

Verwerende partij heeft het openbaar onderzoek aangekondigd in het gemeentelijk infoblad 

van maart 2018 (pagina 6). De bus-aan-bus bedeling is gebeurd op 22 februari 2018.  

 

Van enige schending van artikel 11, 5° Uitvoeringsbesluit is derhalve geenszins sprake. 

 

Daarnaast zijn verzoekende partijen van oordeel dat verwerende partij artikel 13 van het 

Uitvoeringsbesluit zou hebben geschonden. Zij menen te kunnen stellen dat de 

documenten die ter inzage dienen te worden gelegd tijdens het openbaar onderzoek niet 

tijdig online zouden zijn bekendgemaakt, te weten uiterlijk de dag voor de begindatum van 

het openbaar onderzoek. 

 

Verzoekende partijen beperken zich echter tot loutere beweringen zonder enig stuk ter 

concrete staving ervan. Nochtans wie iets beweert, moet hiervan het vereiste bewijs 

voorleggen. Er kan zodoende met voornoemd argument geen rekening worden gehouden. 

 

Overigens wordt niet tegengesproken door verzoekende partijen dat het openbaar 

onderzoek wel degelijk 30 dagen heeft geduurd zoals decretaal voorzien in het Vlaams 

Onteigeningsdecreet. 

 

Opnieuw is er van enige schending van (ditmaal) artikel 13 van het Uitvoeringsbesluit 

geenszins sprake. 

Tenslotte stelt verwerende partij zich de vraag hoe en in welke mate een vermeende 

schending van artikel 11 en 13 van het Uitvoeringsbesluit tot de onwettigheid en aldus tot 

de nietigheid van de bestreden beslissingen zou kunnen leiden. 

 

Verzoekende partijen betwisten niet dat er wel degelijk een openbaar onderzoek heeft 

plaatsgevonden van 26 februari 2018 tem 28 maart 2018 en dat zij hiervan in kennis zijn 

gesteld. 

 

Zij hebben op zeer uitgebreide wijze een tijdig bezwaar ingediend alsmede een formeel en 

zeer uitgebreid gestaafd verzoek tot zelfrealisatie. 

 

Bovenstaande toont ontegensprekelijk aan dat zij (1) op de hoogte waren van het openbaar 

onderzoek en (2) dat zij op behoorlijke wijze kennis hebben kunnen nemen van alle 

betrokken documenten.  

 

Dat het organiseren van een openbaar onderzoek door de Decreetgever als een 

substantiële vormvereiste wordt beschouwd, betekent niet dat de wijzen waarop het 

openbaar onderzoek wordt bekendgemaakt zouden zijn voorgeschreven op straffe van 

nietigheid van de bestreden beslissingen. Integendeel.  
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Indien er al een onregelmatigheid zou kunnen worden vastgesteld in de wijzen van 

bekendmaking van het openbaar onderzoek, quod certe non, dan kan dit geenszins leiden 

tot de nietigheid van de bestreden beslissingen. Verzoekende partijen tonen allerminst 

enige belangenschade aan. 

 

Louter stellen dat “de belangen van verzoekende partijen wel degelijk op fundamentele 

wijze [zijn] geschonden wanneer men in deze omstandigheden doelbewust 

voorgeschreven bekendmakingen over een substantiële formaliteit aan zijn/haar laars lapt”, 

zonder dit ook maar enigszins te staven, gaat vanzelfsprekend niet op. 

 

Van enige belangenschade is hoegenaamd geen sprake in hoofde van de verzoekende 

partijen. Bewijs hiervan zijn het bezwaarschrift dat zij tijdig hebben kunnen indienen 

alsmede het formeel verzoek tot zelfrealisatie. 

 

Bovendien beperken verzoekende partijen zich louter tot het uiten van beweringen als zou 

verwerende partij doelbewust de wijzen van bekendmaking aan haar lars heben gelapt met 

het oogmerk om een bezwaar maximaal te onraden. Zulk een bewering is op niets gestoeld 

en brengt niets bij aan onderhavig geschil. Er kan zodoende geen rekening mee worden 

gehouden. 

 

Dat het openbaar onderzoek (slechts) 30 dagen duurt kan bezwaarlijk aan verwerende 

partij worden verweten. Aan de duurtijd is alvast niets onredelijks, meer nog, verwerende 

partij heeft op wettige wijze het Vlaams Onteigeningsdecreet toegepast en nageleefd.  

 

Gelet op voorgaande dient te worden besloten dat verzoekende partijen op de hoogte 

waren van de mogelijkheid tot inzage van het dossier en tot instellen van een bezwaar, wat 

zij ook deden, zodat verzoekende partijen geen enkel belang hebben bij de aangevoerde 

schending. 

 

Het eerste middel is derhalve ongegrond. 

…” 

 

3. 

De tussenkomende partij stelt: 

 

“… 

In hoofdorde. Geen belang bij het middel. 

 

Het is vaststaande rechtspraak van uw Raad dat een verzoekende partij niet alleen belang 

dient te hebben bij de ingestelde vordering tot schorsing en nietigverklaring van een 

administratieve rechtshandeling, maar eveneens bij elk van de aangevoerde middelen. 

 

In het recente arrest nr. RvVb/A/1718/0887 van uw Raad van 22 mei 2018 werd dit principe 

nogmaals bevestigd. Uw Raad gaf in dit arrest aan dat het niet volstaat dat verzoekende 

partij belang heeft bij de vernietiging van de beroepen beslissing opdat eender welk middel 

kan ingeroepen worden. Er moet ook een eigen, daadwerkelijk belang zijn bij elk 

ingeroepen middel: 

 

‘De tussenkomende partij wijst er zelf op dat de bouwhoogtebeperkingen destijds op vraag 

van Belgocontrol in het BPA zijn opgenomen omwille van de nabijheid van de luchthaven 

van Oostende. Uit het BPA blijkt overigens afdoende dat de daarin opgenomen maximale 

bouwhoogtes geen betrekking hebben op de goede ruimtelijke ordening, rekening houdend 
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met de in de onmiddellijke omgeving aanwezige of wenselijk geachte bebouwing, maar er 

uitsluitend toe strekken rekening te houden met de nabijheid van de luchthaven. 

 

Het eerste middel strekt bijgevolg tot de bescherming van belangen die geheel vreemd zijn 

aan het belang waarop de verzoekende partij zich ter staving van de ontvankelijkheid van 

haar vordering beroept. 

 

De eventuele overschrijding van de bouwhoogtebeperkingen heeft de verzoekende partij 

op geen enkele manier benadeeld. De verzoekende partij maakt nergens aannemelijk, laat 

staan dat zij zulks concreet aantoont, dat de vastgestelde vermeende bouwhoogte haar 

pand, dat op meer dan zevenhonderd meter afstand gevestigd is, op enigerlei wijze kan 

schaden. Bovendien wordt niet betwist dat zich in de onmiddellijke omgeving panden 

bevinden met gelijkaardige of zelfs hogere bouwhoogtes. Het valt dan ook niet in te zien 

welk voordeel de verzoekende partij kan halen uit de vernietiging op basis van het eerste 

middel, zodat moet vastgesteld worden dat de verzoekende partij geen belang heeft bij dit 

middel.’ 

 

Welnu, tussenkomende partij ziet niet in op welke manier verzoekende partijen belang 

zouden kunnen hebben bij dit middel. Verzoekende partijen werden middels 

kennisgevingsbrief van 14 februari 2018 in kennis gesteld van het voornemen tot 

onteigening en de organisatie van het openbaar onderzoek én hebben effectief bezwaar 

ingediend lopende het openbaar onderzoek. 

 

Zij zijn dus niet benadeeld geworden door de zgz. gebrekkige bekendmaking. 

 

Alleen al dit volstaat om het eerste middel af te wijzen.   

 

Ondergeschikt. Geen middeluiteenzetting zoals vereist door artikel 15, 4° 

Procedurebesluit. Exceptio obscuri libelli. 

 

Artikel 15, 4° Procedurebesluit bepaalt dat het verzoekschrift de ingeroepen middelen 

bevat. 

 

Een middel moet minstens bestaan uit een voldoende en duidelijke omschrijving van de 

overtreden rechtsregel of beginsel van behoorlijk bestuur en van de wijze waarop deze 

volgens de verzoekende partijen wordt geschonden. 

 

Verzoekende partij voert de schending aan van (a) de artikelen 17 tot en met 23 Vlaams 

Onteigeningsdecreet; (b) de artikelen 11 en 12 Onteigeningsbesluit en (c) het 

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 

maar laten na te verduidelijken op welke wijze deze bepalingen juist geschonden zijn. 

 

Tussenkomende partij verwijst bij wijze van voorbeeld naar artikel 22 Vlaams 

Onteigeningsdecreet dat bepaalt dat er geen essentiële wijzigingen mogen aangebracht 

worden aan het voorlopig onteigeningsbesluit, dan tenzij na een nieuw openbaar 

onderzoek.  

 

Welnu, nergens bij de uiteenzetting van het vierde middel wordt toegelicht op welke wijze 

artikel 22 Onteigeningsdecreet geschonden wordt.  

 

Hetzelfde kan gesteld worden aangaande de schending van de overige hiervoor 

aangehaalde bepalingen en beginselen.  
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Tussenkomende partij ziet niet in hoe zij kan repliceren op de aangevoerde schendingen, 

zodat zij zich in haar repliek ten gronde beperkt tot de schending van de artikelen 10 en 13 

Onteigeningsbesluit en de schending van het motiveringsbeginsel. 

 

Meer ondergeschikt. Geen schending van de formaliteiten van het openbaar 

onderzoek. 

 

Tussenkomende partij sluit zich ten gronde aan bij hetgeen Veneco eerder in het kader van 

haar antwoordnota uiteengezet heeft.  

 

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. 

…” 

 

4. 

De verzoekende partijen dupliceren: 

 

“Bekendmaking via het digitaal uitwisselingsplatform (art. 11, 3° Onteigeningsbesluit) 

 

De verzoekende partijen volharden in de argumentatie zoals uiteengezet in het inleidend 

verzoekschrift. 

 

Ter aanvulling hiervan verwijzen de verzoekende partijen naar de memorie van toelichting 

bij het art. 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet, waarin is bepaald dat het dossier zowel 

op papier als digitaal raadpleegbaar moet zijn: 

 

‘Het openbaar onderzoek heeft als doelstelling om de bevolking en in de eerste plaats de 

betrokken eigenaars en houders van zakelijke en persoonlijke rechten te informeren over 

de voorgenomen onteigening. Alle eigenaars van het te onteigenen goed en de houders 

van zakelijke rechten en van persoonlijke rechten op het te onteigenen goed krijgen de 

gelegenheid om tijdens het openbaar onderzoek hun standpunten, bezwaren en 

opmerkingen bij de onteigenende instantie (schriftelijk of mondeling) in te dienen. De 

onteigenende instantie organiseert het openbaar onderzoek. De stukken van het openbaar 

onderzoek zijn digitaal raadpleegbaar en liggen eveneens ter inzage in de gemeente waar 

het onroerend goed is gelegen. ‘ 

(Ontwerp Vlaams Onteigeningsdecreet, memorie van toelichting, pg. 48) 

 

Er was geen bekendmaking via het digitale platform, zodat het openbaar onderzoek 

onwettig is verlopen. 

 

Bekendmaking via bericht in lokaal drukwerk (art. 11, 5° Onteigeningsbesluit) 

 

Voor zover de eerste verwerende partij voorhoudt dat het openbaar onderzoek zou zijn 

gepubliceerd in het gemeentelijk infoblad, dient vastgesteld dat zij haar beweringen op 

geen enkele wijze staaft (antwoordnota eerste verwerende partij, pg. 22-23). 

 

Niet de verzoekende partijen, maar wel de eerste verwerende partij dient er in haar 

hoedanigheid van onteigenende instantie op toe te zien dat het openbaar onderzoek 

deugdelijk en conform de wettelijke bepalingen verloopt. 

 

Er was geen bekendmaking via bericht in lokaal drukwerk, zodat het openbaar onderzoek 

onwettig is verlopen. 
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Online bekendmaking (art. 13 Onteigeningsbesluit) 

 

Het weze herhaald dat niet de verzoekende partijen, maar wel de eerste verwerende partij 

er in haar hoedanigheid van onteigenende instantie dient op toe te zien dat het openbaar 

onderzoek deugdelijk en conform de wettelijke bepalingen verloopt. 

 

De eerste verwerende partij poogt dan ook ten onrechte de bewijslast om te keren. 

 

Het is dan ook niet aan de verzoekende partijen om dit aan te tonen. 

 

In elk geval stellen de verzoekende partijen vast dat de kennisgeving van het openbaar 

onderzoek evenmin verwijst naar een online publicatie. Er wordt enkel melding gemaakt 

van het feit dat de stukken ter inzage liggen op het gemeentehuis en op de zetel van de 

eerste verwerende partij (bundel eerste verwerende partij, stuk 5). 

 

Nochtans zijn de voorbereidende stukken bij het Vlaams Onteigeningsdecreet hierover 

duidelijk: de stukken dienen online ter beschikking te worden gesteld (zie hierboven, punt 

i).  

 

De eerste verwerende partij slaagt er niet in aan te tonen dat is voldaan aan de tijdige online 

publicatie zoals voorzien in art. 13 Onteigeningsbesluit.  

 

Belangenschade 

 

Zoals reeds uitgezet in het inleidend verzoekschrift, heeft de Decreetgever een rechtsgeldig 

gevoerd openbaar onderzoek als een substantiële vormvereiste bestempeld (Mem.V.Toel. 

p. 46).  

 

Uw Raad heeft reeds in een eerder arrest als volgt geoordeeld: 

 

‘Het openbaar onderzoek biedt de mogelijkheid om bezwaren kenbaar te maken tegen de 

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning en aan de vergunningverlenende overheid 

inlichtingen en gegevens te verschaffen opdat zij met kennis van zaken zou kunnen 

oordelen. Het openbaar onderzoek is een substantiële pleegvorm en de verzoekende partij 

heeft er belang bij om een miskenning van de regels met betrekking tot het openbaar 

onderzoek als middel aan te voeren. Het gegeven dat de verzoekende partij beschikte over 

en ook gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om administratief beroep in te dienen, 

doet geen afbreuk aan de voorgaande conclusie.’ 

(RvVb, 14 juli 2015, nr. A/2015/0425 van in de zaak 1314/0210/SA/4/0187) 

 

Tevens verwijzen de verzoekende partijen naar een eerder arrest van uw Raad, waarin 

duidelijk werd geoordeeld dat afdoende belang is aangetoond wanneer de vernietiging van 

de bestreden beslissing op grond van dit middel verzoekers een voordeel kan meebrengen 

of indien er sprake is van benadeling: 

 

“… Verzoekende partijen hebben in beginsel slechts belang bij een middel, indien de 

vernietiging van de bestreden beslissing op grond van dit middel voor hen een voordeel 

kan meebrengen, of indien de in het middel aangeklaagde onwettigheid hen heeft 

benadeeld. De Raad stelt vast dat de (gebeurlijke) vernietiging van de bestreden beslissing 

op grond van dit middel aan verzoekende partijen een persoonlijk voordeel biedt, gezien 

verwerende partij alsdan in het kader van een nieuwe beslissing de verenigbaarheid van 
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de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening in de onmiddellijke omgeving opnieuw zal 

moeten beoordelen en (desgevallend beter) motiveren. Het middel is ontvankelijk. 

(RvVb, 15 september 2016, nr. RvVb/A/1617/0063) 

 

Er kan geen twijfel bestaan over het feit dat de vernietiging van de bestreden beslissing op 

grond van dit middel verzoekers een voordeel zou opleveren. Immers, dit zou impliceren 

dat het openbaar onderzoek opnieuw dient te worden georganiseerd, zij het conform de 

regelgeving, waarbij de verzoekende partijen wel de kans krijgen om voldoende voorbereid 

en met volledige kennis van zaken een afdoend gemotiveerd bezwaarschrift en verzoek tot 

zelfrealisatie in te dienen. 

 

In ondergeschikte orde, voor zover uw Raad toch van oordeel zou zijn dat belangenschade 

dient te worden aangetoond, laten de verzoekende partijen gelden dat zij wel degelijk 

belangenschade hebben geleden. Zij verwijzen hiertoe naar wat werd uiteengezet in het 

inleidend verzoekschrift (pg. 19, nr. 47).  

 

Het hoeft geen enkel bijkomend betoog dat de (reeds zeer korte) wettelijke bezwaartermijn 

van 30 dagen werd volledig gefnuikt doordat de aankondiging van het openbaar onderzoek 

niet op deugdelijke wijze is gebeurd. 

 

Het verweer van de eerste verwerende partij faalt zowel in feite als in rechte. 

 

Het eerste middel is kennelijk ontvankelijk en gegrond. 

 

Exceptio obscuri libelli 

 

Art. 15, lid 4 van het Procedurebesluit bepaalt: 

 

“Het verzoekschrift bevat minstens de volgende gegevens: 

 

(...) 4° een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;” 

 

Er kan geen enkele betwisting bestaan omtrent het feit dat het verzoekschrift voldoet aan 

deze vereiste.  

 

Voor een uitgebreide uiteenzetting van de feiten verwijzen de verzoekende partijen naar 

het inleidend verzoekschrift, pg. 3-16. 

 

Het eerste middel werd uitvoerig uiteengezet op pg. 16-19 van het inleidend verzoekschrift. 

 

Het begrip middel dient als volgt te worden ingevuld: 

 

‘de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze  

waarop die rechtsregel door de bestreden handeling wordt geschonden.’ 

 

(naar analogie art. 2, §1, 2e Procedureglement Rvst; A. Wirtgen, Raad van State I Afdeling 

administratie, middelen en het ambtshalve aanvoeren van middelen in het bijzonder in 

Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 2004, 7-22) 

 

De verwijzing naar het feit dat in het verzoekschrift een schending van art. 22 Vlaams 

Onteigeningsdecreet wordt ingeroepen, doch daarvan geen bespreking is terug te vinden, 

is feitelijk onjuist. 
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De verzoekende partijen roepen onder middel 1 onder meer een schending in van de 

artikelen 17 t.e.m. 23 van het Vlaams Onteigeningsdecreet. Deze bepalingen bevatten de 

voorschriften omtrent het te voeren openbaar onderzoek tijdens de bestuurlijke fase, 

waarvan op gemotiveerde wijze een schending wordt ingeroepen. 

 

En zelfs dan nog, het enkele feit dat geen specifieke bespreking van art. 22 zou terug te 

vinden zijn in de toelichting onder dit middel in het inleidend verzoekschrift betekent evident 

niet dat dit middel ipso facto ongegrond zou zijn.  

 

Er worden nog diverse andere bepalingen aangehaald waarvan ontegensprekelijk een 

schending voorligt. In het inleidend verzoekschrift is voldoende duidelijk omschreven op 

welke wijze de aangehaalde rechtsregels door de bestreden beslissing worden 

geschonden en ook in huidige nota wordt hier verder op in gegaan, onder meer de flagrante 

schending van de artikelen 11 en 13 van het Uitvoeringsbesluit, in uitvoering van artikel 17 

van het Vlaams Onteigeningsdecreet en het motiveringsbeginsel. 

 

De verwerende partijen zijn overigens perfect in staat om te repliceren op het uitgebreid 

gemotiveerd betoog onder het eerste middel zoals uiteengezet in het inleidend 

verzoekschrift. Dit wordt ook aangetoond door de omvangrijke replieken zoals ontwikkeld 

door verwerende partij in hun memorie van antwoord resp. schriftelijke uiteenzetting. 

 

De exceptio obscuri libelli is ongegrond. Het eerste middel is wel degelijk ontvankelijk en 

gegrond. 

…” 

 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

In hun eerste middel bekritiseren de verzoekende partijen het verloop van het openbaar onderzoek 

door te stellen dat het openbaar onderzoek, en de er mee verwante documenten, niet, of niet 

correct, gepubliceerd zijn.  

 

De verwerende partij en de tussenkomende partij stellen dat de verzoekende partijen geen belang 

hebben bij dit middel omdat de verzoekende partijen naar aanleiding van dit openbaar onderzoek 

een bezwaarschrift hebben ingediend. 

 

2. 

Overeenkomstig artikel 17 van het Onteigeningsdecreet organiseert de onteigenende instantie, na 

de opmaak van een voorlopig onteigeningsdecreet, een openbaar onderzoek. 

 

Artikel 11 van het Onteigeningsbesluit bepaalt de wijzen van aankondiging van dit openbaar 

onderzoek en artikel 13 Onteigeningsdecreet regelt de publicatie van de aankondiging  en de 

documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit op de website van de gemeente en op het 

digitaal uitwisselingsplatform voor onteigeningen, vermeld in artikel 21. 

 

3. 

Uit het administratief dossier blijkt dat de opening van het openbaar onderzoek aan de verzoekende 

partijen gemeld is met een aangetekende brief van 14 februari 2018, waarin bovendien vermeld is 

waar en wanneer het voorlopig onteigeningsbesluit, inclusief projectnota en onteigeningsplan, ter 

inzage zijn. 
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Uit het administratief dossier blijkt verder dat de eerste verzoekende partij, de tweede verzoekende 

partij, de derde verzoekende partij en de vierde verzoekende partij op 23 maart 2018 een 

gemotiveerd bezwaarschrift, met verzoek tot zelfrealisatie, ingediend hebben. 

 

De vijfde verzoekende partij en de zesde verzoekende partij hebben op 22 maart 2018 een 

gelijkaardig bezwaarschrift ingediend en de zevende verzoekende partij op 26 maart 2018. 

 

Zelfs niettegenstaande de ‘drempels’ en het tijdsverlies, waar de verzoekende partijen naar 

verwijzen, zijn zij er in geslaagd tijdig een bezwaarschrift in te dienen.  

 

De verzoekende partijen maken niet aannemelijk dat zij benadeeld zijn door de door hen 

aangevoerde onwettigheid of dat een vernietiging van de bestreden beslissing op basis van die 

onwettigheid hen een voordeel kan opleveren, zodat zij geen belang hebben bij het aanvoeren van 

dit middel. 

 

De Raad verwerpt dan ook het eerste middel. 

E. Tweede middel 

Standpunt van de partijen 

In hun tweede middel voeren de verzoekende partijen als volgt de schending aan van artikel 15 en 

16 van het Vlaams Onteigeningsdecreet, artikel 10-13 van het Onteigeningsbesluit, artikel 2 en 3 

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

en van het materieel motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheids-, redelijkheids- en fair play- beginsel 

als algemene beginselen van behoorlijk bestuur:  

 

“… 

Het kan niet ernstig ontkend worden dat de onteigening, als middel voor de overheid om 

onroerend goed te verwerven, subsidiair is aan de gewone wijzen waarop onroerend goed 

wordt verworven, m.n. (doorgaans) via minnelijke aankoop na onderhandelingen (zie in 

deze zin Grondwettelijk Hof nr. 16/97 25 maart 1997).  

 

Dit subsidiair karakter van de onteigening impliceert meteen de noodzaak en de verplichting 

om eerst en op ernstige wijze te onderhandelen met het oog op een minnelijke verwerving. 

Wanneer de onteigening als een ‘ultimum remedium’ beschouwd wordt, moet eerst al het 

nodige gedaan zijn om de onteigening overbodig te maken.  

 

Niet alleen is het bovenstaande de logica zelve, maar daarenboven is het ook de duidelijke 

wil van de Decreetgever zelf zoals o.m. terug te vinden in de artikel 15-16 VOD.  

… 

Het eerste bestreden besluit – en in navolging ook de andere bestreden besluiten – stelt 

omtrent de onderhandeling:  

 

‘Veneco heeft als onteigenende instantie onderhandelingen gevoerd met de te onteigenen 

partijen. De onderhandelingen die zowel voorafgaand de voorlopige vaststelling van het 

onteigeningsbesluit als tot op heden hebben plaats gevonden, hebben niet het gewenste 

resultaat bereikt.  

 

De bewijzen van onderhandeling of van de poging tot onderhandeling werden gevoegd in 

het aanvraagdossier bij het verzoek tot machtiging tot onteigening aan de gemeente 

Knesselare.  
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Er kon op basis van de gevoerde onderhandelingen geen minnelijk akkoord worden 

bekomen met de te onteigenen partijen om de te onteigenen onroerende goederen 

minnelijk te verwerven.’ 

 

Het voorgaande kan niet op ernstige wijze staande gehouden worden.  

 

Primair dient vastgesteld te worden dat het eerste bestreden besluit verwijst naar stukken 

– als grondslag om haar stelling op essentiële wijze te onderbouwen – die aan de 

verzoekende partijen niet bekend zijn, noch overgemaakt werden.  

 

De bewijzen van onderhandeling waarvan sprake zitten nergens in het dossier dat bekend 

is aan de verzoekende partijen.  

 

De verzoekende partijen formuleren ter zake dan ook het grootste voorbehoud om 

desgevallend onderhavig middel nog verder uit te breiden en aan te vullen, dan wel een 

nieuw middel te ontwikkelen.  

 

Hoe dan ook is de motivering kennelijk onredelijk en geenszins ernstig door het bestreden 

besluit te trachten onderbouwen met een verwijzing naar ‘onderhandelingen voorafgaand 

aan de voorlopige vaststelling van het onteigeningsbesluit.’ 

 

De verzoekende partijen kunnen hierbij zeer formeel zijn: voorafgaand aan het voorlopig 

onteigeningsbesluit én met betrekking tot het voorliggende onteigeningsinitiatief hebben 

geen enkele onderhandelingen plaatsgevonden.  

 

De verstrekte motivering is dan ook pertinent foutief.  

Het spreekt voor zich dat het bestreden besluit zich niet kan bedienen en/of op goede 

gronden steunen op gesprekken die met bepaalde verzoekende partijen in het verleden 

reeds plaatsgevonden hebben: in de mate deze gesprekken al als ‘onderhandeling’ 

beschouwd zouden kunnen worden, hadden deze immers betrekking op een volstrekt 

ander initiatief tot onteigenen, gebaseerd op wettelijke bepalingen die momenteel niet meer 

van toepassing zijn en een initiatief dat intussen op definitieve wijze onwettig verklaard 

werd (zie o.a. stuk 10-11).  

 

Even formeel kunnen de verzoekende partijen stellen dat er geenszins onderhandelingen 

plaatsgevonden hebben met de verzoekende partijen.  

 

Een onderhandeling is immers een proces waarmee twee personen of groepen (de 

partijen) proberen om door middel van voorstellen en tegenvoorstellen tot een 

overeenkomst te komen (bron: Wikipedia).  

 

Ook het VOD/Onteigeningsbesluit en de Memorie van Toelichting hechten zeer terecht 

bijzonder veel aandacht aan de manier waarop onderhandeld moet worden: op een 

ernstige en transparante wijze. Dit alles vanuit de ontegensprekelijke wil en filosofie van de 

Decreetgever dat een onteigening afwendbaar is/moet zijn en dan ook uitsluitend als 

ultimum remedium ingezet kan worden indien blijkt dat alsnog geen minnelijk akkoord 

mogelijk is (en/of geen zelfrealisatie kan toegepast worden).  

 

Een en ander is vanzelfsprekend relevant in het kader van de motiveringsplicht van de 

bestreden besluiten, die gelet op bovenstaande bepalingen en doelstellingen hoe dan ook 

onderworpen zijn aan een verstrengde motiveringsplicht.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overeenkomst_(contract)
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Hieraan is in voorliggend geval geenszins voldaan:  

 

▪ Alleen al het tijdsverloop toont op zich aan dat er van ernstige en transparante 

onderhandelingen geen sprake kan zijn:  

 

✓ Het voorlopig onteigeningsbesluit dateert van 8 februari 2018 

 

✓ Het openbaar onderzoek is gevoerd van 26 februari tot en met 28 maart 

2018 

 

✓ Het gestaafd verzoek tot zelfrealisatie werd ingediend op 4 juni 2018 

  

✓ De aanvraag tot machtiging werd goedgekeurd door Veneco op 25 juni 

2018 en reeds ingediend op 2 juli 2018 

 

✓ De machtiging door de gemeente Knesselare (vierde bestreden besluit) 

werd reeds verleend op 25 juli 2018  

 

✓ Het definitieve onteigeningsbesluit (1e bestreden besluit) werd door 

Veneco genomen op 30 augustus 2018  

 

De verzoekende partijen hebben van Veneco slechts op 29 mei, respectievelijk 27 juni 2018, een 

eerste schrijven ontvangen waarin Veneco aangeeft om onderhandelingen te willen aankopen. Een 

eerste gesprek hiertoe heeft met partij hhjhjhj 

en hhjhjhj 

plaatsgevonden in juni 2018, met partij van hhjhjhj 

begin augustus 2018.  

 

Het ontgaat de verzoekende partijen hoe het eerste bestreden besluit – en in navolging ook de 

andere bestreden besluiten, niet in het minst de machtiging – op ernstige wijze kunnen voorhouden 

dat er onderhandelingen plaatsgevonden hebben, terwijl bovenstaande tijdslijn op zich al aantoont 

dat er op het moment van het verstrekken van de machtiging en het nemen van het definitieve 

onteigeningsbesluit hoogstens 1 gesprek had plaatsgevonden met de verzoekende partijen. 

Bemerk hierbij dat bijvoorbeeld voor partij van hhjhjhj 

 het gesprek pas heeft plaatsgevonden nadat zelfs al de machtiging verleend was (!).  

 

▪ Het vermelde gesprek kan ten andere bezwaarlijk als ernstige en 

transparante onderhandeling beschouwd worden, in weerwil van hetgeen 

Veneco in het eerste bestreden besluit en haar communicatie wil doen 

voorhouden.  

 

Er wordt namens Veneco volstrekt eenzijdig een prijs opgelegd, waarbij verwezen wordt 

naar bepaalde schattingsverslagen waarvan echter geen kopie bezorgd wordt aan de 

verzoekende partijen.  

 

Bovendien blijkt uit het dossier zeer duidelijk dat er met bepaalde andere partijen (niet in 

het minst partij Shoprent) wel reeds minnelijke akkoorden bereikt werden. Ondanks 

uitdrukkelijke vraag van de verzoekende partijen, wordt ook hier geen enkele transparantie 

over verleend!  

 

De verzoekende partijen verwijzen ter zake naar het stuk 32 waaruit blijkt dat Veneco 

klaarblijkelijk met partij Shoprent wel onderhandelingen voert. Meer nog, partij Shoprent 
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zou zelfs de mogelijkheid hebben om haar betrokken percelen desgevallend zelf te 

realiseren. Dit is nu net hetgeen concluant al van meetaf aan gevraagd heeft en hetgeen 

hem ostentatief geweigerd wordt.  

 

Uit de tekst van het VOD en de Mem. van Toelichting blijkt zeer duidelijk dat de 

decreetgever zwaar ingezet heeft op een verstrengde onderhandelingsplicht, die door de 

betrokken overheden dan ook met de nodige restricties beoordeeld/gemotiveerd dient te 

worden. Hieruit blijkt duidelijk dat onderhandelingen in toepassing van het VOD meer 

moeten zijn dan het spreekwoordelijke louter bezoekje bij de mensen, hetgeen in 

voorliggend geval nochtans pertinent is gebeurd.  

 

Waar men nog zou kunnen verdedigen dat onderhandelingen op zich mogelijk gedurende 

het volledige onteigeningstraject, kan geenszins ontkend worden dat de Decreetgever het 

zwaartepunt toch gelegd heeft bij aanvang (en zelfs nog voorafgaand aan) van de 

bestuurlijke fase: de bepalingen omtrent de onderhandelingsplicht in het VOD staan dan 

ook niet voor niets vóór de bepalingen omtrent het openbaar onderzoek.  

 

Het eerste bestreden besluit – en in navolging de overige bestreden besluiten, niet in het 

minst de verstrekte machtiging – zijn dan ook kennelijk onredelijk en onzorgvuldig, minstens 

manifest foutief gemotiveerd waarbij zich enkel bediend wordt van nietszeggende 

stijlformules en typemotiveringen, in strijd met de stukken in het dossier. De bestreden 

besluiten negeren hierbij elke fair play hetgeen van een zorgvuldig en redelijke handelende 

overheid verwacht mag/kan worden.  

 

Het tweede middel is kennelijk gegrond.  

…” 

 

2. 

De verwerende partij repliceert: 

 

“… 

Verwerende partij heeft in tegenstelling tot wat verzoekende partijen uw Raad trachten voor 

te houden wel degelijk onderhandelingen gevoerd met verzoekende partijen.  

 

Dat er op geen enkele wijze zou zijn onderhandeld tussen partijen kan geenszins als ernstig 

worden aangenomen.  

 

Er zijn wel degelijk diverse en veelvuldige onderhandelingsgesprekken gevoerd met verzoekende 

partijen. In het bijzonder kan vooreerst worden verwezen naar het gesprek dat plaats vond op 9 

december 2014 tussen de heer Filip Standaert (Veneco) met de heer hhjhjhj 

in aanwezigheid van diens raadsman op het kantoor van Mr. Vermaercke te Brugge. 

 

Verder vond op 24 april 2015 een opvolgend onderhandelingsgesprek plaats tussen de heer Filip 

Standaert (Veneco) en de heer hhjhjhj 

in aanwezigheid van de resp. raadslieden op het kantoor van Mr. Sylvie Kempinaire te Sint-

Denijs-Westrem.  

 

Tenslotte werd in september 2016 vertrouwelijke briefwisseling gevoerd tussen de 

advocaten van verwerende partij en verzoekende partijen. 

 

De concrete onderhandelingen met verzoekende partijen vonden plaats op volgende data: 
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Carlos hhjhjhj 

• in aanwezigheid van zijn advocaat Mr. Vermaercke: 03/08/2018 en 10/01/2019; 

 

Gebroeders hhjhjhj 

• : 04/10/2017, 15/12/2017, 17/01/2018, 13/06/2018 en 19/10/2018; 

 

• hhjhjhj 

, als vertegenwoordiger van de familie hhjhjhj 

• : 06/10/2017, 17/11/2017, 27/02/2018 en 19/06/2018. 

 

Verzoekende partijen kunnen aldus bezwaarlijk voorhouden als zou verwerende partij zich 

niet de moeite hebben getroost om met hem rond de tafel te gaan zitten en om met hem 

concrete onderhandelingsgesprekken te voeren met het oog op de minnelijke verwerving 

van de betrokken percelen. 

 

Er wordt ook geenszins door verzoekende partijen voorgehouden dat zij het geformuleerde 

aanbod in het kader van de onderhandelingen zouden hebben aanvaard. 

 

Ook maken verzoekende partijen geenszins hard dat zij überhaupt wel bereid zouden 

geweest zijn om een aanbod te aanvaarden. Integendeel geven zij eerder zelf zeer duidelijk 

aan dat hij zich willens en wetens, koste wat het kost, uitsluitend formeel wensen te blijven 

verzetten tegen de onteigeningen en dit onafgezien welk aanbod hem ook zou worden 

gedaan. Op een disproportioneel hoog aanbod mag de onteigende echter niet speculeren 

en daarop kan zij echter ook geen aanspraak maken. Dit zou trouwens manifest in strijd 

zijn met artikel 16 GW. 

 

Er kon op basis van de gevoerde onderhandelingen geen minnelijk akkoord worden bereikt 

met verzoekende partijen om de te onteigenen goederen minnelijk te verwerven. 

 

Gelet op voorgaande heeft verwerende partij wel degelijk haar onderhandelingsplicht 

vervuld. Ontkennen dat er onderhandelingen zouden hebben plaatsgevonden zou manifest 

strijden met de stukken uit het dossier die thans voorliggen. 

 

Verzoekende partijen zijn van oordeel dat blijkbaar geen rekening zou kunnen worden 

gehouden met de gesprekken en onderhandelingen die hebben plaatsgevonden in het 

kader van eerdere initiatieven tot onteigening ten tijde van de Wet van 26 juli 1962. 

 

Verwerende partij kan deze stelling geenszins bijtreden. 

 

Het onteigeningsinitiatief en het doel waarvoor onteigenend dient te worden is niet 

veranderd sinds de inwerkingtreding van het Vlaams Onteigeningsdecreet. Verwerende 

partij dient nog steeds te onteigenen met oog op de realisatie van het bedrijventerrein 

‘Moerakker’ met inbegrip van een gemeentelijk containerpark.  

 

Dat onderwijl de Wet van 26 juli 1962 is opgeheven en het Vlaams Onteigeningsdecreet in 

werking is getreden doet geen afbreuk aan het nastreven van nog steeds hetzelfde 

onteigeningsdoel. Deze is ongewijzigd gebleven. Zodoende kunnen de onderhandelingen 

die reeds eerder hebben plaatsgevonden niet zomaar als niet bestaande beschouwd 

worden. Er kan en moet wel degelijk rekening worden gehouden met al de gesprekken en 

contactmomenten die in het verleden reeds hebben plaatsgevonden. 
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Nergens heeft de Decreetgever ook maar enigszins bepaald dat onderhandelingen die 

werden gevoerd onder de Wet van 26 juli 1962 als niet bestaande moeten worden 

beschouwd van zodra het Vlaams Onteigeningsdecreet in werking zou treden. 

 

Van enige schending van de onderhandelingsplicht is hoegenaamd geen sprake. 

 

Merk bovendien op dat de Decreetgever overigens ook niet heeft bepaald hoe de 

onderhandelingen concreet moeten plaatsvinden. Een al te formele regeling zou tot 

inperking kunnen leiden van de onderhandelingsvrijheid wat niet wenselijk is. 

 

Verzoekende partijen kunnen bezwaarlijk ontkennen dat verwerende partij met hen rond 

de (spreekwoordelijke) tafel heeft gezeten, minstens hier een poging toe heeft 

ondernomen. Het verdere verloop hangt bovendien ook steeds af van de concrete situatie, 

die telkens verschillend kan zijn. 

 

Verwerende partij heeft met elk van de verzoekende partijen onderhandelingen gevoerd 

met oog op de minnelijke verwerving van de te onteigenen goederen. Evenwel gaven 

verzoekende partijen al zelf snel aan dat zij hier niet op wensten in te gaan. De toon was 

aldus gezet.  

 

Het heeft dan ook weinig zin dat verwerende partij zou blijven aandringen. 

 

Dat er onderwijl met anderen die eveneens in het onteigeningsplan zijn opgenomen wel 

een minnelijk akkoord kon worden bereikt, kan bezwaarlijk als argument dienen om in 

onderhavig geschil te stellen dat de gevoerde onderhandelingen als niet ernstig dienen te 

worden beschouwd. 

 

Verzoekende partijen hebben net zoals alle andere te onteigenen (rechts)personen de 

mogelijkheid geboden gekregen om hun onroerende goederen minnelijk af te staan aan 

verwerende partij. 

 

Tenslotte menen verzoekende partijen nog kritiek te uiten op het tijdsverloop tussen het 

nemen van het voorlopig onteigeningsbesluit en het definitief onteigeningsbesluit om te 

kunnen stellen dat er geen sprake zou zijn van ernstige en transparante onderhandelingen. 

 

Het (snelle) tijdsverloop doet allerminst afbreuk aan de ernstige en transparante 

onderhandelingen die hebben plaatsgevonden 

 

Het duidt zelfs van zorgvuldig bestuur in hoofde van verwerende partij die getracht heeft 

om de termijnen zoals vooropgesteld door de Decreetgever na te leven en na te streven. 

Hier is niets onredelijks aan en doet geen afbreuk aan de wel degelijk gevoerde 

onderhandelingen in hoofde van verwerende partij.  

 

Ook met dit argument kan geen rekening worden gehouden. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

…” 

 

3. 

De tussenkomende partij stelt: 

 

“… 
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Geen middeluiteenzetting zoals vereist door artikel 15, 4° Procedurebesluit.  

 

Exceptio obscuri libelli. 

 

Nergens in het verzoekschrift wordt aangegeven of uiteengezet op welke wijze artikel 16 

Onteigeningsdecreet, alsook de artikelen 10 tot en met 13 Onteigeningsbesluit - welke 

handelen over de organisatie van het openbaar onderzoek – worden geschonden. 

 

Verder heet het in het verzoekschrift dat ook het zorgvuldigheidsbeginsel, het fair play-

beginsel en het redelijkheidsbeginsel geschonden zijn, maar verzoekende partijen laten na 

te verduidelijken hoe het definitief onteigeningsbesluit - en de overige bestreden besluiten 

- deze beginselen juist schendt.  

 

Het middel is onontvankelijk in de mate de schending van bovenvermelde bepalingen en 

schendingen wordt aangevoerd. 

 

Over artikel 15 Onteigeningsdecreet. 

 

Tussenkomende partij sluit zich ten gronde vooreerst aan bij hetgeen Veneco in het kader 

van haar antwoordnota uiteengezet heeft. 

 

Tussenkomende partij voegt hieraan nog het volgende toe. 

 

Geen belang bij het middel in de mate de schending van artikel 15 

Onteigeningsdecreet aangevoerd wordt. 

 

Artikel 15 Onteigeningsdecreet bepaalt dat de onteigenende instantie een aantoonbare 

poging via onderhandelingen moet ondernemen om het te onteigenen goed of zakelijk recht 

minnelijk te verwerven. 

 

Welnu, dit bewijs van onderhandelingen moet overeenkomstig artikel 2 Onteigeningsbesluit 

enkel bijgebracht worden bij het verzoek tot onteigeningsmachtiging en aldaar dus 

beoordeeld worden.  

 

Abstractie makende van het feit dat dit bewijs van onderhandelingen wel degelijk werd 

bijgebracht (zie verder), moet worden opgemerkt dat de onteigeningsmachtiging inmiddels 

werd afgeleverd.  

 

Nu de onteigeningsmachtiging evenwel geen voor vernietiging vatbare rechtshandeling 

voor uw Raad uitmaakt én geen wettigheidsexceptie tegen de onteigeningsmachtiging 

wordt ingeroepen, dient ten node vastgesteld te worden dat verzoekende partij kennelijk 

geen belang heeft. 

 

Er wordt slechts ondergeschikt ten gronde geargumenteerd: 

 

Geen tijdsverplichting in artikel 15 Onteigeningsdecreet. 

 

Artikel 15 Onteigeningsdecreet luidde in het voorontwerp van decreet als volgt: 

 

‘De onteigenende instantie onderneemt na het voorlopig onteigeningsbesluit een 

aantoonbare poging via onderhandelingen om het te onteigenen onroerend goed of zakelijk 

recht minnelijk te verwerven.’ 
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Na advies van de Raad van State luidt artikel 15 als volgt; 

 

‘De onteigenende instantie onderneemt een aantoonbare poging via onderhandelingen om 

het te onteigenen onroerend goed of zakelijk recht minnelijk te verwerven’. 

 

Er is geen tijdsvereiste meer! Men ziet niet in waarom met onderhandelingen voorafgaand 

aan het voorlopig onteigeningsbesluit geen rekening zou mogen gehouden worden. En er 

is geen enkel verbod om nog te onderhandelen na het definitieve onteigeningsbesluit, - 

voorafgaandelijk de onteigeningsdagvaarding voor de vrederechter. 

 

Er werd aantoonbaar onderhandeld, zowel voor en na de vaststelling van het 

voorlopig onteigeningsbesluit.  

 

Uit de door verzoekende partijen zelf bijgebrachte stukken 21A tot en met 21C - brieven 

van respectievelijk 29 mei 2018 en 27 juni 2018 - blijkt overduidelijk dat met verzoekende 

partijen onderhandeld is met oog op het bereiken van een minnelijke overeenkomst.  

 

In de brieven van 29 mei 2018 van Veneco aan partij hhjhjhj 

en partij hhjhjhj 

wordt verwezen naar eerdere gesprekken met oog op een minnelijke verwerving van hun 

percelen: 

 

Wat partij hhjhjhj 

- betreft, wordt in het bijzonder verwezen naar de onderhandelingsgesprekken 

van 4 oktober 2017, 15 december 2017 en 17 januari 2018. Veneco vraagt 

om de eerder opgestarte onderhandelingen verder te zetten 

Wat partij hhjhjhj 

- betreft, wordt in het bijzonder verwezen naar de onderhandelingsgesprekken 

van 6 oktober 2017, 17 november 2017 en 27 februari 2018. Veneco vraagt 

om de eerder opgestarte onderhandelingen verder te zetten 

 

Deze brieven werden op dit punt niet tegengesproken door verzoekende partijen. 

 

Naar aanleiding van de brieven van 29 mei 2018 vonden in juni 2018 opnieuw gesprekken plaats 

tussen Veneco en partij hhjhjhj 

, respectievelijk partij hhjhjhj 

.  

 

Dit wordt door verzoekende partijen expliciet erkend in het verzoekschrift tot 

nietigverklaring. 

 

In de brief van 27 juni 2018 wordt verwezen naar een eerdere aangetekende brief van 11 juni 2018 

waarbij partij hhjhjhj 

door Veneco werd uitgenodigd tot onderhandelingen. Partij hhjhjhj 

heeft de uitnodiging evenwel zelf op de lange baan geschoven door te stellen dat een 

afspraak voor 27 juli 2018 niet mogelijk was. 

 

Uiteindelijk vond in augustus 2018 - gelet op het gevraagd uitstel door partij hhjhjhj 

 en nog voor het nemen van het definitief onteigeningsbesluit - opnieuw een overleg plaats tussen 

Veneco en partij hhjhjhj 
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. Dit wordt door verzoekende partijen expliciet erkend in het verzoekschrift tot 

nietigverklaring. 

Van een schending van artikel 15 Onteigeningsdecreet of een gebrekkige (formele, dan 

wel materiële) motivering dienaangaande in het definitief onteigeningsbesluit - en bij 

uitbreiding de overige bestreden beslissingen - is geenszins sprake. 

 

Er kan nog onderhandeld worden! 

 

Uit de parlementaire voorbereidingen blijkt dat ook na het definitief onteigeningsbesluit nog 

kan onderhandeld worden in de zin van artikel 15 Onteigeningsdecreet.  

 

Bij de bespreking van het advies van de Raad van State in de memorie van toelichting luidt 

het wat betreft de voorgestelde aanpassingen aan artikel 15 van het voorontwerp als volgt: 

 

‘Het advies van de Raad wordt deels gehonoreerd: “ten laatste na het voorlopig 

onteigeningsbesluit” wordt inderdaad weggelaten, maar het voorstel om “vooraleer het 

definitieve onteigeningsbesluit te nemen” toe te voegen, wordt niet gevolgd. Bij grote en 

complexe onteigeningsprojecten kan het gebeuren dat er nog onderhandelingen bij 

bepaalde te onteigenen percelen plaatvinden terwijl het overkoepelende definitieve 

onteigeningsbesluit al genomen werd.’ 

 

Dat het schriftelijk bod waarvan sprake in artikel 16 Onteigeningsdecreet tot 4 weken voor 

de dagvaarding bij de vrederechter kan gedaan worden, is daarvan een verder bewijs (zie 

volgend randnummer). 

 

Er is geen schending van artikel 15 Onteigeningsdecreet. Trouwens zal uw Raad 

vaststellen dat het Onteigeningsdecreet de ‘verplichte’ onderhandelingen niet verbindt aan 

een wettigheidssanctie.  

 

Over artikel 16 Onteigeningsdecreet. 

 

Artikel 16 Onteigeningsdecreet bepaalt dat de onteigeningsinstantie in het kader van de 

onderhandelingen een schriftelijk aanbod dient te doen aan diegene die wordt onteigend.  

 

Artikel 16 Onteigeningsdecreet legt geenszins op dat het schriftelijk aanbod geschiedt 

voorafgaand aan het definitief onteigeningsbesluit. Integendeel, het heet dat het minnelijk 

aanbod moet gedaan worden minimum 4 weken vóór de betekening van de dagvaarding 

bij de vrederechter.  

 

Dit impliceert dat het schriftelijk aanbod nog kan gebeuren ook na het nemen van het 

definitief onteigeningsbesluit, zij het minstens 4 weken voorafgaand aan de dagvaarding in 

onteigening voor de vrederechter. 

 

Van een schending van artikel 16 Onteigeningsdecreet is aldus geenszins sprake.  

 

Trouwens zal uw Raad vaststellen dat het Onteigeningsdecreet het ‘verplichte’ schriftelijke 

aanbod niet verbindt aan een wettigheidssanctie.  

 

Het tweede middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. 

…” 

 

4. 
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De verzoekende partijen dupliceren: 

 

“… 

(i) Exceptio obscuri libelli 

 

Ook het tweede middel werd wel degelijk uitvoerig besproken in het inleidend 

verzoekschrift, pg. 20-25. Zo werpen de verzoekende partijen op gemotiveerde wijze een 

schending op van onder meer de artikelen 15 en 16 van het Onteigeningsdecreet en de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

Voor het overige dient te worden verwezen naar wat hierboven reeds werd uiteengezet 

onder middel 1, dat ook onder dit middel kan gelden (zie hierboven, punt v.).  

 

Er kan geen twijfel bestaan over het feit dat ook het tweede middel voldoende duidelijk en 

gemotiveerd is. 

 

(ii) Belang 

 

Ten onrechte stelt de tweede verwerende partij dat de onderhandelingsverplichting niet 

moet worden aangetoond naar aanleiding van het definitief onteigeningsbesluit, maar wel 

naar aanleiding van de onteigeningsmachtiging. Bijgevolg zou het verzoekende partijen 

aan belang ontbreken om dit middel in te roepen met oog op vernietiging van o.a. het 

definitief onteigeningsbesluit. 

 

Het is niet omdat art. 2 van het uitvoeringsbesluit bepaalt dat de bewijzen van 

onderhandeling bij het machtigingsbesluit moeten worden gevoegd, dat in het kader van 

het definitieve onteigeningsbesluit niet moet worden aangetoond dat aan alle 

onteigeningsvoorwaarden is voldaan, inclusief de onderhandelingsverplichting. 

 

‘De onteigenende instantie tracht het goed dat men meent te moeten onteigenen, in eerste 

instantie door onderhandeling bij minnelijke overeenkomst te verkrijgen. Aangezien de 

onteigening als een ultimum remedium wordt beschouwd, ligt het inschrijven van de 

onderhandelingsplicht in het decreet voor de hand.’ 

(Ontwerp Vlaams Onteigeningsdecreet, memorie van toelichting, pg. 44). 

 

Bijgevolg kan er bv. geen sprake zijn van een noodzaak tot onteigenen, wanneer blijkt dat 

de voorafgaande onderhandelingsplicht niet afdoende is ingevuld. 

 

Trouwens, het enige ‘onderhandelings’gesprek van partij hhjhjhj 

heeft pas plaatsgevonden nadat de onteigeningsmachtiging werd verleend. De tweede 

verwerende partij gaat hier kennelijk volledig aan voorbij. Het betoog dat nog 

onderhandelingen zouden kunnen worden gevoerd is dus hoe dan ook ongegrond. 

 

De verzoekende partijen hebben wel degelijk belang. 

 

(iii) Art. 15-16 Vlaams Onteigeningsdecreet 

 

De onderhandelingsplicht zoals vervat in artt. 15-16 van het Vlaams Onteigeningsdecreet 

wordt verder gespecificeerd in de voorbereidende stukken. 

 

De mogelijkheid van minnelijke overeenkomst wordt net zoals de mogelijkheid tot 

zelfrealisatie een onderdeel van de verantwoording van de noodzaak van de onteigening 
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als middel. Het belang van de onderhandeling en de plicht van de onteigenende instantie 

om de nodige inspanningen te leveren om tot een overeenkomst te komen met de eigenaar 

wordt in deze context beklemtoond. Deze verplichting om een minnelijke overeenkomst na 

te streven vloeit immers voort uit de tweede algemene onteigeningsvoorwaarde in deze 

paragraaf, namelijk de noodzaak van de onteigening als middel of beleidsinstrument 

(Ontwerp Vlaams Onteigeningsdecreet, memorie van toelichting, pg. 36). 

 

‘De onderhandelingen moeten vanzelfsprekend ernstig worden gevoerd. De onteigenende 

instantie of haar gemachtigden moeten minstens met de te onteigenen persoon rond de 

tafel hebben gezeten of aantoonbare pogingen daartoe hebben genomen. Tijdens dit 

overleg worden de elementen van het schattingsverslag toegelicht. 

 

Het verdere verloop van de onderhandelingen hangt steeds af van de concrete situatie, die 

telkens verschillend kan zijn.’ 

(Ontwerp Vlaams Onteigeningsdecreet, memorie van toelichting, pg. 47). 

 

De Vlaamse decreetgever verplicht aldus de onteigenende instantie nu om een 

aantoonbare poging te doen om het goed via onderhandelingen minnelijk te verwerven, 

vooraleer er tot onteigening wordt overgegaan. Concreet houdt dit in dat de onteigenende 

instantie de eigenaar of de houder van het te onteigenen zakelijk recht met een beveiligde 

zending contacteert met het verzoek tot onderhandelingen met het oog op minnelijke 

verwerving.  

 

Als het tot daadwerkelijke onderhandelingen komt, dan moet de onteigenende instantie een 

schriftelijk aanbod richten tot de eigenaar of de houder van het te onteigenen zakelijk recht, 

met daarin het bedrag van de aangeboden vergoeding en haar samenstellende delen, en 

een toelichting van dit aanbod. Het schriftelijk aanbod gebeurt met een beveiligde zending, 

terwijl de toelichting ook mondeling gegeven kan worden. In dat laatste geval vormt een 

proces-verbaal, dat ondertekend wordt door de eigenaar of de houder van het zakelijk 

recht, in principe het bewijs daarvan. 

Voor zover de eerste verwerende partij aanhaalt dat er diverse veelvuldige 

onderhandelingsgesprekken zouden zijn gevoerd, dient vastgesteld dat zij hiervan geen 

enkel stuk voorlegt.  

 

Analyse van het door de eerste verwerende partij voorgelegde stuk nr. 8, genaamd 

‘bewijzen van onderhandeling of van poging tot onderhandeling’  leert dat de eerste 

verwerende partij kennelijk volstaat met het voorleggen van enkele standaardbrieven 

(bundel eerste verwerende partij, stuk 8). Hiermee bewijst de eerste verwerende partij 

geenszins dat met elk van de geviseerde partijen deugdelijke pogingen werden genomen 

om tot een minnelijke regeling te komen.  

 

De verzoekende partijen herhalen dat er geen ernstige onderhandelingen zijn gevoerd.  

 

Op het ogenblik van het verstrekken van de machtiging en het nemen van het definitieve 

onteigeningsbesluit heeft er slechts één gesprek plaatsgevonden met de verzoekende partijen. Met 

partij hhjhjhj 

heeft het gesprek pas plaatsgevonden nadat de machtiging al was verleend.  

 

Daarbij was geen sprake van onderhandelingen, doch er werd de verzoekende partijen 

gewoon op eenzijdige wijze een prijs opgedrongen die te nemen of te laten was. De 

verzoekende partijen kregen nooit kopie, noch inzage in de schattingsverslagen, waarop 
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het minnelijk aanbod (beweerdelijk) zou zijn gebaseerd. Enige transparantie is ver te 

zoeken! 

 

De memorie van toelichting verduidelijkt nochtans dat de transparantie in die zin belangrijk 

is voor het maatschappelijk verantwoord onderhandelen en de burger in staat stelt om een 

beter inzicht te verkrijgen in het aanbod dat hem door de onteigenende instantie wordt 

gedaan. De onteigenende instantie moet in staat zijn om het gedane aanbod inhoudelijk te 

verantwoorden (Ontwerp Vlaams Onteigeningsdecreet, memorie van toelichting, pg. 47). 

 

Er kan geen sprake zijn van voorafgaande onderhandelingen, zoals vereist in art. 15-16 

van het Vlaams Onteigeningsdecreet. Er zijn nooit ernstige, transparante, voorafgaande 

onderhandelingen gevoerd. In de mate dat er een ‘minnelijke aanbod’ is gebeurd, is dit in 

elk geval onredelijk en op manifest onzorgvuldige wijze gebeurd. 

 

Ten onrechte betogen de verwerende partijen dan ook dat door de verzoekende partijen 

zou zijn aangegeven dat zij niet op het minnelijk voorstel wensten in te gaan. Deze bewering 

is feitelijk onjuist! Er zijn gewoonweg geen ernstige onderhandelingen gevoerd. 

 

Bovendien is het evenmin correct te stellen dat verzoekende partijen de onderhandelingen 

op de lange baan zouden hebben geschoven. Men dringt nèt voor de verlofperiode aan op 

een gesprek in de verlofperiode. Welnu, het gesprek werd uiteraard verplaatst tot na de 

verlofperiode. Er kan toch niet van verzoekende partijen worden verwacht dat zij hun 

vakantie verplaatsen omdat de onteigenaar plots snel snel  ‘aan tafel wil zitten’? 

 

De verwijzing naar vermeende gesprekken in 2014, 2015 en 2016 zijn van generlei waarde, 

nu zij geen enkele betrekking kunnen hebben op de bestreden besluiten. Het definitief 

onteigeningsbesluit werd pas voorlopig aangenomen op 8 februari 2018, en dit in uitvoering 

van het nieuwe Onteigeningsdecreet van 2017. Vermeende onderhandelingspogingen in 

2014-2016 kunnen enkel betrekking hebben op eerdere besluiten, die inmiddels onwettig 

werden verklaard. 

 

Nochtans is het aan het onteigenende instantie om te bewijzen dat zij heeft voldaan aan 

de voorafgaande onderhandelingsplicht. 

 

Men slaagt er niet in deze bewijslast (op afdoende wijze) te vervullen. 

 

Bijgevolg kan in de bestreden besluiten niet op ernstige wijze worden voorgehouden dat er 

onderhandelingen zouden hebben plaatsgevonden. De bestreden besluiten zijn dan ook 

kennelijk onredelijk en onzorgvuldig, minstens manifest foutief gemotiveerd waarbij zich 

enkel bediend wordt van nietszeggende stijlformules en typemotiveringen, in strijd met de 

stukken in het dossier. De bestreden besluiten negeren hierbij elke fair play hetgeen van 

een zorgvuldig en redelijke handelende overheid verwacht mag/kan worden. 

Voor zoveel als nodig, vragen de verzoekende partijen Uw Raad om alle partijen 

hieromtrent te horen. Alle partijen zullen bevestigen dat er geen voorafgaande 

onderhandelingen zijn gevoerd.  

 

Het tweede middel is ontegensprekelijk gegrond. 

…” 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 
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De tussenkomende partij voert terecht aan dat de verzoekende partijen in hun tweede middel niet 

verduidelijken hoe de verwerende partij(en) met de bestreden beslissing(en) de artikelen 10-13 

van het Onteigeningsbesluit schendt.  

 

Een middel bestaat uit de voldoende en duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop deze rechtsregel, volgens de verzoekende partijen, geschonden worden. 

 

Het tweede middel is dan ook onontvankelijk voor zover de verzoekende partijen de schending van 

artikel 10-13 van het Onteigeningsbesluit aanvoeren.  

 

De uiteenzetting in het beroepsverzoekschrift van de verzoekende partijen laat de Raad echter toe 

te begrijpen dat de verzoekende partijen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 

waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel, het fair- play beginsel en het redelijkheidsbeginsel 

geschonden achten door de houding van de verwerende partij tijdens de onderhandelingsfase. 

 

2. 

Overeenkomstig artikel 15 van het  Onteigeningsdecreet onderneemt de onteigenende instantie 

een aantoonbare poging om het te onteigenen onroerend goed of zakelijk recht te verwerven via 

onderhandelingen. Artikel 16 van het  Onteigeningsdecreet bepaalt dat de onteigenende instantie 

in het kader van die onderhandelingen een schriftelijk aanbod doet aan wie zij wil onteigenen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel impliceert dat een vergunningverlenend bestuursorgaan, zoals de 

verwerende partij, haar beslissing(en) zorgvuldig moet voorbereiden en derhalve moet baseren op 

werkelijk bestaande en concrete feiten, die met de vereiste zorgvuldigheid vastgesteld worden. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel verplicht de verwerende partij onder meer tot een zorgvuldige 

voorbereiding van de bestreden beslissing(en) en een degelijk onderzoek van de feitelijke en 

juridische aspecten van het dossier, zodat zij met kennis van zaken kan beslissen. 

 

Of de bestreden beslissing naar redelijkheid verantwoord is, hangt af van de beleids- en 

beoordelingsruimte van de overheid. 

 

De verwerende partij heeft in dit dossier een discretionaire beoordelingsruimte. 

 

Appreciatievrijheid impliceert de mogelijkheid van verschillende zienswijzen. 

 

De Raad kan alleen een zienswijze sanctioneren die de grenzen van de redelijkheid overschrijdt. 

 

Er is pas een kennelijk onredelijke beslissing wanneer de Raad oordeelt dat de beslissing van de 

verwerende partij dermate afwijkt van het normale beslissingspatroon dat het ondenkbaar is dat 

een ander zorgvuldig handelend bestuur, in dezelfde omstandigheden, dezelfde beslissing zou 

nemen. 

 

Het fair play-beginsel betekent dat alles eerlijk moet verlopen: de overheid toont een gemis aan 

fair play wanneer zij, met onoorbare middelen, tracht de verwerving van de rechten van burgers te 

bemoeilijken.  

 

3. 

De tussenkomende partij argumenteert dat de verzoekende partijen geen belang hebben bij de 

door hen aangevoerde schending van artikel 15 van het Onteigeningsdecreet, omdat het bewijs 

van de onderhandelingen alleen moet bijgebracht worden bij het verzoek tot 
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onteigeningsmachtiging, die geen voor vernietiging vatbare rechtshandeling is en geen voorwerp 

van een wettigheidsexceptie. 

 

De verzoekende partijen, die aanvoeren dat de bestreden beslissing, en de daarmee inhoudelijk 

verknochte andere bestreden beslissingen, onwettig zijn omdat er, in strijd met artikel 15 van het 

Onteigeningsdecreet niet, of niet afdoende zorgvuldig en redelijk, onderhandeld is, hebben  belang 

bij het middel dat daarom de vernietiging van de bestreden beslissingen nastreeft. 

 

4. 

In de memorie van toelichting bij artikel 15 van het Onteigeningsdecreet is te lezen: 

 

“De onteigenende instantie tracht het goed dat men meent te moeten onteigenen, in eerste 

instantie door onderhandeling bij minnelijke overeenkomst te verkrijgen. Aangezien de 

onteigening als een ultimum remedium wordt beschouwd, ligt het inschrijven van de 

onderhandelingsplicht in het decreet voor de hand. 

 

Hoe de onderhandelingen verder moeten plaatsvinden, dient niet decretaal te worden 

geregeld. Een al te formele regeling leidt immers tot een inperking van de 

onderhandelingsvrijheid en is niet wenselijk. 

 

De onderhandelingen moeten vanzelfsprekend ernstig worden gevoerd 

 

De onteigenende instantie of haar gemachtigden moeten minstens met de te onteigenen 

persoon rond de tafel hebben gezeten of aantoonbare pogingen daartoe hebben genomen. 

Tijdens dit overleg worden de elementen van het schattingsverslag toegelicht.  

 

Het verdere verloop van de onderhandelingen hangt steeds af van de concrete situatie, die 

telkens verschillende kan zijn.” (Parl. St. Vl Parl. 2016-2017, stuk 991, nr. 1, 47) 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van het Onteigeningsdecreet blijkt dus dat de decreetgever er 

bewust voor gekozen heeft geen al te formele regeling uit te werken om de onderhandelingsvrijheid 

niet onnodig te beperken. 

 

Overeenkomstig artikel 6 Onteigeningsbesluit moet de onteigenende instantie alleen aantonen dat: 

 

“1° ze de eigenaar van het te onteigenen onroerend goed of de houder van het met 

toepassing van artikel 4 van het voormelde decreet te onteigenen zakelijk recht, met een 

beveiligde zending heeft gecontacteerd met het verzoek tot onderhandelingen met het oog 

op een minnelijke verwerving;  

 

2° als er onderhandeld werd, ze de vergoeding, om het te onteigenen onroerend goed of 

zakelijk recht minnelijk te verwerven, in haar geheel en in haar samenstellende delen heeft 

toegelicht. 

 

De onteigenende instantie kan de toelichting, vermeld in het eerste lid, 2°, aantonen door 

een proces-verbaal, ondertekend door de eigenaar van een te onteigenen onroerend goed 

of de houder van een met toepassing van artikel 4 van voormelde decreet te onteigenen 

zakelijk recht.  

 

Als de eigenaar van een te onteigenen onroerend goed of een houder van een met 

toepassing van artikel 4 van het voormelde decreet te onteigenen zakelijk recht het proces-
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verbaal niet ondertekent, volstaat het dat de onteigenende instantie de beveiligde zending, 

vermeld in het eerste lid, 1°, heeft verstuurd.” 

 

5. 

Uit het administratief dossier blijkt dat de eerste verzoekende partij, de tweede verzoekende partij, 

de derde verzoekende partij en de vierde verzoekende partij met een aangetekende brief van 29 

mei 2018 gecontacteerd zijn met een verzoek tot onderhandeling. 

  

Uit een aangetekende brief van 22 juni 2018 aan de eerste verzoekende partij, met kopie aan de 

tweede verzoekende partij, de derde verzoekende partij en de vierde verzoekende partij, blijkt dat 

de eerste verzoekende partij gemeld heeft de tweede verzoekende partij, de derde verzoekende 

partij en de vierde verzoekende partij te vertegenwoordigen bij de onderhandelingen. 

 

Er zou een onderhandelingsgesprek georganiseerd zijn op 19 juni 2018, waarop een vergoeding 

voor de minnelijke verwerving van de percelen toegelicht zou zijn.   

 

De vijfde verzoekende partij en de zesde verzoekende partij zijn, zo blijkt uit het administratief 

dossier, eveneens gecontacteerd met een aangetekende brief van 29 mei 2018. 

 

Uit een aangetekende brief van 22 juni 2018 blijkt dat er met deze verzoekende partijen op 13 juni 

2018 een onderhandelingsgesprek zou georganiseerd zijn, waarop een vergoeding voor de 

minnelijke verwerving van de percelen toegelicht zou zijn.   

 

Er blijkt ten slotte uit het administratief dossier dat ook de zevende verzoekende partij 

gecontacteerd is met een aangetekende brief van 11 juni 2018. 

 

In een aangetekende brief van 27 juni 2018 vermeldt de verwerende partij dat de zevende 

verzoekende partij geantwoord zou hebben bereid te zijn tot het voeren van onderhandelingen, 

maar omwille van vakantie pas beschikbaar te zijn vanaf 27 juli 2018. 

  

Volgens de procespartijen is er vervolgens op 3 augustus 2018 een gesprek georganiseerd met 

de zevende verzoekende partij.  

 

6. 

De verwerende partij toont aan dat zij alle verzoekende partijen, als eigenaars van de te onteigenen 

goederen, met een beveiligde zending gecontacteerd heeft, met het verzoek te  onderhandelen 

over een minnelijke verwerving van de gronden.  

 

Of de artikel 6, eerste lid, 2° Onteigeningsbesluit vermelde ‘toelichting’ gebeurd is, wordt niet 

aangetoond met een ondertekend proces-verbaal, maar blijkt, minstens voor de eerste tot en met 

de zesde verzoekende partij, uit de aangetekende brief van 22 juni. 

 

Artikel 15 en 16 van het Onteigeningsdecreet leggen geen formele voorwaarden, noch enige 

tijdsbeperking vast, los van het schriftelijk aanbod dat minstens vier weken voor de betekening van 

de dagvaarding bij de Vrederechter (zoals bepaald in artikel 46) met een beveiligde zending ter 

kennis gebracht moet worden. 

 

Op basis van voormelde gegevens oordeelt de Raad dat er geen schending is van artikel 15 en 16 

van het Onteigeningsdecreet en evenmin van het zorgvuldigheids-, redelijkheids-, of fair play-

beginsel.  

 

De Raad verwerpt dan ook het tweede middel. 
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F. Derde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

In hun derde middel voeren de verzoekende partijen als volgt de schending aan van artikel 3 van 

het Vlaams Onteigeningsdecreet, artikel 16 van de Grondwet juncto artikel 1 van het eerste 

aanvullend protocol bij het EVRM, de motiveringsplicht zoals voorzien in de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en het zorgvuldigheids- en 

motiveringsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur: 

 

“… 

Zoals hierna zal blijken voldoet de onderhavige geplande onteigening geenszins aan de 

hiervoor gestelde grondvoorwaarden en principes. De bestreden besluiten zijn dan ook 

onwettig en dienen vernietigd te worden.  

 

Hoewel dit duidelijk onderscheiden – en cumulatieve – voorwaarden voor een onteigening 

zijn, tracht Veneco/gemeente Knesselare het voldaan zijn aan de voorwaarden (algemeen 

nut en noodzaak) steeds vanuit dezelfde beweegredenen te verdedigen:  

 

▪ Het containerpark en ruimte voor gecentraliseerde technische infrastructuur 

en diensten 

 

▪ Het vestigen van lokale bedrijven 

  

▪ De herlocalisatie van zonevreemde bedrijven en lokaal verankerde bedrijven 

  

▪ Opportuniteit om het bestaande bedrijventerrein geleidelijk aan te 

optimaliseren (Het voorzien van een uniforme aanpak, het aanleggen van de 

wegenis, een groenbuffer en de waterhuishouding).  

 

Deze beweegredenen wijken alleszins fundamenteel af van de intiële doelstelling 

zoals vastgelegd met de gemeente Knesselare, nl. het voorzien in een verkeerstechnische 

ontsluiting (zie stuk 2).  

 

Louter ondergeschikt kunnen de verzoekende partijen alleen maar vaststellen dat er niet 

het minste redelijke verband bestaat tussen de voorgenomen integrale onteigening 

van de gronden van de verzoekende partijen en bovenstaande motieven: 

  

▪ Het voorzien van een containerpark en/of ruimte voor gecentraliseerde 

technische infrastructuur of diensten kan geenszins een onteigening van de 

gronden van verzoekende partijen staven, vermits dit containerpark/deze 

technische diensten hoe dan ook niet voorzien is op hun gronden.  

 

Nog los van deze vaststelling blijkt overigens ontegensprekelijk dat deze doelstelling op 

vandaag compleet achterhaald is gelet op de fusie tussen de gemeenten Aalter en 

Knesselare (zie stukken 45 en 46 en randnummer.  

 

▪ Ook wat de vestiging en/of herlocalisatie van de lokale 

(bestaande/zonevreemde) bedrijven betreft, beklemtonen verzoekende 

partijen nogmaals dat hiervan in het administratieve dossier niet het minste 

concrete spoor/stuk van terug te vinden is.  
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Wederom blijkt ook deze doelstelling/noodzaak ten andere op vandaag reeds compleet 

achterhaald, hetgeen de gemeente Knesselare reeds met zoveel woorden heeft bevestigd 

(zie stuk 31 en randnummer Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).  

 

▪ Voor wat betreft de opportuniteit om het bestaande bedrijventerrein te 

optimaliseren (uniforme aanpak/inrichting van het gebied 

;wegenis/groenbuffer/waterhuishouding) kunnen verzoekende partijen alleen 

maar vaststellen dat Veneco in haar eigen stukken zelf bevestigt dat 

hiervoor – althans wat betreft de groenbuffer –geen onteigening 

noodzakelijk is (zie stuk 7):  

 

{…} Een uniforme groenbuffer kan aan elk bedrijf opgelegd worden via de 

stedenbouwkundige vergunning, evenals de verplichting om te voorzien in buffering van 

hemelwater op eigen terrein. 

 

Ook de aanleg van de wegenis en/of de herprofilering van de Woestijnebeek verantwoordt 

op zich geenszins afdoende een onteigening van de onroerende goederen van de 

verzoekende partijen, laat staan integraal: Veneco weet op vandaag nog niet eens hoe 

deze wegenis/herprofilering er concreet zal uitzien en/of welke percelen hierdoor (geheel 

of gedeeltelijk) getroffen zouden worden. Een en ander werd op het goedgekeurd 

onteigeningsplan indicatief aangeduid en hieruit blijkt alleszins dat een onteigening van de 

percelen van verzoekende partijen hiervoor geenszins noodzakelijk is, minstens niet 

integraal (zie stuk 8).  

Het kan bezwaarlijk als redelijk beschouwd worden dat verzoekende partijen 

integraal onteigend zouden worden op grond van een blanco-cheque. Veneco slaagt 

er tot op vandaag blijkbaar niet in om heel concreet aan te tonen hoe de inrichting van het 

gebied er zal uitzien zodat evenzeer heel concreet gecontroleerd kan worden waar 

onteigening al dan niet noodzakelijk zou zijn. Dit spreekt boekdelen en rechtvaardigt 

geenszins het ultimum remedium van de onteigening.  

 

Tot slot dient hier nogmaals benadrukt dat verzoekende partijen herhaaldelijk aangegeven 

hebben dat zij de doelstellingen van het betrokken ruimtelijk uitvoeringsplan zelf willen en 

kunnen realiseren (al dan niet via een ruil van gronden). Er is dan ook een perfect 

alternatief, zonder dat enige vorm van onteigening noodzakelijk is (zie vierde middel).  

 

Veneco weigert dit echter ostentatief en onrechtmatig, hoewel Veneco in haar eigen 

stukken bevestigt dat de doelstellingen wel degelijk zelfs via het vergunningenbeleid 

gerealiseerd kunnen worden (cfr. hetgeen hiervoor uiteengezet werd).  

 

Zoals reeds aangeven kan ook de herprofilering van de Woestijnebeek en/of de aanleg van 

de wegenis niet anders doen besluiten. Dit klemt des te meer vermits andere partijen 

blijkbaar wel de mogelijkheid krijgen om hun percelen (gedeeltelijk) zelf te realiseren 

(zie stuk 32):  

 

Wat betreft het perceel, eigendom van de firma Shoprent, waar de toegangsweg tot 

de zone moet komen, stellen wij voor om alleen die delen aan te kopen die nodig 

zijn voor de realisatie van de weg. Neemt het gemeentebestuur later de beslissing 

dat het containerpark op de in het RUP voorziene plaats komt, dan zal er met de 

firma Shoprent verder onderhandeld moeten worden over een aankoop of ruiling 

van gronden. 
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Beslist het gemeentebestuur dat het containerpark niet op deze plaats komt en dat 

die zone ook niet behouden blijft voor andere bestemmingen van openbaar nut, dan 

moet het gemeentebestuur het RUP laten herzien om de zone voor openbaar nut 

om te vormen tot een zone voor economische activiteiten. Shoprent krijgt dan de 

kans om dit perceel zelf te realiseren. 

 

Het valt dan ook niet te verantwoorden dat gronden van de ene partij enkel onteigend 

zouden worden voor de aanleg van wegenis en het resterende deel geruild en/of zelf 

ontwikkeld zou kunnen worden door die partij, terwijl voor verzoekende partijen 

zonder meer tot integrale onteigening beslist zou worden.  

 

De bestreden besluiten zwijgen in alle talen over de bovenstaande zaken en deze worden 

regelrecht genegeerd.  

 

Er kan dan ook bezwaarlijk sprake zijn van een afdoende motivering, die overigens ronduit 

tegenstrijdig is gelet op de stukken in het dossier. De bestreden besluiten kunnen dan ook 

geenszins als zorgvuldig en redelijk beschouwd worden, te meer alle bovenstaande zaken 

uitdrukkelijk opgenomen waren in de bezwaarschriften van de verzoekende partijen 

hetgeen de motiveringsplicht nochtans bijkomend aanscherpt.  

 

C.2.A geen algemeen nut 

 

Het algemeen nut wordt in het eerste bestreden besluit (en in navolging de overige 

bestreden besluiten) als volgt verantwoord (zie stuk 5-7):  

 

▪ De noodzaak voor elke inwoner van Knesselare de mogelijkheid te geven om 

met zijn afval terecht te kunnen in één volwaardig en goed bereikbaar 

containerpark weg van de woonomgeving 

  

▪ Nood aan ruimte voor gecentraliseerde technische infrastructuur en diensten 

 

▪ Nood aan ruimte voor de vestiging van nieuwe lokale bedrijven 

 

▪ De herlocalisatie van zonevreemde bedrijven 

  

▪ Opportuniteit om het bestaande bedrijventerrein geleidelijk aan te optimaliseren 

 

De voorliggende geplande onteigening is gebaseerd op artikel 13 van het decreet van 13 

juli 2012 ruimtelijke economie zodat het bestreden besluit op zijn minst concreet dient aan 

te tonen – motiveren – waarom de bovenstaande voordelen opwegen tegen de nadelen of 

de verdere expansie van de reeds bestaande bedrijven/activiteiten zoals deze van 

verzoekende partijen.  

 

Een dergelijke afdoende en voldoende concrete motivering is nergens in het volledige 

dossier terug te vinden, noch in het besluit tot machtiging, noch in de (onwettige) 

beslissingen van Veneco.  

 

Het begrip ‘algemeen nut’ wordt noch in de Grondwet, noch in een ander wet, noch in de 

rechtspraak gedefinieerd zodat een definitie aan de rechtsleer ontleend dient te worden (S. 

Verbist, Administratiefrechtelijke aspecten inzake onteigening. De 

onteigeningsvoorwaarden. Rechtsbescherming in de administratieve fase. Onteigening en 

milieurecht, CABG 2004/5, Gent, Larcier, 2004, 18-22):  
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‘Van algemeen nut is het niet in geldelijke termen uit te drukken voordeel waarvan een 

onbepaalbaar en variabel aantal mensen op niet exclusieve wijze, rechtstreeks of 

onrechtstreeks kan genieten.’ 

 

Artikel 3 VOD sluit op zich niet uit dat private belangen onverenigbaar zijn met een 

onteigening. Er wordt immers aangenomen dat een onteigeningsdoel een privaat belang 

kan bevatten, maar in de eerste plaats het algemeen belang moet beogen. De doelstelling 

mag er immers niet louter op gericht zijn een particulier belang te dienen. Het openbaar 

belang moet bovendien doorwegen en mag geen accessorium zijn van het private belang.  

 

Gelet op het bovenstaande is het dan ook onmogelijk om te onteigenen met het oog op 

zuiver/hoofdzakelijk private doeleinden (S. Verbist, Zelfrealisatie en onteigeningsnoodzaak 

bij de verwezenlijking van ruimtelijke uitvoeringsplannen, TROS 2009, 8 en de aldaar 

aangehaalde rechtspraak). Een overheid die haar medewerking verleent door de 

organisatie van een onteigeningsprocedure ten behoeve van een private onderneming, 

hetgeen voor deze laatste een snellere, meer zekere en minder kostelijke oplossing biedt 

dan een minnelijke overdracht, miskent dan ook pertinent artikel 16 van de Grondwet (Vred. 

Hoei 13 november 2000, C.D.P.K. 2001, 208).  

 

Naast de vereiste van het algemeen nut ‘sensu stricto’ dient aangetoond te worden dat de 

onteigening ook noodzakelijk is om de vooropgestelde doelstelling te bereiken. Dit moet 

blijken uit werkelijke feiten, waaruit een redelijk verband tussen de voorgenomen 

onteigening en het vooropgestelde doel kan afgeleid worden (Cass. 11 september 2003, 

RW 2005-06, 1337; Cass. 3 februari 2000, Arr. Cass. 2000, afl. 2, 288; Raad van State 8 

november 1994, nr. 50.085).  

 

De onteigening is immers een ‘ultimum remedium’ en enkel indien het onteigeningsdoel 

binnen redelijke grenzen niet op een andere wijze kan worden gerealiseerd, is een 

onteigening mogelijk (zie hieromtrent: S. Verbist, Zelfrealisatie en onteigeningsnoodzaak 

bij de verwezenlijking van ruimtelijke uitvoeringsplannen, TROS 2009, 53).  

 

Wanneer de bovenstaande principes toegepast worden op de voorliggende bestreden 

besluiten, kan niet anders dan vastgesteld worden dat er van enig openbaar nut geen 

sprake is en de voorliggende onteigening uitsluitend private doeleinden dient.  

 

Minstens is de machtiging tot de integrale onteigening van alle percelen van de 

verzoekende partijen kennelijk onredelijk en geenszins in verhouding met de initiële 

doelstellingen, m.n. het voorzien van een adequate ontsluiting/inrichting van het gebied (cfr. 

uiteenzetting hiervoor onder randnummer 0).  

 

Het eerste bestreden besluit – en in navolging de overige bestreden besluiten – zwijgen 

hieromtrent in alle talen en geen enkel stuk in het dossier verantwoordt deze fundamentele 

ommezwaai en essentiële uitbreiding van de onteigening van loutere ontsluiting tot 

integrale verwerving. Het gebrek aan motivering is des te dwingender vermits dit een 

uitdrukkelijk bezwaarargument van de verzoekende partijen betrof, hetgeen het eerste 

bestreden besluit – en in uitbreiding ook de overige bestreden besluiten – kennelijk 

onredelijk en onzorgvuldig maakt en alleszins pertinent gebrekkig gemotiveerd.  

 

Zelfs in het onmogelijke geval dat uw Raad de bovenstaande beweegredenen als 

‘algemeen nut’ zou beschouwen, quod certe non, dan nog hebben deze geenszins – 
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minstens niet integraal - betrekking op de onroerende goederen van de verzoekende 

partijen.  

 

De verzoekende partijen gaan hierop verder in bij het aspect ‘onteigeningsnoodzaak’, m.n. 

het voorwerp van de onteigening (zie randnummer 0-0).  

 

Louter ondergeschikt zien de verzoekende partijen hoegenaamd niet in welk ‘algemeen 

nut’ de integrale onteigening van de betrokken percelen, aangeduid op het 

onteigeningsplan met het nummer 1 tot en met 5 zou hebben.  

 

Vooreerst dient hierbij vastgesteld dat de betrokken terreinen op vandaag reeds ingekleurd 

zijn als een ‘lokaal bedrijventerrein’ en reeds als dusdanig gebruikt en/of zullen gebruikt 

worden. Het is dan ook te gek voor woorden dat bestaande bedrijven onteigend zouden 

kunnen worden ten voordele van een ander bedrijf.  

 

Zoals reeds toegelicht in het feitenrelaas hebben deze percelen samen een bruto-

oppervlakte van 5ha14a18ca, hetgeen integraal onteigend zal worden. Deze integrale 

onteigening dient op geen enkele wijze het algemeen nut, maar is enkel gericht op de 

bescherming van de private belangen van andere bedrijven: Uit de toelichting bij de 

plannen blijkt immers ontegensprekelijk dat 2ha voorbestemd zijn voor 2 private bedrijven 

(elk 1ha) die zich op heden bevinden in het centrum van de gemeente Knesselare. De 

voorschriften van het RUP Moerakker werden overigens uitdrukkelijk op maat van deze 2 

bedrijven geschreven vermits een specifieke afwijking omtrent de perceelsgrootte is 

opgenomen.  

 

Verder wordt gesteld dat het uitbreiden van het bestaande bedrijventerrein een oplossing 

kan bieden voor de uitbreidingsproblemen van de bestaande bedrijven op het aanpalende 

ambachtelijke terrein. Bovendien blijken er een aantal (op heden zonevreemde) bedrijven 

nood te hebben aan een alternatieve locatie (9a) en zouden er een aantal 

vestigingsaanvragen ingediend zijn bij de gemeente door bestaande bedrijven (1ha3a). 

 

Hierbij geraakt men niet verder dan enkele loutere beweringen en nietszeggende 

formuleringen, hetgeen het eerste bestreden besluit (en bij uitbreiding de overige bestreden 

besluiten) geenszins afdoende draagkrachtig kan/kunnen schragen.  

 

Ook hier werd door de verzoekende partijen uitdrukkelijk op gewezen in hun bezwaarschrift, 

waarbij verwezen werd naar een schrijven van de gemeente Knesselare zelf waaruit blijkt 

dat deze doelstelling intussen achterhaald is vermits de bedrijven zich reeds elders 

gevestigd hebben (zie stuk 17). Toch blijft het eerste bestreden besluit – en in navolging de 

overige bestreden besluiten – dit compleet negeren, zonder enige daadkrachtige en 

pertinente motivering ter zake.  

 

Meer zelfs, het eerste bestreden besluit (en in navolging de overige bestreden besluiten), 

menen er zich mee te kunnen afmaken door te verwijzen naar beweerde 

vestigingsaanvragen en een theoretische onderbouwing zoals voorzien in het gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan. Het hoeft weinig betoog dat dergelijke nietszeggende affirmaties 

geenszins de toets van de motiveringsplicht zouden kunnen doorstaan. Dit klemt des te 

meer in de wetenschap dat:  

 

▪ Uit geen enkel stuk van het administratief dossier blijkt dat er actueel 

vestigingsaanvragen van bedrijven zouden zijn 
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▪ Een zuiver theoretische verwijzing naar cijfers uit een structuurplan van 12 

jaar oud, minstens 8 jaar na actualisatie bij het RUP Moerakker, geenszins 

als redelijk en zorgvuldig beschouwd kan worden 

  

▪ Een en ander door de verzoekende partijen al herhaaldelijk is gesteld (o.m. 

in het bewaarschrift tijdens het openbaar onderzoek).  

 

Ten onrechte trachten de bestreden besluiten – en dan in het bijzonder het tweede 

bestreden besluit – op te werpen dat de nood aan extra bedrijventerreinen afdoende zou 

blijken uit het verzoek tot zelfrealisatie namens de verzoekende partijen. Dit is uiteraard 

ridicuul: het verzoek tot zelfrealisatie wordt vanzelfsprekend ingediend onder alle 

voorbehoud van recht en verzoekende partijen erkennen hiermee geenszins de 

stellingnames die de bestreden besluiten zo graag willen aannemen. Dergelijke motivering 

snijdt geen hout.  

 

Ten onrechte zou hierbij opgemerkt worden dat aan het ‘algemeen nut’ niets afgedaan 

wordt door de omstandigheid dat (naderhand) ook privé-initiatief betrokken zal worden bij 

de verdere realisatie.  

 

Dergelijke motivering is niet terug te vinden in de bestreden besluiten, maar bovendien kan 

er bij de onteigening ter realisatie van een ruimtelijk uitvoeringsplan hooguit sprake zijn van 

een vermoeden van ‘algemeen nut’, dat echter in elk geval weerlegbaar is zodat geval per 

geval individueel beoordeeld dient te worden. In voorliggend geval gaat het er niet om dat 

er naderhand privé-initiatief zou worden betrokken bij de verdere realisatie, maar blijkt 

duidelijk uit de stukken dat het betrokken ruimtelijk uitvoeringsplan reeds op voorhand 

overduidelijk voorbestemd werd voor andere private bedrijven en dat Veneco de pen in de 

hand had bij de opmaak van dit uitvoeringsplan zodat zij mogelijke verdere initiatieven kon 

blokkeren.  

 

Ook omtrent het containerpark dient overigens het meeste voorbehoud gemaakt te worden, 

aangezien het nog geenszins vaststaat dat de uitbating hiervan wel door een overheid en 

dus niet een private partner zal gebeuren.  

 

Zoals de verzoekende partijen reeds hebben opgemerkt is het op vandaag overigens nog 

maar zeer de vraag of dit containerpark er daadwerkelijk zal komen. Niet alleen heerst 

hieromtrent reeds lang onduidelijkheid, maar daarenboven wordt dit tegengesproken door 

de nakende fusie tussen de gemeenten Knesselare en Aalter. Ten einde nutteloze 

herhaling te vermijden, verwijzen de verzoekende partijen hiervoor naar hetgeen reeds in 

het feitenrelaas werd gesteld onder randnummer (…). 

 

Het eerste bestreden besluit – en in navolging de overige bestreden besluiten – negeren 

het bovenstaande compleet en verwijzen enkel naar een beweerde acute nood hetgeen 

bevestigd zou zijn door de gemeente Knesselare op 12 oktober 2016 en 4 oktober 2017.  

 

Zo ‘acuut’ blijkt een en ander niet te zijn, vermits het actuele verzamelpunt nog een 

vergunning heeft tot (minstens) 29 juni 2021 (hetgeen het eerste bestreden besluit zelf 

uitdrukkelijk opneemt).  

 

Los van het feit dat de bovenstaande beweringen door geen enkel stuk gestaafd worden, 

betekent dit de facto wel dat het volledige lokale bedrijventerrein (artikel 2 

bestemmingsvoorschriften van het RUP Moerakker) reeds ingevuld is voor een aantal 
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specifieke bedrijven en er dan ook geen andere beschikbare kavels meer zijn: de bruto-

oppervlakte van 5ha14a18ca wordt immers reeds voor minstens 4ha2a ingenomen.  

 

Dit zou aldus betekenen dat er netto nauwelijks nog iets zal overschieten, voor zover dit al 

het geval zou zijn (rekening houdende met de aan te leggen wegenis, het aanleggen van 

de Woestijnbeek, het voorzien van een bufferbekken en de voorziene groenbuffer).  

 

De plannen die ter inzage gelegd werden, vermelden hierbij pertinent foutief dat er slechts 

4,4ha onteigend zou worden. Het gaat immers niet op om slechts de netto-oppervlakte aan 

te geven, hoewel de bruto-oppervlakte integraal onteigend wordt.   

 

Volledigheidshalve merken de verzoekende partijen hierbij op dat ook de (gedeeltelijke) 

onteigening van het perceel nr. 6 geen enkel algemeen nut dient, aangezien uit de plannen 

en de toelichtende nota uitdrukkelijk blijkt dat dit perceel bestemd is voor de 

consolidatie/uitbreiding van een meer noordelijk gelegen bedrijf dat grond afgestaan zou 

hebben zodat het containerpark gerealiseerd zou kunnen worden. Dit maakt het 

bovenstaande des te dwingender.  

 

Tot slot tracht het eerste bestreden besluit – en in navolging de overige bestreden besluiten 

– het algemeen nut te verantwoorden vanuit de premisse om voor het nieuw te ontwikkelen 

bedrijventerrein te komen tot een globaal geïntegreerd project (met optimalisatie van 

weginfrastructuur, het voorzien van een groenbuffer en een voldoende waterbuffering).  

 

Ook hier rijdt men zich compleet vast in loutere beweringen die niet gestaafd (kunnen) 

worden. Nergens in het dossier zit ook maar enig stuk waaruit de beweerde 

waterproblematiek blijkt en het enige dat hieromtrent terug te vinden is, beperkt zich tot het 

aankondigen van een studie hierover die overigens op vandaag nog altijd niet afgerond 

blijkt te zijn.  

 

Het ontgaat de verzoekende partijen compleet hoe reeds een algemeen nut zou kunnen 

weerhouden worden, terwijl men tot op heden niet weet welke problemen er juist zijn en 

men hieromtrent nog altijd studies aan het uitvoeren is?  

 

Zoals reeds opgemerkt, kan geenszins op een redelijke wijze verantwoord worden dat een 

(integrale) onteigening noodzakelijk is om een uniforme ontwikkeling te garanderen, 

buffergroen en wegenis aan te leggen en/of de waterhuishoudingproblematiek aan te 

pakken. Minstens heeft het eerste bestreden besluit – en in navolging de overige bestreden 

besluiten - nagelaten dit concreet en afdoende te verantwoorden aan de hand van 

duidelijke stukken in het dossier.  

 

Men beperkt zich tot enkele vage en nietszeggende typemotiveringen die echter geenszins 

volstaan als afdoende motivering van het algemeen nut, te meer ook hier een en ander een 

uitdrukkelijk bezwaarargument vormde van de verzoekende partijen. Dit klemt des te meer 

in de wetenschap dat partijen intussen reeds sedert 2010 in discussie met elkaar liggen 

omtrent de voorgenomen onteigening en de bestreden besluiten nog steeds op dezelfde 

begoochelingen gebaseerd/gemotiveerd worden zonder enige staving in het dossier.  

 

Deze aspecten kunnen allemaal aangepakt en/of opgelegd worden via het 

vergunningenstelsel. Minstens kunnen dergelijke motieven geen integrale onteigening van 

een gebied van circa 6ha verantwoorden en diende de onteigening dan ook beperkt te 

worden tot bv. de strook van de groenbuffer, de wegenis en eventuele zones voor een 

waterbekken.  
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C.2.B geen onteigeningsnoodzaak  

 

In toepassing van artikel 3 VOD heeft de noodzaak op cumulatieve wijze betrekking op 

volgende 3 elementen:  

 

▪ Het doel van de onteigening (=het doel van de onteigening moet een dwingende 

reden van algemeen belang uitmaken)  

 

▪ De onteigening als middel (= ultimum remedium) 

 

▪ Het voorwerp van de onteigening (= is het wel degelijk het geviseerde goed dat 

moet worden onteigend en niet een ander goed)’ 

 

Volgens het eerste bestreden besluit – en in navolging de overige bestreden besluiten – is 

er sprake van een onteigeningsnoodzaak op grond van onderstaande beweegredenen:  

 

▪ De integrale verwerving van de (nog niet verworven) onroerende goederen 

zou noodzakelijk zijn om tot een integrale en geïntegreerde realisatie te 

komen van het bedrijventerrein/het containerpark/de weginfrastructuur en de 

daarbij horende uitrustingen  

 

▪ Indien de betrokken onroerende goederen niet integraal verworven zouden 

kunnen worden, zou het bedrijventerrein niet ontwikkeld kunnen worden 

volgens de voorwaarden van het RUP (minstens zou hierover geen enkele 

zekerheid of garantie bestaan) 

 

▪ De nog niet verworven onroerende goederen zouden noodzakelijk zijn voor 

het verleggen en openmaken van de Woestijnebeek, het aanplanten van de 

groenbuffer en de aanleg van de interne wegenis 

 

▪ De onteigening zou er voor zorgen dat de gronden in 1 hand verenigd zouden 

worden zo zou speculatie en particulier winstbejag tegen gegaan worden 

zodat ook in een betaalbaar lokaal bedrijventerrein voorzien kan worden 

 

Dit alles zou het wenselijk maken dat Veneco daarover de regie voert en dat de 

onteigeningsnoodzaak duidelijk aanwezig is en op cumulatieve wijze betrekking heeft op 

het doel, het middel en het voorwerp.  

 

Dit kan geenszins staande gehouden worden.  

 

Het valt alleszins op dat het eerste bestreden besluit – en in navolging de overige bestreden 

besluiten – zich hoofdzakelijk beperken tot nietszeggende affirmaties dewelke geenszins 

de toets van de motiveringsplicht zouden kunnen doorstaan.  

 

Hierbij wordt in de bestreden besluiten geenszins enig onderscheid gemaakt tussen de 3 

cumulatieve criteria van artikel 3 VOD (doel – middel – voorwerp) maar wordt alles op een 

hoopje gegooid om nietszeggend te besluiten dat ‘het wenselijk zou zijn dat Veneco de 

regie voert en dat hieruit zou blijken dat de onteigeningsnoodzaak duidelijk aanwezig is en 

op cumulatieve wijze betrekking zou hebben op het doel, het middel en het voorwerp.’ 
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Alleen al om deze redenen kan het eerste bestreden besluit – en in navolging de overige 

bestreden besluiten – geenszins standhouden en zijn deze minstens uiterst gebrekkig en 

kennelijk onzorgvuldig gemotiveerd.  

 

De verzoekende partijen zullen hierna trachten deze uitsplitsing van de cumulatieve criteria 

te maken aan de hand van de globale motivering in de bestreden besluiten, waaruit de 

onwettigheid voor zich spreekt.  

 

I. doel van de onteigening  

 

Op grond van artikel 3 VOD dient het doel van de onteigening betrekking te hebben op een 

dwingende reden van algemeen belang.  

 

Zoals aangegeven gaat het eerste bestreden besluit – en in navolging de overige bestreden 

besluiten – hierop op geen enkele wijze in.  

 

De motivering die ter zake gegeven wordt kan geenszins volstaan en kan bezwaarlijk 

ernstig en correct genoemd worden. Zo wordt er op geen enkele manier 

aangetoond/afdoende gemotiveerd waarom het een dwingende reden van algemeen 

belang zou uitmaken dat:  

 

▪ de realisatie op een integrale en globale wijze dient te verlopen 

  

▪ er geen garanties/zekerheden zouden zijn dat de ontwikkeling volgens de 

voorwaarden van het RUP op de helling zou komen te staan bij gebrek aan 

integrale verwerving 

 

▪ de Woestijnebeek verlegd dient te worden en/of een wegenis en een 

bufferzone voorzien moet worden 

 

▪ speculatie en particulier winstbejag moeten tegengegaan worden  

 

Dergelijke nietszeggende motiveringen volstaan geenszins als draagkrachtige 

onderbouwing van een integrale onteigening van de onroerende goederen van de 

verzoekende partijen.  

 

Ten einde nutteloze herhaling te vermijden en hoewel de bestreden besluiten dit geenszins 

voorzien, kunnen de verzoekende partijen verwijzen naar hetgeen reeds uiteengezet werd 

ter weerlegging van het algemeen belang van de voorliggende onteigening (zie 

randnummer 0-0). Dit mag hier als integraal hernomen beschouwd worden.  

 

Het tegengaan van speculatie of winstbejag kan bezwaarlijk een daadkrachtig argument 

vormen in het kader van de motivatie van de onteigeningsnoodzaak. Het is een 

nietszeggende dooddoener van formaat, die op geen enkele manier gestaafd kan worden. 

De verzoekende partijen hebben hierbij ten andere niet het minste belang om hun 

onroerende goederen aan woekerprijzen in de markt te zetten, zo niet zullen deze uiteraard 

nooit gevaloriseerd kunnen worden. Dit alles uiteraard in de hypothese dat de eigenaars 

hun terreinen niet zelf zouden willen gebruiken voor hun eigen activiteiten, hetgeen hier 

ontegensprekelijk het geval is.  

 

Ten andere stelt zich de vraag in welke mate Veneco dan zelf geen winstbejag zou 

nastreven bij de ontwikkeling van de bedrijventerreinen? Een blik op de eigen website van 



 

61  

Veneco (en vooral de jaarrekening van Veneco) leert bijzonder snel dat de gegenereerde 

winsten gigantisch zijn en een veelvoud van hetgeen verzoekende partijen ooit zouden 

kunnen realiseren. Veneco zoekt hier dan ook een spreekwoordelijke stok om te slaan, 

maar dit kan geenszins volstaan ter ondersteuning van een onteigeningsnoodzaak.  

 

II. de onteigening als middel (ultimum remedium)  

 

Een onteigening is een ultimum remedium zodat het voor verzoekende partijen niet meer 

dan redelijk en zorgvuldig lijkt dat duidelijk en concreet aangetoond wordt waarom een 

(integrale) onteigening vereist zou zijn.  

 

Dit is in voorliggend dossier niet het geval: de onteigenende instantie heeft een blanco-

cheque gekregen om tot integrale onteigening over te gaan zonder ook maar enigszins 

concreet aan te geven hoe de kavels ingedeeld zullen worden, hoe de wegenis aangelegd 

zal worden, of er zich een waterprobleem stelt en zo ja hoe dit opgelost zal worden…. Zelfs 

tot op vandaag kan geen antwoord geboden worden op deze vragen, laat staan dat hieruit 

zou blijken dat een integrale onteigening verantwoord zou zijn.  

 

Zelfs indien nog aangenomen zou worden dat de onteigening het algemeen nut dient, 

hetgeen ten stelligste wordt betwist, dan nog kan bezwaarlijk voorgehouden worden dat de 

integrale onteigening strikt noodzakelijk is om de nodige infrastructuurwerken uit te voeren 

en de inrichting van het gebied (groenzone, waterbekken) te garanderen.  

 

Het hoeft immers weinig betoog dat hiervoor geen (integrale) onteigening noodzakelijk is 

en dat dergelijke maatregelen op een redelijke wijze via andere instrumenten gewaarborgd 

kunnen worden. Niet alleen voorziet het RUP Moerakker in de noodzakelijke 

stedenbouwkundige voorschriften, daarenboven kan het waarborgen van de noodzakelijke 

groenzones en afdoende waterberging uiteraard via de concrete vergunningverlening 

voorzien worden (o.a. door voorwaarden en/of lasten aan de uitvoering van de vergunning 

te verbinden). Via het vergunningensysteem kan daarenboven een tegemoetkoming (bv. 

via een borgsom) gevraagd worden van de concrete eigenaar in de kosten die de aanleg 

van het betrokken gebied met zich meegebracht hebben, zonder dat hiervoor dient 

teruggegrepen te worden naar het ‘ultimum remedium’ van de onteigening. Dit wordt in 

voorliggend geval manifest miskent, hetgeen de geplande onteigening onwettig maakt.  

 

Veneco heeft het bovenstaande ten andere ook zelf uitdrukkelijk bevestigd (zie stuk 7) 

zodat het nu geenszins opgaat het tegendeel te gaan voorhouden, minstens niet zonder 

afdoende en correcte motivering.  

 

Verzoekende partijen hebben Veneco uitdrukkelijk gewezen op de mogelijkheden om de 

ontwikkeling van de terreinen zelf te realiseren. Dit werd echter zonder slag of stoot, laat 

staan met een afdoende motivering, van de hand gewezen. Verzoekende partijen verwijzen 

hiervoor naar hetgeen uiteengezet wordt in het 4e middel van onderhavig verzoekschrift.  

 

Het verzoek tot gezamenlijke zelfrealisatie wordt ingediend door alle eigenaars van de nog 

resterende terreinen en biedt dus meer dan afdoende zekerheden en garanties dat tot een 

geïntegreerde en globale aanpak gekomen zal worden.  

 

Het voorgaande klemt des te meer aangezien Veneco zich niet de minste moeite troost – 

hetgeen nochtans van zorgvuldig en redelijk bestuur verwacht zou mogen worden – om de 

nodige stappen te ondernemen om te pogen de betrokken onroerende goederen in der 

minne te verwerven.  
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Hoewel een onteigening een ‘ultimum remedium’ zou moeten zijn, wordt dit door Veneco 

regelrecht misbruikt en als eerste strijdwapen aangewend hoewel in zij in haar 

correspondentie steevast het tegendeel beweert.  

 

Ten einde nutteloze herhaling te vermijden, verwijzen de verzoekende partijen hiervoor 

naar hetgeen reeds uiteengezet werd onder het 2e middel van onderhavig verzoekschrift.  

 

III. het voorwerp van de onteigening (is het wel de geviseerde goederen die 

onteigend moeten worden en niet een ander goed) 

 

Zelfs in het onmogelijke geval dat uw Raad al zou aanvaarden dat er sprake is van een 

dwingende reden van algemeen belang en een aanvaardbaar middel, quod certe non, dan 

nog kan men niet om de vaststelling heen dat geenszins voldaan is aan het derde criterium 

van de onteigeningsnoodzaak, nl. het voorwerp van de onteigening.  

 

Minstens blijkt zeer duidelijk uit o.m. de projectnota dat voor de aanleg van wegenis, voor 

het opmaken van de Woestijnebeek en voor het voorzien van de een groenbuffer de 

onroerende goederen van de verzoekende partijen niet vereist zijn, minstens maar voor 

een fractie van de totale oppervlakte:  

 

▪ Het containerpark/technische diensten wordt niet voorzien op gronden van 

de verzoekende partijen 

 

De indicatieve wegenis loopt alleszins niet over de percelen van partij van hhjhjhj 

 (en slechts zeer gedeeltelijk over de percelen van partij hhjhjhj 

▪ )  

 

▪ Het waterbekken wordt niet voorzien op de percelen van de verzoekende 

partijen 

 

De Woestijnebeek loopt niet op de percelen van partij hhjhjhj 

, partij hhjhjhj 

en slechts zeer gedeeltelijk op het perceel van partij hhjhjhj 

▪  

 

▪ De groenbuffer loopt slechts zeer gedeeltelijk op de percelen van de 

verzoekende partijen. 

  

▪ ….. 

 

Het dient hier nogmaals benadrukt te worden dat initieel en conform de afsprakennota met 

de gemeente Knesselare enkel onteigend zou worden met het oog op een ontsluiting en 

dat overige randvoorwaarden (groen,…) opgevangen kunnen worden via de voorschriften 

van het RUP en/of het vergunningenstelsel.  

 

De bestreden besluiten wijken hiervan compleet en zonder enige gegronde verantwoording 

vanaf, hetgeen ervoor zorgt dat voorliggende onteigening geenszins meer in enige redelijke 

verhouding is met de doelstellingen.  

 

C.2.C miskenning decretaal te volgen procedures  
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Zoals reeds blijkt uit het 1e middel van onderhavig verzoekschrift, worden in voorliggend 

geval de decretaal te volgen procedures eveneens miskend.  

 

Ten einde nutteloze herhaling te vermijden, verwijzen de verzoekende partijen dan ook 

naar hetgeen zij daar hebben uiteengezet. Dit mag hier als integraal hernomen beschouwd 

worden.  

 

C.2.D conclusie  

 

Gelet op het bovenstaande zijn de bestreden besluiten pertinent in strijd met de vereisten 

van artikel 3 VOD, minstens pertinent gebrekkig en kennelijk onzorgvuldig en onredelijk 

gemotiveerd.  

 

Het derde middel is kennelijk gegrond. …” 

2. 

De verwerende partij repliceert: 

 

“… 

Vermeend gebrek aan een onteigeningsdoel van algemeen nut 

 

Overeenkomstig artikel 16 van de Grondwet is onteigening mogelijk “ten algemene nutte, 

in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande 

schadeloosstelling.” 

 

Dit betekent dat het ingeroepen onteigeningdoel van algemeen nut moet zijn. 

 

Artikel 3, § 1 van het Vlaams Onteigeningsdecreet luidt als volgt: 

 

“Onteigening is, overeenkomstig artikel 16 van de Grondwet, slechts mogelijk ten 

algemenen nutte. Indien zij ook een privaat belang dient, kan dat slechts in zoverre het 

algemeen nut primeert” (eigen accentuering) 

 

Het algemeen nut kan worden gezien als “het tegemoetkomen aan een behoefte die 

bijdraagt tot een (noodzakelijke) verbetering van de samenleving en de 

leefomstandigheden van de gemeenschap, en waarvan door privéinitiatief geen oplossing 

wordt geboden”. 

 

Het algemeen nut vormt een legitimatiebasis voor instrumenten zoals onteigening, die 

haaks staan op de beginselen van het gemeen privaatrecht inzake grondverwerving. 

 

Het behoort tot de bevoegdheid van de verwerende partij om vast te stellen dat de 

inbezitname van één of meerdere onroerende goederen onontbeerlijk is voor de realisatie 

van het algemeen nut. De overheid beschikt over een ruime discretionaire bevoegdheid 

binnen het kader van de wetgeving en de beginselen van behoorlijk bestuur. Het bestuur 

handelt slechts onwettig wanneer het bestuursorgaan op evidente wijze een onjuist gebruik 

maakt van haar beleidsvrijheid.  

 

Bij de invulling van het algemeen nut van de onteigening geniet de onteigenaar alvast een 

grote vrijheid. 

 

De controle van de rechter waarbij wordt nagegaan of het onteigeningsoogmerk inpasbaar 

is in het algemeen nut houdt uitsluitend een proportionaliteitstoets in waarin het doel 
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van de onteigening wordt geplaatst tegen de feitelijke situatie. In het kader van de 

beoordeling van het algemeen nut van de onteigening mag de rechter zich derhalve niet in 

de plaats stellen van de overheid, aangezien dit, zoals reeds eerder vermeld, een 

opportuniteitsbeoordeling betreft. Ook hier heeft de rechter slechts een marginaal 

toetsingsrecht. 

 

De onteigende dient alvast te bewijzen dat de uitoefening van de discretionaire 

bevoegdheid van de onteigenaar op een kennelijk onredelijke wijze werd uitgeoefend en 

dat voor de verwerving geen enkele noodzaak bestaat. Dat m.a.w. de verwerving geen 

bijdrage levert tot realisatie van het nut en dan ook als totaal nutteloos moet worden 

beschouwd. 

 

Verzoekende partijen tonen alvast niet aan dat verwerende partij op evidente wijze onjuist 

gebruik zou hebben gemaakt van haar beleidsvrijheid. 

In het definitief onteigeningsbesluit wordt duidelijk aangegeven dat de onteigening het 

algemeen nut dient. 

 

Verzoekende partijen zijn blijkbaar van oordeel dat het onteigeningsdoel het algemeen 

belang niet zou dienen, dat het enkel private doelstellingen zou hebben. 

 

Verwerende partij kan deze stelling geenszins bijtreden en is zelfs manifest onjuist.  

 

De onteigening is noodzakelijk voor de globale realisatie, uitrusting en ontwikkeling van een 

lokaal bedrijventerrein en voor de aanleg en uitrusting van een containerpark zoals voorzien 

in het RUP ‘Moerakker’ en dit om een aantal noden en behoeftes in de gemeente 

Knesselare en omgeving in te vullen zodat met de onteigening derhalve onmiskenbaar 

tegemoet wordt gekomen aan een doel van algemeen nut: 

 

Nood aan een containerpark op een goed bereikbare locatie; 

 

Nood aan ruimte voor gecentraliseerde technische infrastructuur en diensten; 

 

Nood aan ruimte voor de vestiging van nieuwe lokale bedrijven; 

 

Nood aan herlokalisatieruimte van (zonevreemde) bedrijven welke ter plaatse niet kunnen 

bestendigen; 

 

Opportuniteit om het bestaande bedrijventerrein geleidelijk aan te optimaliseren. 

 

De gemeente Knesselare beschikt vandaag niet over een volwaardig uitgerust 

containerpark. De nood aan ontwikkeling van een modern en functioneel containerpark is 

acuut.  

 

In tegenstelling tot wat verzoekende partijen uw Raad trachten voor te houden doet de fusie 

van de gemeente Aalter en de gemeente Knesselare aan deze acute behoefte van een 

lokaal bedrijventerrein met inbegrip van een gemeentelijk containerpark geen afbreuk. De 

nood blijft hoog, los van de fusie. Het college van burgemeester en schepenen van 

Knesselare bevestigde op 12 oktober 2016 nogmaals deze noodzaak en heeft dit op 4 

oktober 2017 herbevestigd. 

 

Op vandaag beschikt de gemeente immers enkel over een inzamelpunt voor afval. Dit 

inzamelpunt is beperkt in oppervlakte en excentrisch gelegen in de Prinsengoeddreef.  
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Bovendien paalt dit inzamelpunt aan een verkaveling (verkeers- en lawaaihinder) en is het 

gelegen in recreatiegebied (naast de tennisterreinen), waardoor uitbreiding in situ ruimtelijk 

niet te verantwoorden is en juridisch niet mogelijk. 

 

Verzoekende partijen menen te kunnen stellen dat de nood niet zo acuut zou zijn omdat 

het actuele verzamelpunt nog een vergunning heeft tot 2021. 

 

Verwerende partij kan deze stelling geenszins bijtreden. 

 

Voor betreffend inzamelpunt is er slechts een tijdelijke stedenbouwkundige vergunning 

verkregen (op 7/6/2013 voor 3 jaar en op 29/6/2016 voor 5 jaar).  

 

Heden gaat het slechts om een verzamelpunt. Daarenboven wijst de tijdelijkheid van dit 

zogenaamde ‘verzamelpunt’ net op de acute nood van een volwaardig uitgerust 

containerpark. 

 

Het nieuwe containerpark moet modern en vlot toegankelijk zijn en beschikken over 

voldoende circulatieruimte. Het parkconcept situeert zich in een globaal afval- en 

grondstoffenbeleid en de gemeente werkt hierin nauw samen met IVP, OVAM, 

kringloopcircuit en de visie die daar momenteel uitgewerkt wordt. Ongeveer 4800 m2 zal 

binnen het project worden ingenomen door het containerpark. 

 

Naast het nieuwe containerpark is er voor de gemeente Knesselare tevens nood om de 

technische infrastructuur en diensten te centraliseren op de te ontwikkelen site. Er moet 

een technische loods komen waar het machinepark en de materialen veilig kunnen 

opgeslagen worden (overdekte en afgesloten parking). Daarnaast moet er ruimte zijn voor 

grond- en materialendepot, moet er een gecentraliseerd stockbeheer mogelijk zijn en 

moeten er personeelsruimtes zijn (o.a. bureelruimte voor rapportage van werken, 

werkruimte/atelier voor binnenwerken, vergaderruimte, eetruimte, doucheruimte,…). Een 

richtcijfer van 40% van de oppervlakte (ca 3200 m2) is nodig voor deze technische 

infrastructuur. 

 

De ontsluitingsweg voor het containerpark en van de site voor de technische diensten zal 

tegelijkertijd dienst doen als ontsluitingsweg voor het nieuwe bedrijventerrein. Deze weg 

wordt daarom gerekend bij de bruto-oppervlakte voor aanleg van het bedrijventerrein. 

 

Zowel bij de gemeente Knesselare als bij Veneco zijn er vestigingsaanvragen ingediend 

van bedrijven waaraan geen passend gevolg kon worden gegeven ten gevolge van het niet 

beschikbaar zijn van bouwrijpe bedrijfsgronden voor lokale bedrijven te Knesselare. 

 

Deze behoefte wordt ook cijfermatig onderbouwd en dit reeds van bij de goedkeuring van 

het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) in 2006. De nood en behoefte tot aanleg 

van een lokaal bedrijventerrein vloeit dan ook mede voort uit de taakstellingen van het GRS. 

Daarin werd toen reeds een behoefte aangetoond van 5,25 ha. Het betreft ruimte voor 

lokale bedrijvigheid die moeilijk verweefbaar is binnen de woonomgevingen. 

 

De “behoefte” werd berekend aan de hand van: 

 

Herlocalisatie van zonevreemde bedrijven (2,8 ha) 

 

Opvang lokale dynamiek (opstarten van nieuwe bedrijven) (1,7 ha) 
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Dit werd geactualiseerd door: 

 

o De uitbreiding verkregen door het bedrijf Missault in het sectoraal BPA 

(-0,7 ha) door omzetting van agrarisch gebied naar bedrijvenzone 

o Het juridisch aanbod aan bedrijventerrein dat verloren gaat door het 

voorzien van een containerpark (+ 1,7 ha) (= omzetting van KMO-zone 

naar zone voor openbare nuts- en gemeenschapsvoorzieningen) 

 

Dit leidde tot een nood van 5,5 ha aan ruimte voor bedrijven. 

 

Het “aanbod” werd berekend aan de hand van: 

 

Percelen binnen bestaande KMO-zones waar zich een nieuw bedrijf zou kunnen vestigen 

(0 ha).  

 

Met de opmaak van het RUP ‘Moerakker’ werd de behoefte uit het GRS zelfs 

geactualiseerd tot 6,6 ha: 

 

Herlocalisatie van zonevreemde bedrijven (2,8 ha) (cfr. visie GRS) 

 

Opvang lokale dynamiek (opstarten van nieuwe bedrijven) (1,7 ha) (cfr. visie GRS) 

 

De oppervlakte aan extra bedrijventerrein die via een sectoraal BPA werd bekomen sinds 

1994 werd van de behoefte afgetrokken. Het betreft in totaal (-1 ha): 

 

o 1ste uitvoeringsfase: 0,79 ha (MB 18/05/2000) 

 

o 2de uitvoeringsfase: 0,20 ha (MB 05/02/2004) 

 

Verlies oppervlakte KMO-zone t.g.v. nieuwe containerpark. De in het GRS voorziene 1,7 

ha is te ruim gerekend aangezien daar ook de aanleg van de ontsluitingsweg in zat. Deze 

weg zal ook gebruikt worden om de bedrijven in de achterliggende nieuwe zone te 

ontsluiten en dient bij de bruto oppervlakte aan bedrijventerrein gerekend te worden, m.a.w. 

kan niet gecompenseerd worden. 

 

Zonevreemde bedrijven opgenomen in sectoraal BPA die niet konden bestendigd worden.  

 

Deze dienen op termijn te herlocaliseren (+ 0,9 ha); 

 

Recente aanvragen tot aankoop KMO-grond van bedrijven uit Knesselare (deze bedrijven 

werden nog niet in een categorie meegerekend) (+1,3 ha). 

 

In 2017 werden de aanvragen van bedrijven uit de gemeente tot aankoop van bedrijfsgrond 

geactualiseerd. Momenteel zijn er 24 lokale bedrijven kandidaat voor een kavel van 

gemiddeld 1500 m2. Dit brengt de totale vraag op + 3,6 ha i.p.v. 1,3 ha wat de behoefte van 

6,6 ha alleen nog maar meer aantoont. 

 

De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP ‘‘Moerakker’’ zijn zodanig geschreven 

dat een bedrijf dat zich wenst te herlocaliseren in de gemeente, een kavel kan toegewezen 

krijgen op het bedrijventerrein, ook al is die groter dan 5000 m2.  
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Middels het RUP ‘‘Moerakker’’ is er ruimte voor netto 4,4 ha lokaal bedrijventerrein, 8000 

m2 voor containerpark en netto 6125 m2 voor gemengd bedrijventerrein. Rekening houdend 

met de actuele behoefte, zal het nieuwe bedrijventerrein dus snel ingevuld worden. 

 

Of er heden actuele vestigingsaanvragen van bedrijven zouden zijn (of niet) doet aan het 

onteigeningsdoel, het algemeen nut of onteigeningsnoodzaak geen afbreuk. Uit 

bovenstaande blijkt ontegensprekelijk dat het nieuwe bedrijventerrein, het weze herhaald, 

snel zal worden ingevuld. 

 

Verzoekende partijen menen daarnaast te kunnen stellen dat de plannen die ter inzage 

werden gelegd foutief zouden vermelden dat er 4,4ha zou worden onteigend. Hoe en in 

welke mate deze oppervlakte een foutieve weergave zou zijn van de werkelijkheid is 

verwerende partij geenszins duidelijk. 

 

De plannen vermelden wel degelijk correct dat er 5,1459 ha zal worden ontwikkeld. 

 

Het bestaande bedrijventerrein, begrepen tussen Stekelhoek en Aalterseweg is organisch 

en zeer ongeordend gegroeid. Er werden grondaankopen gedaan door diverse bedrijven 

zonder dat de site verkaveld werd. De bestaande Woestijnbeek werd ingebuisd en kwam 

onder de bedrijven te liggen. Er is geen interne wegenis. Alle bedrijven ontsluiten op heden 

via de daartoe onvoldoende uitgeruste Stekelhoek en Aalterseweg. 

 

Groenbufferzones en waterbufferbekkens/infiltratiezones zijn onbestaande. 

 

Bedoeling is om voor het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein, in tegenstelling tot het 

bestaande bedrijventerrein, tot een volledig en globaal geïntegreerd project te komen.  

 

De weginfrastructuur wordt daarbij geoptimaliseerd en eenduidig ingericht met een centrale 

toegang naar zowel het nieuwe lokale bedrijventerrein als naar het containerpark.  

 

Door het voorzien van een groenbufferzone tussen Stekelhoek en het bedrijventerrein, 

wordt het onmogelijk om de uitbreidingssite te bereiken vanaf de Stekelhoek. De 

Stekelhoek, maar ook de Aalterseweg, worden daardoor niet meer bijkomend belast met 

verkeer. Als functionele fietsroute in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk is de 

Stekelhoek niet geschikt voor zwaar bedrijfstransport. 

 

Ook komt er een groenbuffer, daar waar het bestaande bedrijf nu naakt in het landschap 

staat en komende van de Knokseweg (uit de richting van Aalter) geen enkele visuele buffer 

heeft.  

 

Verzoekende partijen menen te kunnen stellen dat de aanleg van de wegenis en/of 

herprofilering van de Woestijnebeek geen onteigening verantwoordt. Volgens 

verzoekende partijen zou er onteigend worden op basis van een ‘blanco cheque’. 

 

Zij menen te kunnen stellen dat verwerende partij in het verleden zou hebben aangegeven 

dat een uniforme groenbuffer aan elk buffer kan worden opgelegd worden via een 

stedenbouwkundige vergunning, evenals de verplichting om te voorzien in buffering van 

hemelwater op eigen terrein zodat zij niet inzien waarom een onteigening noodzakelijk is. 

 

Verwerende partij kan ook deze stelling geenszins bijtreden. 
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Niettegenstaande een uniforme groenbuffer aan elk bedrijf zou kunnen worden opgelegd 

via een stedenbouwkundige vergunning, evenals de verplichting om te voorzien in buffering 

van hemelwater op eigen terrein (gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 

afvalwater en hemelwater). Het openleggen en herprofileren van de Woestijnebeek 

over het volledige traject behoort evenwel niet tot de mogelijkheid van een privaat persoon, 

evenmin het voorzien van extra bufferbekkens voor de opvang van regenwater. 

 

Zodoende dringt een onteigening van de onroerende goederen van verzoekende partij zich 

op. 

 

Het is duidelijk dat in casu de onteigening van ieder perceel op zich, in feite kadert in een 

globale realisatie en aldus een noodzaak is voor het probleem in zijn geheel. De 

motiveringsplicht kan een onteigenende overheid daarenboven geenszins zover leiden dat 

voor ieder perceel apart dient gemotiveerd te worden waarom de inbezitneming 

noodzakelijk is. 

  

De formele motiveringsplicht inzake de beslissing tot onteigening houdt immers in dat :  

 

- de overwegingen van deze beslissing een formele motivering van de 

noodzakelijkheid bevatten; 

 

- de feiten waarop het bestuur steunt m.b.t. de inbezitneming reëel moeten zijn; 

  

- de beoordeling van de noodzakelijkheid niet tegen alle redelijkheid ingaat.  

 

Al deze elementen zijn duidelijk aanwezig en buiten betwisting.  

 

Het Hof van Cassatie overwoog in die zin reeds het volgende:  

 

“Overwegende dat in verband met onteigeningen de motivering moet vermelden waarom 

de onteigening noodzakelijk is, hetgeen impliceert dat de motivering moet berusten op 

werkelijke feiten, dat uit de motivering een redelijk verband tussen de voorgenomen 

onteigening en het vooropgestelde doel kan worden afgeleid en dat, naargelang het geval, 

uit die motivering blijkt dat de genomen beleidsopties afgewogen werden.” 

 

De geuite kritiek van verzoekende partijen is alvast ook niet van die aard dat daarmee de 

kennelijke onredelijkheid van de beslissing wordt aangetoond, noch blijkt eruit dat 

verwerende partij kennelijk onzorgvuldig zou hebben gehandeld. Integendeel.  

 

Verzoekende partijen tonen alvast ook niet aan dat de door verwerende partij aangehaalde 

motivering feitelijk onjuist zou zijn of dat het kennelijk onredelijk zou zijn om de onteigening 

te baseren en op te hangen aan de acute noodzaak aan een containerpark op een goed 

bereikbare locatie, aan ruimte voor vestiging van nieuwe lokale bedrijven en aan 

herlocalisatieruimte voor (zonevreemde) bedrijven welke ter plaatse niet kunnen 

bestendigen o.w.v. planologische redenen of ligging in bebouwd weefsel een oplossing te 

bieden, waarvoor het thans bestreden besluit de onteigening vordert. 

 

Verzoekende partijen menen te kunnen stellen dat een integrale onteigening niet nodig zou 

zijn om het doel waarvoor onteigend dient te worden te realiseren. Zij zien blijkbaar niet in 

waarom hun percelen zouden moeten worden onteigend om het project te kunnen 

realiseren. 
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Ter weerlegging van voornoemd argument kan verwerende partij vooreerst dienstig verwijzen naar 

het arrest van de Raad van State van 28 mei 2013 nr. 223.605 waarbij t.a.v. gelijkluidende kritieken 

van achtste verzoekende partij, de heer hhjhjhj 

werd geoordeeld als volgt: 

 

“Hoewel uit het grafische plan bij het GRUP “‘Moerakker’” blijkt dat de zone voor lokaal 

bedrijventerrein naar de Aalterseweg zal worden ontsloten via de op dit plan aangeduide 

zone voor wegenis, heeft de overheid geoordeeld dat de zone voor lokaal bedrijventerrein 

– gelet op de vereiste van een zorgvuldig ruimtegebruik – slechts op optimale wijze kan 

worden ontwikkeld na aanleg van de op het plan in die zone op indicatieve wijze 

aangeduide ontsluiting. Inzake die (interne) ontsluiting bepaalt artikel 8 van de 

stedenbouwkundige voorschriften bij het GRUP “‘Moerakker’” dat “(d)e bedrijven (…) via 

een openbare weg ontsloten (dienen) te worden naar de Aalterseweg” en dat “(o)p het 

einde van deze weg (…) een keerpunt (dient) voorzien te worden”. 

 

Gelet op de centrale ligging van de eigendom van de verzoeker binnen de zone voor 

lokaal bedrijventerrein, blijkt uit hetgeen de verzoeker aanvoert niet dat de 

geviseerde onteigening niet noodzakelijk is om de nodige infrastructuurwerken uit 

te voeren en de inrichting van het gebied (groenzone, waterbekken) te garanderen. 

 

Dat voor de beoogde globale ontwikkeling van de zone voor lokaal bedrijventerrein mogelijk 

andere middelen bestaan via het vergunningenstelsel, impliceert niet dat het bestreden 

besluit de grenzen van de redelijkheid te buiten gaat en absoluut onaanvaardbaar is.” 

(eigen accentuering) 

 

Verder menen verzoekende partijen blijkbaar kritiek te kunnen uiten op de 

waterproblematiek die volgens hen niet zou worden gestaafd met stukken. Dat de 

onteigeningen volgens hen zouden dienen beperkt te worden tot de strook van groenbuffer, 

de wegenis en eventueel zones voor een waterbekken.  

 

Verwerende partij kan deze stelling geenszins bijtreden. 

 

Het is wel degelijk noodzakelijk dat in voldoende waterbuffering wordt voorzien. De 

Woestijnebeek wordt verlegd en open gemaakt. Het openleggen van een waterloop heeft 

als grote voordeel dat er controle is op wat er in de waterloop terecht komt. Mogelijks kan 

het regenwater van de bestaande bedrijven ook in deze open waterloop komen. 

 

Daarnaast is het collectief opvangen van het hemelwater afkomstig van de verharding van 

de bedrijven noodzakelijk om te voldoen aan de door de provinciale dienst waterlopen 

opgelegde buffercapaciteit van 260m³ per ha verharde oppervlakte. Door het openleggen 

van de Woestijnebeek verhoogt de buffercapaciteit. Het voorzien in voldoende ruimte voor 

water maakt integraal deel uit van de ontwikkeling van het bedrijventerrein. 

 

Het ecologisch waardevol aanpalend gebied ‘De Rietjes’ zal verder door de realisatie van 

het project in stand kunnen worden gehouden waardoor ook de waterhuishouding zal 

verbeteren. De Rietjes is heden een gebied met nog een goede landbouwkundige structuur. 

De bodem is zeer geschikt voor akkerteelten. Al deze ingrepen worden dus gedaan ten 

voordele van het algemeen nut. 

 

Tenslotte is een integrale ontwikkeling maar mogelijk bij een integrale onteigening. 
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Gefragmenteerde vergunningsaanvragen door de respectievelijke eigenaars van de 

percelen kunnen geenszins hetzelfde doel bereiken gezien er geen zekerheid bestaat dat 

men überhaupt wel de nodige vergunningsaanvragen zou indienen. Bij gefragmenteerde 

vergunningsaanvragen zullen de lusten en lasten per eigenaar dermate verschillen, zodat 

de percelen met de zwaarste lasten niet ontwikkeld zullen kunnen geraken omdat er geen 

uitmiddelende herverdeling van kosten en opbrengsten is via één ontwikkelende partij. 

 

Niettegenstaande een integrale onteigening zich opdringt om het doel van algemeen nut te 

bereiken worden de innemingen beperkt tot het strikte minimum.  

 

Verzoekende partijen menen te kunnen stellen dat de doelstellingen onderwijl achterhaald 

zouden zijn vermits bedrijven zich reeds elders zouden hebben gevestigd. 

 

Verwerende partij kan deze stelling geenszins bijtreden. 

 

Dat blijkbaar bedrijven zich reeds elders zouden hebben gevestigd doet geen afbreuk aan 

de tot op heden acute nood aan een lokaal bedrijventerrein op het grondgebied van de 

gemeente Knesselare met inbegrip van een gemeentelijk containerpark. 

 

Daarnaast menen verzoekende partijen te kunnen stellen dat minstens de (gedeeltelijke) 

onteigening van perceel nr. 6 geen enkel algemeen nut zou dienen. Zij zijn van oordeel dat 

dit perceel bestemd zou zijn voor de consolidatie/uitbreiding van een meer noordelijk 

gelegen bedrijf dat grond afgestaan zou hebben zodat het containerpark zou kunnen 

worden gerealiseerd. 

 

Verwerende partij kan deze stelling geenszins bijtreden. Perceel nr. 6 is noodzakelijk voor 

de toegang van het bedrijventerrein hetgeen ontegensprekelijk tevens het algemeen nut 

dient. 

 

Verzoekende partijen kunnen alvast bezwaarlijk voorhouden dat de aanleg en realisatie 

van een gemeentelijk containerpark en het creëren van ruimte voor de vestiging van nieuwe 

lokale bedrijven en het creëren van herlocalisatieruimte voor (zonevreemde) bedrijven niet 

zou kaderen binnen het algemeen nut en niet zou kunnen worden beschouwd als het 

tegemoetkomen aan een behoefte die bijdraagt tot een noodzakelijke verbetering van de 

samenleving en de leefomstandigheden van de gemeenschap. 

 

De realisatie van een bedrijventerrein – ook al wordt het later ingenomen door particuliere 

bedrijven gebeurt wel degelijk met het oog op de realisatie van een taak van  algemeen 

belang. Dit geldt des te meer voor de realisatie van het containerpark van de gemeente 

Knesselare en de adequate inrichting en ontsluiting van een bedrijventerrein. Dit kan 

bezwaarlijk aan het privaat initiatief worden gelaten. 

 

Verzoekende partijen menen te kunnen stellen dat het nochtans geenszins vaststaat dat 

de uitbating van het containerpark door de overheid dan wel door een private partner zal 

gebeuren. 

 

Door wie de uitbating uiteindelijk zal gebeuren doet in casu niet terzake. Het gaat om een 

gemeentelijk containerpark dat ten dienste zal staan van de bevolking hetgeen 

ontegensprekelijk het algemeen nut dient. 

 

De omstandigheid dat (naderhand) ook privé-initiatief zal worden betrokken bij de realisatie 

van het project moet niet ipso facto leiden tot de conclusie dat de onteigening louter en 
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alleen private belangen zou dienen. Uw Raad beschikt dienaangaande trouwens overigens 

enkel over een marginale toetsingsbevoegdheid wanneer opportuniteitskritiek wordt 

geuit op de wijze waarop een project wordt uitgevoerd. 

 

Merk overigens op dat de Decreetgever heeft aangegeven en bevestigd dat het dienen van 

private belangen niet onverenigbaar hoeft te zijn met de onteigening. Een onteigeningdoel 

kan een privaat belang bevatten, doch moet in de eerste plaats het algemeen belang 

beogen. Wat in casu ontegensprekelijk het geval is (zie infra). 

 

Het algemeen nut volgt overduidelijk uit enerzijds de noodzaak om elke inwoner van de 

gemeente Knesselare de mogelijkheid te geven om met zijn afval terecht te kunnen in een 

volwaardig en goed bereikbaar containerpark, weg van de woonomgeving en anderzijds de 

herlocatie van zonevreemde bedrijven, waardoor betreffende sites kunnen heringevuld 

worden door activiteiten die meer compatibel zijn met de omgeving waardoor de 

belevingswaarde van deze ruimte verhoogt. 

 

Het onteigeningsbesluit moet op afdoende wijze gemotiveerd zijn wat betreft het algemeen 

nut van de onteigening. Wanneer met de onteigening echter wordt beoogd een aantal 

problemen gezamenlijk en globaal op te lossen, dient evenwel niet aangegeven te worden 

welk individueel motief voor welk specifiek perceel geldt. 

 

Bij de weerlegging van het bezwaarschrift is tot slot ook reeds gewezen op de redenen die 

verwerende partij ertoe hebben gebracht over te gaan tot onteigening en waarom het niet 

aangewezen voorkomt verzoekende partijen zelf het één en ander te laten realiseren 

(vergunningen kunnen niet dezelfde garanties bieden). 

 

Over het openbaar nut kan geen twijfel bestaan. 

 

Het openbaar nut staat ontegensprekelijk vast. Het onteigeningsbesluit is ook in dit verband 

duidelijk wettig en geenszins kennelijk onredelijk vastgesteld. 

 

B. Vermeend gebrek aan onteigeningsnoodzaak 

 

Zoals reeds eerder aangehaald wordt de uitzondering op de grondwettelijke 

eigendomsbescherming gevormd door de onteigening, welke onderhevig is aan vier 

grondwettelijke onteigeningsvoorwaarden:  

 

1. het onteigeningsdoel moet van algemeen belang zijn; 

 

2. er dient een wettelijke habilitatie voorhanden te zijn; 

 

3. de wettelijke procedures dienen te worden gerespecteerd en 

  

4. de eigenaar heeft recht op een billijke en voorafgaande 

schadevergoeding.  

 

Als grondwettelijke uitzondering op een grondwettelijk beschermd recht, dienen de 

toepassingsvereisten van onteigening restrictief te worden geïnterpreteerd. Hieruit volgt dat 

onteigening slechts mogelijk is, indien ze noodzakelijk is. 

 

Het Hof van Cassatie heeft beslist dat slechts kan worden onteigend indien de 

onteigeningsnoodzaak afdoende wordt aangetoond. Het Hof stelde:  
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“De motivering van een onteigeningsbesluit moet vermelden waarom de onteigening 

noodzakelijk is, hetgeen impliceert dat de motivering moet berusten op werkelijke feiten, 

dat daaruit een redelijk verband tussen de voorgenomen onteigening en het 

vooropgestelde doel kan afgeleid worden en dat, naargelang het geval, daaruit blijkt dat de 

genomen beleidsopties afgewogen werden” 

 

De onteigeningsnoodzaak (sensu stricto) heeft betrekking op de verhouding tussen de 

grondverwerving enerzijds en het onteigeningsdoel anderzijds. De grondverwerving door 

de overheid moet noodzakelijk zijn om de realisatie van het onteigeningsdoel mogelijk te 

maken.  

 

Het komt evenwel niet noch aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen noch aan de 

vrederechter toe om zich uit te spreken over de opportuniteit van de finaal gekozen 

uitvoeringsvariant. Bij de beoordeling van een onteigeningsbesluit mag de rechter zich niet 

begeven op het terrein van de opportuniteit, de doeltreffendheid of de politieke 

beleidsvoering, doch dient hij zijn tussenkomst te beperken tot het terrein van de 

wetmatigheid. De rechter heeft aldus slechts een marginaal toetsingsrecht. 

 

De feiten, motieven en redenen, aangehaald door de onteigenende overheid in de 

onteigeningsbesluiten en documenten, waarnaar wordt verwezen, worden geacht juist en 

afdoend te zijn, wanneer deze kaderen binnen de onteigening. Zij moeten niet voor de 

rechter worden bewezen, tenzij wordt aangetoond dat ze kennelijk en manifest onjuist en 

onredelijk zijn. Van dit laatste is allerminst sprake. 

 

Het zijn verzoekende partijen die terzake de bewijslast dragen van de aangevoerde 

onwettigheid, de machtsafwending of machtsoverschrijding en derhalve in concreto moet 

bewijzen waarin de machtsoverschrijding of machtsafwending bestaat.  

 

Hoewel de rechter vermag de legaliteit van het onteigeningsbesluit te toetsen, zowel op 

extern (middelen die geen betrekking hebben op de grond van de handeling, maar enkel 

op de bevoegdheid en de procedure) als op intern (middelen die betrekking hebben op de 

inhoud, het voorwerp, de motieven en het met de handelingen nagestreefde doel) vlak gaat 

het slechts om een marginale toetsing. 

 

Met betrekking tot het algemeen belang en de noodzaak tot onteigening is het derhalve 

in eerste instantie de onteigenende overheid die daarover beslist en een waardeoordeel 

velt. De rechter kan zich niet in de plaats stellen.  

 

Ook het bepalen van de wijze waarop de werken in concreto worden gerealiseerd, 

behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de uitvoerende macht. Een onteigeningsplan 

hoeft in die wetenschap zelfs in geen concrete uitvoering te voorzien.  

 

Verzoekende partijen zijn van oordeel dat niet zou worden aangetoond dat de (integrale) 

onteigening noodzakelijk zou zijn om een uniforme ontwikkeling te garanderen, buffergroen 

en wegenis aan te leggen en/of de waterhuishoudingsproblematiek aan te pakken. 

Verzoekende partijen zijn van oordeel dat de integrale onteigening van een gebied van 

circa 6ha niet zou worden verantwoord. Dat de onteigening beperkt zou moeten blijven tot 

bv. de strook van de groenbuffer, de wegenis en eventuele zones voor een waterbekken. 

 

Verwerende partij kan deze stelling geenszins bijtreden. 
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Verzoekende partijen voeren alvast ten onrechte aan dat niet zou worden aangetoond dat 

de integrale onteigening noodzakelijk zou zijn om een uniforme ontwikkeling te garanderen, 

buffergroen en wegenis aan te leggen en/of de waterhuishoudingsproblematiek aan te 

pakken. 

 

In casu gaat het om een geïntegreerd project. De voorheen bestemde landbouwgronden 

moeten de kwaliteit krijgen van bedrijventerreinen. De infrastructuurwerken en 

voorzieningen dienen als één geheel te worden aangepakt. 

 

Binnen het RUP ‘‘Moerakker’’ zijn nog een aantal onroerende goederen niet verworven. 

 

De onteigening van deze onroerende goederen is strikt noodzakelijk om tot een integrale 

en geïntegreerde realisatie, uitrusting en ontwikkeling van het bedrijventerrein, tot de 

uitrusting van de gronden nodig voor het containerpark, van de onlosmakelijk daarmee 

verbonden wegeninfrastructuur en van de bijhorende uitrustingen te kunnen komen.  

 

De nog niet verworven onroerende goederen moeten door onteigening in eigendom worden 

verworven, zoniet kan het bedrijventerrein niet ontwikkeld worden volgens de voorwaarden 

opgelegd in het RUP ‘‘Moerakker’’. Veneco heeft binnen het RUP ‘‘Moerakker’’ reeds een 

aantal onroerende goederen op minnelijke wijze kunnen verwerven. De reeds verworven 

goederen worden dan ook uit het onteigeningsplan gehouden. Gelet op de huidige 

eigendomsstructuur, waarbij een aantal onroerende goederen niet minnelijk konden 

worden verworven, is er zonder onteigening door Veneco dus geen enkele zekerheid of 

garantie die kan leiden tot een integrale en geïntegreerde realisatie, ontwikkeling en 

uitrusting van de wegeninfrastructuur, het bedrijventerrein, het containerpark en van de 

bijkomende noodzakelijke uitrusting volgens de voorwaarden opgelegd in het RUP 

‘‘Moerakker’’.  

 

Ook zijn de nog niet verworven onroerende goederen noodzakelijk voor het verleggen en 

open maken van de Woestijnebeek, voor het aanplanten van de groenbufferzone en voor 

de aanleg van de interne wegeninfrastructuur welke aanleg tevens noodzakelijk is om tot 

een integrale realisatie en ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein te kunnen komen, 

zodat ook om die reden de onteigening noodzakelijk is.  

 

Door de onteigening van alle nog niet verworven onroerende goederen binnen het 

plangebied door Veneco worden alle resterende percelen in één hand verenigd en wordt 

zo eventuele speculatie en particulier winstbejag tegen gegaan zodat ook in een betaalbaar 

lokaal bedrijventerrein kan worden voorzien, wordt de globale en geïntegreerde realisatie 

van het lokaal bedrijventerrein als één geheel gewaarborgd volgens eenduidige 

inrichtingsprincipes. Gezien verder ook in de realisatie van publieke infrastructuur en 

openbare nutsvoorzieningen moet worden voorzien is het alleszins wenselijk dat Veneco 

daarover de regie voert. 

 

De onteigeningsnoodzaak is dus duidelijk aanwezig en heeft op cumulatieve wijze 

betrekking op het doel van de onteigening, de onteigening als middel en het voorwerp van 

de onteigening. 

 

Om een uniforme ontwikkeling te realiseren kan geen rekening worden gehouden met 

de eigendomsgrenzen op perceelsniveau. Er dient een wegenis te worden getrokken door 

het gebied over gronden van verschillende eigenaars. Ook de 

waterhuishoudingsproblematiek dient globaal te worden aangepakt voor de volledige site, 



 

74  

inclusief voor het reeds gerealiseerde gedeelte (met name het opnieuw openleggen van de 

Woestijnebeek). Tenslotte dient ook buffergroen te worden voorzien voor de ganse site. 

Gelet op bovenstaande uiteenzetting is het aldus duidelijk dat de onteigening van de 

percelen van verzoekende partijen strikt noodzakelijk is voor de realisatie van het algemeen 

nut en is dus duidelijk een onteigeningsnoodzaak aanwezig. Van enig gebrek is geenszins 

sprake.  

 

De onteigeningsnoodzaak staat ontegensprekelijk vast.  

 

Tenslotte kunnen verzoekende partijen bezwaarlijk voorhouden dat de onteigening 

uitsluitend private doeleinden zou dienen. 

 

Er wordt geenszins onteigend voor private doeleinden, enkel in het kader van het 

algemeen belang. (zie V.3.2.A). 

 

Het derde middel is ongegrond. …” 

 

3.  

De tussenkomende partij stelt: 

 

“… 

Geen middeluiteenzetting zoals vereist door artikel 15, 4° Procedurebesluit.  

 

Exceptio obscuri libelli. 

 

Nergens in het verzoekschrift wordt aangegeven op welke wijze artikel 16 Grondwet j° 

artikel 1 EAP EVRM geschonden zijn, zodat het middel wat betreft de aangevoerde 

schending van artikel 16 Grondwet j° artikel 1 EAP EVRM onontvankelijk is. 

 

Ondergeschikt. Het onteigeningsinitiatief strekt wel degelijk tot algemeen nut, is 

noodzakelijk en wordt gevoerd volgens de decretaal voorgeschreven procedure. 

Evenmin is er sprake van een motiveringsgebrek.  

 

Over de scope van het middel.  

 

Verzoekende partijen hebben maar belang bij het derde middel in de mate de onteigening 

de realisatie van het lokaal bedrijventerrein beoogt. De percelen van verzoekende partijen 

zijn immers allen gelegen in de ‘zone voor lokaal bedrijventerrein’.  

 

De onteigening van de eigendommen van verzoekende partijen geschiedt zeer zeker 

ten algemenen nutte. 

 

De voorgenomen onteigening van de percelen van verzoekende partijen beogen de 

realisatie van extra oppervlakte aan bedrijvigheid. 

 

Verzoekende partijen betwisten ten onrechte dat dit een doelstelling van algemeen nut 

betreft.  

 

Vooreerst wordt opgemerkt dat de doelstelling van algemeen nut in eerste instantie volgt 

uit de habilitatiebepaling, met name artikel 16 Decreet Ruimtelijke Economie. Dergelijk 

wettelijke voorziene habilitatiebepaling genereert reeds een vermoeden van algemeen nut. 
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Bovendien heeft de decreetgever heeft het algemeen nut van dergelijke economische 

doelstelling expliciet bevestigd in de memorie van toelichting bij het Onteigeningsdecreet: 

 

‘Zo gaat bijvoorbeeld de ontwikkeling van bedrijventerreinen en brownfields vaak gepaard 

met de samenwerking tussen publieke en private actoren. Het private belang kan er bv. in 

bestaan, één of meerdere private ondernemingen toe te laten de bedrijventerreinen te 

exploiteren terwijl het publieke belang, de realisatie van de doelstelling van algemeen nut 

is, met name het activeren en ontwikkelen van (onbenutte) bedrijventerreinen waarbij o.m. 

werkgelegenheid wordt gecreëerd. Uit de analyse van de rechtspraak en de rechtsleer blijkt 

dat het dienen van private belangen niet onverenigbaar hoeft te zijn met de onteigening. Er 

wordt immers aangenomen dat een onteigeningsdoel een privaat belang kan bevatten, 

doch in de eerste plaats het algemeen belang moet beogen. De doelstelling mag er immers 

niet louter op gericht zijn een particulier belang te dienen. Het openbaar belang moet 

bovendien doorwegen en mag geen accessorium zijn van het private belang.’ 

 

Duidelijker kan niet. Alleen al dit volstaat om de kritiek van verzoekende partijen als zou de 

onteigening geen doelstelling van algemeen nut beogen te weerleggen als manifest 

ongegrond.  

 

De omstandigheid dat verwerende partij als intergemeentelijk samenwerkingsverband een 

bedrijventerrein beoogt te ontwikkelen, waar er voorheen geen was, doet blijken van een 

algemeen belang. 

 

Verder kan verwezen worden naar de uitvoerige motivering van het algemeen nut in het 

bestreden definitief onteigeningsbesluit. Veneco wijdt maar liefst 3 volle pagina’s van het 

definitief onteigeningsbesluit aan de uiteenzetting van het algemeen nut van de 

onteigening, zodat van een materieel of formeel motiveringsgebrek evenmin sprake is.  

 

Voor het overige kan verwezen naar hetgeen Veneco uiteenzette op pagina’s 30 tot en met 

41 van haar antwoordnota.  

 

De onteigening is noodzakelijk. 

 

Ook wat betreft de (motivering van de) onteigeningsnoodzaak sluit tussenkomende partij 

zich ten gronde aan bij hetgeen Veneco dienaangaande in haar antwoordnota uiteengezet 

heeft.  

 

In de bestreden beslissing wordt de onteigeningsnoodzaak toegelicht. Zoals Veneco 

terecht stelt, licht het definitief onteigeningsbesluit afdoende toe dat de onteigening strikt 

noodzakelijk is om tot een integrale en geïntegreerde realisatie, uitrusting en ontwikkeling 

van het bedrijventerrein en de daarmee onlosmakelijk verbonden infrastructuur en 

uitrusting te komen. 

 

Het derde middel is (partieel) onontvankelijk, minstens ongegrond. 

…” 

 

4. 

De verzoekende partijen dupliceren: 

 

“… 

(i) Exceptio obscuri libelli 
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Ook het derde middel werd wel degelijk uitvoerig besproken in het inleidend verzoekschrift, 

pg. 25-38. Zo werpen de verzoekende partijen op gemotiveerde wijze onder meer een 

schending op van artikel 3 van het uitvoeringsbesluit, artikel 16 van de Grondwet en de 

beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

De tweede verwerende partij heeft kennelijk het inleidend verzoekschrift niet goed gelezen 

daar waar zij voorhoudt dat geen schending van art. 16 GW wordt besproken (zie o.a. 

inleidend verzoekschrift, pg. 26). 

 

Voor het overige dient te worden verwezen naar wat hierboven reeds werd uiteengezet 

onder middel 1, dat ook onder dit middel kan gelden (zie hierboven, punt v.).  

 

Er kan geen twijfel bestaan over het feit dat ook het derde middel voldoende duidelijk en 

gemotiveerd is. 

 

(ii) Toetsingsrecht 

 

Vooreerst wensen de verzoekende partijen aan te halen dat de toetsingsbevoegdheid van 

de rechter ruimer is dan dat de verwerende partijen laten uitschijnen. 

 

De memorie van toelichting voorziet duidelijk dat zowel de het onteigeningsdoel van 

algemeen nut, als de onteigeningsnoodzaak in concreto dienen te worden geëvalueerd 

(Ontwerp Vlaams Onteigeningsdecreet, memorie van toelichting, pg. 36). 

 

De rechtspraak en rechtsleer waarnaar de verwerende partijen verwijzen dateert van vóór 

het Vlaams Onteigeningsdecreet en is dus niet langer van toepassing, vermits deze 

betrekking heeft op de oude onteigeningswetgeving. 

 

(iii) Onteigeningsdoel van algemeen nut 

 

De bestreden besluiten bevatten geen deugdelijke, noch afdoende motivering inzake het 

onteigeningsdoel van algemeen nut, zoals uitgebreid uiteengezet in het inleidend 

verzoekschrift. De beoogde onteigening heeft ook geen onteigeningsdoel van algemeen 

nut. 

 

Voor zover de eerste verwerende partij het onteigeningsdoel van algemeen nut poogt te 

staven door het voorleggen van cijfers aangaande berekeningen van de behoefte tot aanleg 

van een bedrijventerrein (antwoordnota eerste verwerende partij, pg. 34-35), dient 

vastgesteld dat met deze ‘bijkomende informatie’ geenszins rekening kan worden 

gehouden, in zoverre dit niet werd opgnomen bestreden beslissingen. Evident kan geen 

rekening worden gehouden met beweerde motieven die naderhand worden aangebracht.   

 

Ook met de ganse uiteenzetting omtrent de waterproblematiek (antwoordnota eerste 

verwerende partij, pg. 39) kan om dezelfde reden geen rekening worden gehouden. Deze 

motieven zijn niet opgenomen in de bestreden beslissingen en kunnen uiteraard niet nog 

naderhand worden aangebracht. 

 

De eerste verwerende partij kan evenmin dienstig verwijzen naar de inhoud van het arrest 

van de Raad van State dd. 28 mei 2013 nr. 223.605 (antwoordnota eerste verwerende 

partij, pg. 38, nr. 195), nu dit deze uitspraak betrekking heeft op eerdere besluiten die 

inmiddels onwettig werden verklaard, en ook geen voorwerp uitmaken van huidig geschil.  
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Kwestieuze uitspraak heeft immers betrekking op het beroep, ingesteld op 27 juni 2011, 

strekkende tot de nietigverklaring van het besluit van 13 april 2011 van de Vlaamse minister 

van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand waarbij 

aan de dienstverlenende vereniging Veneco machtiging tot onteigening wordt verleend met 

toepassing van de spoedprocedure van onroerende goederen gelegen in Knesselare voor 

de realisatie van het bedrijventerrein “Moerakker”, bij uittreksel bekendgemaakt in het 

Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2011. 

 

Inmiddels is er evident een nieuw element tussengekomen: de zelfrealisatie. Bovendien dient 

opmerkt dat in de aangehaalde zaak enkel de heer hhjhjhj 

was betrokken, niet de overige verzoekende partijen. 

 

Er kan geen enkel argument worden geput uit dit arrest. 

  

Voor het overige dient vastgesteld dat de eerste verwerende partij er niet in slaagt de 

argumentatie, zoals uiteengezet in het inleidend verzoekschrift, te weerleggen. 

 

(iv) Onteigeningsnoodzaak 

 

De bestreden besluiten bevatten geen deugdelijke motivering betreffende de 

onteigeningsnoodzaak, zoals uitgebreid uiteengezet in het inleidend verzoekschrift. De 

beoogde onteigening voldoet ook niet aan de noodzakelijkheidsvoorwaarde. 

 

Volgens vaste rechtspraak en rechtsleer moet de onteigenende instantie niet alleen 

motiveren dat het onteigeningsdoel of de reden van de onteigening noodzakelijk is, maar 

moet ook worden aangetoond dat de onteigening als beleidsinstrument noodzakelijk en 

evenredig is ten opzichte van de te realiseren doelstelling. Deze toepassingsvoorwaarden 

worden al in de rechtspraak en de rechtsleer gehanteerd, maar worden nergens wettelijk 

voorzien, wat op gespannen voet met het rechtszekerheidsbeginsel kan staan (Ontwerp 

Vlaams Onteigeningsdecreet, memorie van toelichting, pg. 36). 

 

Het Vlaams Onteigeningsdecreet bouwt verder op de opgeheven Omzendbrief 

Onteigeningen BB 2011 van 14 oktober 2011, die volgende instructies geeft inzake de 

motivering van de onteigeningsnoodzaak: 

 

‘De probleemsituatie moet duidelijk en concreet aangetoond worden. IN die zin kunnen 

algemene doelstellingen, beleidsplannen, visies en akkoorden enkel bijdragen tot de schets 

van de algemene context. 

 

De noodzaak wordt aangetoond doordat het niet wenselijk is dat een bestaande toestand 

aansleept, dat er een oplossing kan gebonden worden aan het probleem, dat er 

alternatieven werden overwogen in functie van de geformuleerde doelstelling en dat de 

onteigening als laatste of enige redmiddel een oplossing biedt.’ 

(S. Verbist, e.a., Het Vlaams Onteigeningsdecreet. Een kritische analyse voor overheid, 

eigenaar en magistraat, Die Keure, 2018, pg.40). 

 

Vooreerst hebben de verzoekende partijen reeds in het inleidend verzoekschrift 

uiteengezet dat de door de eerste verwerende partij aangehaalde beweegredenen 

fundamenteel afwijken van de initiële doelstelling, nl. het voorzien in een 

verkeerstechnische ontsluiting (stuk 2). 
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De verzoekende partijen kunnen enkel vaststellen dat de eerste verwerende partij dit 

argument integraal onbeantwoord laat. 

 

Verder kan de eerste verwerende partij niet geloofwaardig voorhouden dat er een redelijk 

verband bestaat tussen de voorgenomen integrale onteigening van de gronden van de 

verzoekende partijen en de aangehaalde onteigeningsmotieven. 

 

Het betoog van de verwerende partij dat zij niet voor elk perceel afzonderlijk dient te 

motiveren waarom de onteigening noodzakelijk zou zijn raakt werkelijk kant noch wal. Het 

is toch evident dat de onteigeningsvoorwaarden voor elk van de geviseerde percelen 

aanwezig, aangetoond en gemotiveerd dienen te zijn.  

 

Tenslotte slaagt de eerste verwerende partij er geenszins in te weerleggen dat de 

verzoekende partijen het onteigeningsdoel zelf kunnen realiseren, hetgeen de 

onteigeningsnoodzaak ondermijnt. Andere partijen kregen kennelijk wel die mogelijkheid 

(stuk 32). Een en ander valt niet te rijmen. 

 

In haar antwoordnota erkent de eerste verwerende partij nochtans uitdrukkelijk dat de 

aanleg van groenbuffer en waterbuffer perfect via vergunning kunnen worden geregeld 

(antwoordnota eerste verwerende partij, pg. 36, nr. 186). 

 

Ten andere stelt zij ten onrechte dat het openleggen en herprofileren van de Woestijnebeek 

over het volledig traject niet tot de mogelijkheid van een privaat persoon zou behoren, 

evenmin het voorzien van extra bufferbekkens voor de opvang van regenwater. De eerste 

verwerende partij laat na te vermelden waarom een private ontwikkeling niet mogelijk zou 

zijn. Private ontwikkeling is wel degelijk mogelijk. Het is niet ongebruikelijk dat aanpalende 

grachten wordt verbreed. Hetzelfde geldt voor aanleg van de wegenis. 

 

Over de vermeende vestigingsaanvragen wordt geen enkel stuk voorgelegd. Van bij 

aanvang hebben de verzoekende partijen nochtans om deze stukken verzocht. In mei 2015 

bevestigde de gemeente Knesselare zelf dat de bedrijven weg zijn.  

 

Volledigheidshalve verwijzen de verzoekende partijen naar wat hierover is uiteengezet in 

het inleidend verzoekschrift (verzoekschrift, pg. 31 e.v.). 

 

Op pg. 39, nr. 202 van haar antwoordnota stelt de eerste verwerende partij 

‘niettegenstaande een integrale onteigening zich opdringt om het doel van algemeen nut te 

bereiken worden de innemingen beperkt tot het strikte minimum’. De verzoekende partijen 

stellen zich de vraag wat de eerste verwerende partij met deze (onjuiste) stelling naartoe 

wil. De percelen worden maximaal onteigend. Er is helemaal geen sprake van een 

beperking tot het strikte minimum. 

 

Volledigheidshalve herhalen de verzoekende partijen dat de noodzaak tot onteigenen voor 

realisatie van het containerpark volledig is weggevallen door de fusie tussen de gemeente 

Knesselare en de gemeente Aalter met ingang van 1 januari 2019. 

 

Voor zover wordt verwezen naar een stuk uit 2016 waaruit zou blijken dat de noodzaak aan 

inplanting containerpark los zou staan van de fusie, dient vastgesteld dat dit stuk manifest 

gedateerd is nu de onteigening dateert van 2018 en de fusie van 2019. 

 

De verwerende partijen kunnen niet hardmaken dat de noodzaak tot realisatie van het 

containerpark op heden nog bestaat. 
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De motiveringsplicht is tenslotte geenszins vervuld door enkele verwijzing naar de 

habilitatiebepaling om tot onteigening over te gaan. De onteigeningsnoodzaak dient steeds 

in concreto geëvalueerd te worden (Ontwerp Vlaams Onteigeningsdecreet, Memorie van 

toelichting, pg. 36). 

 

Tenslotte dient te worden verwezen naar het feit dat de verzoekende partij perfect in staat 

zijn om het onteigeningdoel zelf te realiseren, en hiertoe ook een verzoek tot zelfrealisatie 

hebben ingediend, dat weliswaar ten onrechte werd afgewezen als onontvankelijk (zie 

hieronder, middel 4). 

 

‘Indien het onteigeningsdoel door de eigenaars zelf gerealiseerd kan worden en deze in 

staat en bereid zijn om dit doel te realiseren op de wijze die de overheid voor ogen had, 

dan is er geen sprake van onteigeningsnoodzaak. De onteigeningsnoodzaak en de daaruit 

voortvloeiende mogelijkheid van zelfrealisatie is er immers op gericht de rechtspositie van 

de eigenaar die ongewild met een onteigeningsnoodzaak wordt geconfronteerd, te 

beschermen. Dit neemt niet weg dat via de zelfrealisatie eveneens het onteigeningsdoel 

moet gerealiseerd worden, binnen de termijnen en volgens de voorwaarden zoals door de 

overheid bepaald. Essentieel is dat een onteigening pas noodzakelijk kan zijn wanneer 

andere oplossingen - in redelijkheid bekeken - ontoereikend zijn, hetgeen onder meer 

inhoudt dat er slechts tot onteigening kan worden overgegaan indien het onteigeningsdoel 

niet kan worden gerealiseerd op privaat initiatief.’ 

(Ontwerp Vlaams Onteigeningsdecreet, memorie van toelichting, pg. 49). 

 

Het derde middel is kennelijk gegrond. 

…” 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De tussenkomende partij werpt op dat de verzoekende partijen in hun beroepsverzoekschrift de 

door hen schending van artikel 16 Grondwet juncto artikel 1 EAP EVRM niet verduidelijken.  

 

Uit het  beroepsverzoekschrift blijkt echter duidelijk dat de verzoekende partijen stellen dat er niet 

voldaan is aan de grondvoorwaarden voor de onteigening, zoals bepaald in artikel 16 van de 

Grondwet en artikel 1 EAP EVRM. 

 

De Raad verwerpt dan ook de exceptie van de tussenkomende partij. 

 

2. 

Artikel 3 Onteigeningsdecreet bepaalt: 

 

“§1. Onteigening is, overeenkomstig artikel 16 van de Grondwet, slechts mogelijk ten 

algemenen nutte. Indien zij ook een privaat belang dient, kan dat slechts in zoverre het 

algemeen nut primeert.  

 

§2. Onteigening is, overeenkomstig artikel 16 van de Grondwet, slechts mogelijk indien 

daartoe een uitdrukkelijke wettelijke of decretale rechtsgrond is voorzien.  

 

§3. Onteigening is, overeenkomstig artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, slechts mogelijk als dit noodzakelijk is.  
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Deze onteigeningsnoodzaak heeft op cumulatieve wijze betrekking op de volgende drie 

elementen: 

  

1° het doel van de onteigening;  

 

2° de onteigening als middel;  

 

3° het voorwerp van de onteigening.  

 

§4. Onteigening is slechts mogelijk nadat daartoe de volgens dit decreet bepaalde 

procedures werden gevolgd.  

 

§5. Onteigening is, overeenkomstig artikel 16 van de Grondwet, slechts mogelijk tegen een 

billijke en voorafgaandelijke schadeloosstelling.” 

 

3. 

De verzoekende partijen betwisten niet dat de percelen, waarvan zij eigenaar zijn en waarop de 

bestreden beslissing betrekking heeft, krachtens het het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

‘Moerakker’ bestemd zijn als lokaal bedrijventerrein. 

 

De bestreden beslissing verwijst als ‘habilitatiegrond’ naar artikel 16 van het decreet van 13 juli 

2012 ‘ruimtelijke economie’ dat bepaalt dat “de provincies en de gemeenten (…) tot onteigening 

(kunnen) overgaan voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen, alsook van de toegangswegen en 

de bijkomende infrastructuur voor die bedrijventerreinen. De Vlaamse Regering kan met hetzelfde 

doel de Vlaamse openbare instellingen en andere publiekrechtelijke rechtspersonen die daarvoor 

door haar worden aangewezen, geval per geval machtigen tot onteigening. De gemeenteraad van 

de gemeente op wiens grondgebied het voorwerp van de onteigening zich bevindt, kan hiertoe ook 

de verenigingen van gemeenten en de autonome gemeentebedrijven, geval per geval machtigen.” 

 

De verzoekende partijen betwisten die ‘habilitatiegrond’ niet, maar stellen dat de door hen betwiste 

onteigening niet noodzakelijk is ter realisatie van het “algemeen nut”. 

 

4. 

De verzoekende partijen betwisten vooreerst dat de met de bestreden beslissing voorgenomen 

onteigening het “algemeen” nut dient. 

  

Volgens de bestreden beslissing beoogt de betwiste onteigening de globale realisatie, uitrusting 

en ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein, en de aanleg en uitrusting van een containerpark, 

zoals voorzien in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Moerakker’’. Het onteigeningsdoel is 

volgens de verwerende partij van “algemeen nut” omdat het de opportuniteit het bestaand 

bedrijventerrein geleidelijk te optimaliseren combineert met het lenigen van in de (toenmalige) 

gemeente Knesselare en omgeving bestaande noden, zoals aan een containerpark op een goed 

bereikbare locatie, ruimte voor gecentraliseerde technische infrastructuur en diensten en voor 

vestiging van nieuwe lokale bedrijven en herlokalisatie van (zonevreemde) bedrijven. 

 

Het is de onteigenende overheid die oordeelt over het “algemeen nut”. 

 

De Raad is niet bevoegd zijn beoordeling van het “algemeen nut” in de plaats te stellen van die 

van de overheid en kan, bij de wettigheidscontrole op de bestreden beslissing, alleen maar 

onderzoeken of de onteigenende overheid haar appreciatiebevoegdheid behoorlijk heeft 

uitgeoefend, meer bepaald  of zij is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct 

heeft beoordeeld en of zij, op basis daarvan, in redelijkheid haar beslissing heeft kunnen nemen. 
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5. 

De verzoekende partijen verwijzen naar de verruiming van de onteigeningsdoelen in vergelijking 

met de eerdere beslissing van de rechtsvoorganger van de tussenkomende partij van 10 

september 2008 in een andere procedure, voor de inwerkingtreding van het gemeentelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan ‘Moerakker’, en daarom dan ook niet relevant bij de beoordeling van het huidig 

onteigeningsdoel, minstens wordt die relevantie niet aangetoond. 

 

Verder slagen de verzoekende partijen er niet in aan te tonen dat de betwiste onteigening niet van 

“algemeen nut” is omdat het, na de onteigening aan te leggen, bedrijventerrein ten goede zal 

komen aan private bedrijven en aan een eventueel privaat uitgebaat containerpark. 

  

De mogelijkheid om onroerende goederen te onteigenen die vereist zijn voor de (her)aanleg van 

bedrijventerreinen, toegangswegen naar of bijkomende infrastructuur voor die bedrijventerreinen, 

die na (her)ontwikkeling worden overgedragen, is gebaseerd op het decreet ruimtelijke economie, 

en de eventuele samenloop met een “privaat nut”, op voorwaarde dat het “algemeen nut” primeert, 

blijkt ook uit artikel 3, §1 Onteigeningsdecreet.  

 

In de parlementaire voorbereiding leest men, specifiek met betrekking tot bedrijventerreinen: 

 

“… 

Welnu, de onteigeningsvoorwaarde van algemeen nut is niet vervuld indien de onteigening 

in hoofdzaak private belangen nastreeft en hierbij slechts in ondergeschikte orde het 

algemeen nut of belang dient. Zo gaat bijvoorbeeld de ontwikkeling van bedrijventerreinen 

en brownfields vaak gepaard met de samenwerking tussen publieke en private actoren. 

Het private belang kan er bijvoorbeeld in bestaan, een of meerdere private ondernemingen 

toe te laten de bedrijventerreinen te exploiteren. Het publieke belang is het activeren en 

ontwikkelen van onbenutte bedrijventerreinen, met creatie van werkgelegenheid. Uit de 

analyse van de rechtspraak en de rechtsleer blijkt dat het dienen van private belangen niet 

onverenigbaar hoeft te zijn met de onteigening. Een onteigeningsdoel kan immers een 

privaat belang bevatten, maar moet in de eerste plaats het algemeen belang beogen. De 

doelstelling mag er niet louter op gericht zijn een particulier belang te dienen. Het openbaar 

belang moet bovendien doorwegen en mag geen accessorium zijn van het private belang. 

…” (Parl. St. Vl Parl. 2016-2017, stuk 991, nr. 3, 5) 

 

De verzoekende partijen tonen niet concreet aan dat het “privaat nut“ in dit dossier zwaarder 

doorweegt dan het “algemeen nut”.  

 

6. 

De verzoekende partijen betwisten vervolgens dat de onteigening noodzakelijk is voor het 

nagestreefde doel van “algemeen nut”. 

 

Artikel 3, §3 van het Onteigeningsdecreet bepaalt dat deze “noodzaak” cumulatief betrekking heeft 

op (1) het doel van de onteigening, (2) de onteigening als middel én (3) het voorwerp van de 

onteigening. 

 

6.1 

De noodzakelijkheid van het doel van de onteigening betekent dat het doel van de onteigening een 

dwingende reden van algemeen belang is. 

  

De verzoekende partijen argumenteren dat de noodzaak van de ontwikkeling van enerzijds een 

containerpark en anderzijds het bedrijventerrein niet aangetoond is. 
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Zij stellen dat het, zeker omwille van de fusie tussen de rechtsvoorganger van de tussenkomende 

partij en de tussenkomende partij, niet zeker is dat er nog nood is aan een containerpark. 

 

In de bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk gemotiveerd dat er op het grondgebied van de 

rechtsvoorganger van de tussenkomende partij geen volwaardig containerpark is en dat er voor 

het excentrisch gelegen inzamelpunt voor afval maar een tijdelijke stedenbouwkundige vergunning 

verleend is. 

 

De verzoekende partijen, die vooral de opportuniteit van deze motieven bekritiseren, slagen er niet 

in de kennelijke onredelijkheid ervan aan te tonen. 

 

Hetzelfde geldt met betrekking tot de behoefte aan ontwikkeling en uitbreiding van het 

bedrijventerrein, die de verwerende partij nauwkeurig, en op basis van concrete cijfergegevens, in 

de bestreden beslissing vermeldt en die de verzoekende partijen niet concreet weerleggen. 

 

De verzoekende partijen tonen dan ook niet aan dat de verwerende partij kennelijk onzorgvuldig 

beslist dat de bestaande toestand op het bedrijventerrein een ontwikkeling door onteigening 

noodzaakt, maar beperken zich tot kritiek die louter betrekking heeft op de opportuniteit van de 

voorgenomen ontwikkeling. 

 

6.2 

Dat noodzakelijkheid van de onteigening als middel betekent dat het doel van de onteigening alleen 

kan worden bereikt door de onteigening en dat er, redelijkerwijze, geen alternatief is voor  gebruik 

van onteigeningsdwang. 

 

Een onteigening is alleen wettig wanneer blijkt dat het beoogde doel niet mogelijk is zonder 

onteigening.  

 

De beoordeling van dit onderdeel van het middel valt samen met de hiernavolgende beoordeling 

van het vierde middel van de verzoekende partijen (met betrekking tot het verzoek tot 

zelfrealisatie), waar de Raad dan ook naar verwijst.  

 

6.3 

De noodzakelijkheid van het voorwerp van de onteigening heeft betrekking op de vraag of het 

geviseerde goed, en niet een ander goed, moet onteigend worden. 

 

De verzoekende partijen stellen dat de onteigening van hun percelen niet vereist is en dat een 

integrale onteigening het doel voorbijschiet omdat het perfect mogelijk de nodige 

infrastructuurwerken en de inrichting van het gebied te garanderen op basis van de 

stedenbouwkundige voorschriften in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Moerakker’ en de 

concrete vergunningverlening.  

 

De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing met betrekking tot de onteigeningsnoodzaak 

als volgt dat de verwerving van de binnen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Moerakker’ 

gelegen, maar nog niet verworven, onroerende goederen noodzakelijk is:  

“… 

De nog niet verworven onroerende goederen moeten door onteigening in eigendom worden 

verworven, zoniet kan het bedrijventerrein niet ontwikkeld worden volgens de voorwaarden 

opgelegd in het RUP ‘Moerakker’. Veneco heeft binnen het RUP ‘Moerakker’ reeds een aantal 

onroerende goederen op minnelijke wijze kunnen verwerven. De reeds verworven goederen 

worden dan ook uit het onteigeningsplan gehouden. Gelet op de huidige eigendomsstructuur, 
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waarbij een aantal onroerende goederen niet minnelijk konden worden verworven, is er zonder 

onteigening door Veneco dus geen enkele zekerheid of garantie die kan leiden tot een integrale 

en geïntegreerde realisatie, ontwikkeling en uitrusting van de wegeninfrastructuur, het 

bedrijventerrein, het containerpark en van de bijkomende noodzakelijke uitrusting volgens de 

voorwaarden opgelegd in het RUP ‘Moerakker’.  

 

Ook zijn de nog niet verworven onroerende goederen noodzakelijk voor het verleggen en open 

maken van de Woestijnebeek, voor het aanplanten van de groenbufferzone en voor de aanleg 

van de interne wegeninfrastructuur welke aanleg tevens noodzakelijk is om tot een integrale 

realisatie en ontwikkeling van  het lokaal bedrijventerrein te kunnen komen, zodat ook om die 

reden de onteigening noodzakelijk is.  

 

Door de onteigening van alle nog niet verworven onroerende goederen binnen het plangebied 

door Veneco worden alle resterende percelen in één hand verenigd en wordt zo eventuele 

speculatie en particulier winstbejag tegen gegaan zodat ook in een betaalbaar lokaal 

bedrijventerrein kan worden voorzien, wordt de globale en geïntegreerde realisatie van het 

lokaal bedrijventerrein als één geheel gewaarborgd volgens eenduidige inrichtingsprincipes.  

 

Gezien verder ook in de realisatie van publieke infrastructuur en openbare nutsvoorzieningen 

moet worden voorzien is het alleszins wenselijk dat Veneco daarover de regie voert. 

…” 

 

Uit deze motivering van de bestreden beslissing blijkt dat de noodzaak voor de onteigening van de 

gronden van het in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Moerakker’ voorziene 

bedrijventerrein, containerpark, infrastructuur en uitrusting (om een integrale en geïntegreerde 

realisatie, uitrusting en ontwikkeling van het bedrijventerrein te realiseren, met inbegrip van de 

uitrusting van de gronden, die nodig zijn voor het containerpark en voor de onlosmakelijk daarmee 

verboden wegeninfrastructuur en van bijkomende uitrustingen), ingegeven is door “een 

versnipperde eigendomsstructuur” van die gronden en omdat men een globaal inrichtingsplan wil 

opmaken, waarin, voor het  volledige terrein, dezelfde inrichtingsprincipes gelden, zodat de 

realisatie van het bedrijventerrein als één geheel gewaarborgd is, en om speculatie te vermijden, 

zodat het lokaal bedrijventerrein betaalbaar is.  

 

De verzoekende partijen slagen er niet in aan te tonen dat die motieven van de bestreden 

beslissing feitelijk onjuist zijn of juridisch onaanvaardbaar. 

 

Dat er voor de beoogde globale ontwikkeling van de zone voor lokaal bedrijventerrein eventueel,  

via het verlenen van vergunningen, andere middelen mogelijk zijn, impliceert niet dat de 

verwerende partij met de bestreden beslissing de grenzen van de redelijkheid overschrijdt.  

 

De Raad verwerpt dan ook het derde middel. 

 

 

 

 

G. Vierde middel 

Standpunt van de partijen 

De verzoekende partijen voeren in hun vierde middel als volgt de schending aan van artikel 24-27 

van het Vlaams Onteigeningsdecreet, artikel 14-20 Onteigeningsbesluit, artikel 16 van de 

Grondwet juncto artikel 1 van het eerste aanvullend protocol bij het EVRM, de 



 

84  

motiveringsverplichting zoals voorzien in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en het materieel motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheids-

, gelijkheids- en transparantiebeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur: 

 

“… 

Er is geen sprake van een onteigeningsnoodzaak indien het onteigeningsdoel door de 

eigenaars zelf gerealiseerd kan worden en deze in staat en bereid zijn om dit doel te 

realiseren op de wijze die de overheid voor ogen had.  

 

De mogelijkheid tot zelfrealisatie werd in het VOD – Onteigeningsbesluit gecodificeerd 

mede – aldus de Mem. van Toelichting – om tegemoet te komen aan een arrest van het 

Hof van Cassatie van 11 September 2003 waarbij gesteld werd:  

 

‘de motivering van een voorlopig onteigeningsbesluit moet vermelden waarom de 

onteigening noodzakelijk is, hetgeen impliceert dat de motivering moet berusten op 

werkelijke feiten, dat daaruit een redelijk verband tussen de voorgenomen onteigening en 

het vooropgestelde doel kan afgeleid worden en dat naargelang het geval, daaruit blijkt dat 

de genomen beleidsopties afgewogen werden.’ 

(AR C.01.0114.N, TBP, 2004, 311) 

 

Bedoeling van de mogelijkheid tot zelfrealisatie is vanzelfsprekend de rechtspositie van de 

betrokken eigenaar(s) te verbeteren.  

 

Essentieel is aldus dat een onteigening pas noodzakelijk is/wordt/kan zijn, wanneer andere 

oplossingen – in redelijkheid bekeken – ontoereikend blijken te zijn (o.m. indien geen 

realisatie mogelijk zou zijn op privaat initiatief).  

 

Essentiële toetssteen voor het indienen van een verzoek tot zelfrealisatie en de beoordeling 

hiervan door de onteigenende instantie, vormt de projectnota.  

 

Het is immers precies deze projectnota die de getroffen eigenaars moet toelaten om een 

sluitend document op te stellen ter staving van een verzoek tot zelfrealisatie.  

 

De bestreden besluiten miskennen vooreerst zeer duidelijk de ingeroepen bepalingen van 

het VOD/Onteigeningsbesluit inzake zelfrealisatie door te oordelen dat het verzoek tot 

zelfrealisatie ‘onontvankelijk’ zou zijn omwille van het (beweerd) niet voldoen aan bepaalde 

referenties.  

 

De bestreden besluiten trachten hiermee een voorwaarde en/of sanctie toe te voegen die 

geenszins voorzien is, noch in het VOD, noch in het Onteigeningbesluit. Dit kan uiteraard 

niet.  

 

Het loutere feit dat het in toepassing van artikel 18 van het Onteigeningsbesluit nog 

toegelaten zou zijn om bepaalde beoordelingscriteria vast te stellen, impliceert geenszins 

dat Veneco hierbij evenzeer gerechtigd is bijkomende sancties/voorwaarden (onder de 

vorm van de onontvankelijkheid van het verzoek tot zelfrealisatie dan nog) kan opleggen.  

 

Als men dit al zou kunnen en willen doen, dient dit minstens opgenomen te zijn in de 

projectnota hetgeen hier geenszins het geval is.  

 

Indien men aldus al zou oordelen dat niet voldaan is aan de opgelegde beoordelingscriteria 

en indien men hieruit al zou kunnen afleiden dat dit tot gevolg heeft dat men niet in staat 
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zou zijn om de doelstelling te realiseren, dan dient men het verzoek in toepassing van 

artikel 24, §2 VOD af te wijzen als ongegrond. Een sanctie van ‘onontvankelijkheid’ is echter 

nergens voorzien en Veneco/gemeente Knesselare kan dit vanzelfsprekend ook niet 

eigengereid en lopende de procedure bijkomend gaan opleggen (minstens niet als dit niet 

opgenomen is in de projectnota).  

 

De bestreden besluiten – het eerste, het derde en het vierde bestreden besluit in het 

bijzonder – miskennen dan ook pertinent deze bepalingen zodat deze geenszins stand 

kunnen houden.  

 

Veneco miskent hierbij evenzeer pertinent haar gebonden bevoegdheid in het kader van 

de zelfrealisatie.  

 

Het is immers op grond van de uiteengezette principes en beginselen zeer duidelijk dat 

Veneco/de gemeente Knesselare het verzoek tot zelfrealisatie niet kan afwijzen als uit het 

dossier duidelijk blijkt dat de eigenaar(s) voldoen aan alle gestelde vereisten, m.n.  

 

▪ Aantoonbaar in staat zijn om de doelstelling van algemeen nut te realiseren 

  

▪ Aantoonbaar bereid zijn om de beoogde doelstelling van algemeen nut te 

realiseren 

  

▪ Aantoonbaar bereid en in staat zijn om de doelstelling te realiseren en in 

voorkomend geval in stand te houden op de wijze en binnen de termijn die 

de onteigenende instantie in de projectnota heeft bepaald.  

 

De bestreden besluiten – het eerste, het derde en het vierde in het bijzonder – miskennen 

deze gebonden bevoegdheid pertinent. Uit het zeer uitvoerig gestaafde verzoek dat 

namens de verzoekende partijen werd ingediend, blijkt immers zeer duidelijk dat zij 

ontegensprekelijk en cumulatief voldoen aan de gestelde voorwaarden zoals voorzien in 

het VOD/Onteigeningsbesluit, zodat dit verzoek nooit afgewezen kon worden!  

 

De bestreden besluiten kunnen er dan ook geenszins mee volstaan louter te stellen dat 

bepaalde referenties niet afdoende zouden zijn: dit wordt alleszins uitdrukkelijk betwist en 

hoe dan ook doet dit niets af aan de blijvende vaststelling dat verzoekende partijen nog 

steeds cumulatief aan alle voorwaarden blijven voldoen. Dit klemt des te meer vermits:  

 

▪ de verzoekende partijen in hun gestaafd verzoek zeer duidelijk en 

ontegensprekelijk aangegeven hebben dat zij bereid zijn om desgevallend de 

realisatie in samenwerking met de onteigenende instantie uit te voeren 

(waarbij aldus bijvoorbeeld op aannemers van de onteigenende instantie 

beroep gedaan zou kunnen worden).  

 

▪ de verzoekende partijen in dit kader in alle samenwerkingsovereenkomsten 

met de aangezochte partners voorzien hebben in een automatische 

vervangingsmogelijkheid.  

 

Zo is in iedere samenwerkingsovereenkomst voorzien dat de aangezochte partners moeten 

voldoen aan de gestelde vereisten zoals opgelegd door Veneco. In de mate dit niet (meer) 

het geval zou zijn, zijn de verzoekende partijen gerechtigd om de betrokken partner te 

vervangen door een derde die hieraan wel voldoet (zie bv. overeenkomst Trias artikel 2.2, 

stuk 20).  
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De verzoekende partijen hebben op die manier de nodige bijkomende garanties ingebouwd 

zodat er altijd zekerheid is dat de uitvoerende partner voldoet aan alle vereisten zoals 

gesteld/gewenst door Veneco.  

 

Louter ondergeschikt en enkel voor het onmogelijke geval uw Raad zou oordelen dat er 

geen sprake zou zijn van een gebonden bevoegdheid, quod non, dan nog dient in 

voorliggend geval vastgesteld te worden dat de discretionaire beoordeling kennelijk 

onredelijk en onzorgvuldig uitgeoefend werd en de bestreden besluiten alleszins pertinent 

gebrekkig gemotiveerd zijn.  

 

Uit het eerste, derde en vierde bestreden besluit blijkt dat deze onontvankelijkheid enkel en 

alleen gebaseerd is op volgende overwegingen:  

 

▪ De referenties van bvba Trias zouden niet voldoen aan de 

opdrachtbeschrijving zoals gesteld, m.n. worden bepaalde referenties niet 

weerhouden om volgende beweegredenen:  

 

✓ De referentie zou geen betrekking hebben op een bedrijventerrein (voor 

1 referentie) 

 

✓ Het bouwprogramma zou geen betrekking hebben op aanleg van 

wegen- en rioleringsinfrastructuur, infrastructuur voor waterhuishouding 

en groenaanleg 

 

✓ Het beheer van het bedrijventerrein zou niet aangehaald worden in de 

referentie 

 

✓ Er wordt enkel studie vermeld en geen opvolging van werken (voor 1 

referentie) 

 

✓ De referentie zou betrekking hebben op Groep Infrabo (en dus niet Trias 

Architecten)  

 

▪ De referenties van bvba Feys zouden onvoldoende gegevens bevatten voor 

evaluatie, m.n.  

 

✓ Uit de beschrijving van het project zou de opdracht van bvba Feys niet 

duidelijk blijken; 

  

✓ Er zou niet vermeld worden of de opdracht ontwerp- en uitvoeringsfase 

omvat 

 

Dergelijke motivering is pertinent foutief, minstens kennelijk onredelijk in het licht van de 

uiteengezette bepalingen en doelstellingen zoals voorzien in het VOD en het 

Onteigeningsbesluit.  

 

Verzoekende partijen zullen dit hierna verder concreet toelichten, maar hierbij dient 

rekening gehouden te worden met volgend ‘algemeen kader’:  

 

▪ Als er al sprake zou zijn van enige beoordelingsruimte, dan dient alleszins 

vastgesteld te worden dat deze ruimte bijzonder beperkt is.  
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De Decreetgever heeft immers voorzien in een zeer gedetailleerde regeling inzake 

zelfrealisatie, ten einde de nodige rechtszekerheid/garanties te bieden aan de eigenaars 

zodat deze niet (langer meer) afhankelijk gesteld worden van de willekeur van de 

kandidaat-onteigenaars.  

 

Het spreekt voor zich dat deze zeer gedetailleerde regeling de eventueel nog bestaande 

beoordelingsvrijheid van het betrokken bestuur drastisch inperkt.  

 

Hoe dan ook heeft deze gedetailleerde decretale regeling voor gevolg dat de 

motiveringsplicht van het betrokken bestuur nog verder aangescherpt wordt: het wordt voor 

een betrokken bestuur aldus schier onmogelijk om een verzoek tot zelfrealisatie dat voldoet 

aan de voorwaarden te gaan afwijzen, minstens zal dit uiterst zorgvuldig en omstandig 

gemotiveerd dienen te worden aan de hand van de projectnota en de gestelde 

voorwaarden.  

 

▪ Veneco is intussen reeds meer dan 10 jaar actief bezig om het betrokken 

gebied te ontwikkelen, maar dit blijkt alleszins niet uit de opgemaakte 

projectnota.  

 

Deze projectnota is nochtans dé toetssteen om een verzoek tot zelfrealisatie te beoordelen, 

ook voor de eigenaars.  

 

In casu beperkt de projectnota zich in voorliggend geval tot de strikt noodzakelijke en 

algemeen geformuleerde zaken, waarbij een zeer rudimentair en nog steeds voorlopig 

inrichtingsplan gevoegd is hoe de site er zou kunnen uitzien.  

 

Hiermee moeten de verzoekende partijen het dus zien te rooien en de nodige 

studiebureau’s en specialisten te contracteren om deze zeer vage plannen reeds concreet 

vorm te geven binnen een termijn van amper 70 dagen.  

 

▪ Ten einde de uniformiteit van het gebied en de globale ontwikkeling te 

garanderen – hetgeen blijkbaar voor Veneco zo essentieel is – hebben alle 

voorliggende verzoekende partijen (9!) de krachten gebundeld om een 

gezamenlijk verzoek tot zelfrealisatie in te dienen.  

 

Dit is verre van evident gebleken – niet in het minst omwille van het totaal aantal partijen, 

9! – maar brengt wel met zich mee dat er dus 1 globaal verzoek tot zelfrealisatie op tafel 

ligt van de verzoekende partijen waarmee integraal het (achterliggende) lokaal 

bedrijventerrein beslaan wordt.  

 

Dit vermijdt evident een versnippering aan eigendomsstructuren en/of een lappendeken 

aan verantwoordelijkheden, een probleem inzake coördinatie, … hetgeen in het kader van 

een zelfrealisatie cruciaal is.  

 

▪ De onredelijke houding werd reeds bevestigd gedurende de 70dagen-termijn 

tot indiening van het gestaafd verzoek.  

 

Ten einde te voldoen aan de voorwaarden inzake financiële draagkracht, wensten de 

verzoekende partijen gebruik te maken van het model van bankverklaring zoals gevoegd 

bij het Onteigeningsbesluit.  
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Evenwel bleek in de praktijk dat schijnbaar geen enkele financiële instelling dergelijk model 

wenste te gebruiken. Dit probleem werd gesignaleerd aan Veneco, waarbij voorgesteld 

werd om te werken via een gebruikelijk solvabiliteitsattest (zie stuk 19).  

 

Hierop werd nogal sec geantwoord dat Veneco toch vasthoudt aan het Model zoals 

gevoegd bij het Onteigeningsbesluit!  

 

▪ Uit de bovenstaande toelichting blijkt zeer duidelijk dat de technische 

voorwaarden/vereisten die opgelegd zouden worden vanzelfsprekend in 

verhouding dienen te staan tot de aard/omvang/belangrijkheid en het doel 

van de zelfrealisatie, hetgeen zoals reeds eerder aangehaald moet blijken uit 

de projectnota.  

 

Het spreekt voor zich dat hierbij geen voorwaarden opgelegd kunnen worden in strijd met 

deze criteria en/of die in se onmogelijk gerealiseerd kunnen worden.  

 

In voorliggend geval zijn deze voorwaarden nauwelijks te overzien en op zijn minst 

hallucinant te noemen (zie stuk 18). Deze voorwaarden zijn dermate streng en verregaand, 

zodat het in de praktijk quasi onmogelijk wordt om geschikte partners te vinden die aan 

deze criteria kunnen voldoen, minstens wordt dit op bijzonder ernstige wijze bemoeilijkt en 

komt men dan quasi automatisch bij een aantal spelers terecht waarop Veneco al 

gebruikelijk beroep doet…. zodat deze uiteraard geen opdracht van de verzoekende 

partijen zullen aanvaarden.  

 

Dit alles opnieuw in de wetenschap dat de projectnota van Veneco bijzonder vaag en 

algemeen opgemaakt is en nauwelijks een duidelijk en concreet inrichtingsplan bevat!  

 

Hierbij dient dan nogmaals benadrukt te worden dat Veneco aan dit alles dan nog een 

bijkomende hakbijl van ‘ontvankelijkheid’ tracht te koppelen indien niet voldaan zou zijn aan 

bepaalde criteria: Dit kan echter niet zoals reeds uiteengezet, minstens beklemtoont dit 

eens te meer de kennelijke onredelijkheid.  

 

Dat voorliggende beoordelingscriteria geenszins op maat van de 

aard/omvang/belangrijkheid en het doel van de zelfrealisatie gemaakt zijn maar eerder een 

algemeen standaardbestek lijken te vormen, wordt eens te meer bevestigd door de 

vaststelling dat er zelfs nog verwezen wordt naar normen/verplichtingen op grond van 

achterhaalde wetgeving: zie de opmerking van OVAM in dit verband in het bundel van 

studiebureau Profex (zie stuk 20).  

 

▪ Het kan bezwaarlijk ontkend worden – en de bestreden besluiten doen dit 

ook niet – dat het namens de verzoekende partijen ingediende gestaafd 

verzoek heel uitvoerig gedocumenteerd werd met alle nodige stukken, 

attesten, referenties,…. 

 

Alle gecontracteerde partners zijn stuk voor stuk gedegen en ervaren spelers binnen hun 

domein, hetgeen op zich reeds de nodige afdoende garanties biedt op een succesvolle 

realisatie.  

 

Hierbij werd zelfs binnen het ultrakorte tijdsbestek van 70 dagen een zeer concreet en 

verder uitgewerkt voorstel van inrichting voorzien dat daarenboven ook cijfermatig 

onderbouwd werd (raming van de geschatte ontwikkelingskost). Zelfs Veneco is daar 
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blijkbaar in de afgelopen 10 jaar niet in geslaagd, minstens blijkt dit niet uit de stukken in 

het dossier en zeker niet uit de projectnota.  

 

▪ In het gestaafd verzoek tot zelfrealisatie hebben alle verzoekende partijen 

evenzeer zeer duidelijk te kennen gegeven dat er bereidheid bestaat om 

desgevallend met de onteigenende instantie samen te werken, al dan niet 

middels het afsluiten van een zelfrealisatieconvenant.  

 

Dit toont nogmaals de oprechte bedoelingen/intenties van de verzoekende partijen aan en 

zou Veneco desgevallend toelaten met eigen aannemers/studiebureau’s e.d. te werken 

indien zij dit zou verkiezen en/of hier meer vertrouwen in hebben.  

 

▪ Evenzeer hebben de verzoekende partijen in dit kader in alle 

samenwerkingsovereenkomsten met de aangezochte partners voorzien in 

een automatische vervangingsmogelijkheid.  

 

Zo is in iedere samenwerkingsovereenkomst voorzien dat de aangezochte partners moet 

voldoen aan de gestelde vereisten zoals opgelegd door Veneco. In de mate dit niet (meer) 

het geval zou zijn, zijn de verzoekende partijen gerechtigd om de betrokken partner te 

vervangen door een derde die hieraan wel voldoet (zie bv. overeenkomst Trias artikel 2.2, 

stuk 20).  

 

De verzoekende partijen hebben op die manier de nodige bijkomende garanties ingebouwd 

zodat er altijd zekerheid is dat de uitvoerende partner voldoet aan alle vereisten zoals 

gesteld/gewenst door Veneco.  

 

▪ Tot slot getuigt het ontegensprekelijk van de nodige redelijkheid dat de 

verzoekende partijen op zijn minst de kans zouden krijgen om eventuele 

onduidelijkheden – voor zover deze er al zouden zijn – verder toe te lichten 

en uit te klaren.  

 

Dit klemt vanzelfsprekend des te meer gelet op voorliggende compleet nieuwe wetgeving 

en dito mogelijkheid tot het indienen van een gestaafd verzoek tot zelfrealisatie waarmee 

alle betrokken partijen uiteraard op een redelijke wijze dienen om te gaan met respect voor 

de zeer duidelijke en onbetwistbare filosofie.  

 

Rekening houdende met bovenstaande essentiële uitgangspunten, vormen de bestreden 

besluiten (het eerste, het derde en vierde bestreden besluit in het bijzonder) een 

regelrechte kaakslag voor bijzonder grondig uitgewerkte verzoeken tot zelfrealisatie – zoals 

in casu – die nog steeds met de nodige redelijkheid moeten beoordeeld worden, te meer 

dergelijk gestaafd verzoek ingediend dient te worden binnen een ultrakorte termijn van 

nauwelijks 70 dagen.  

Hoewel uit de decretale bepalingen en de toelichting hierbij ontegensprekelijk blijkt dat de 

nodige redelijkheid aan de dag gelegd dient te worden bij zowel de opmaak van de 

beoordelingscriteria (moet in functie zijn van aard/omvang/belangrijkheid en doel) als bij de 

beoordeling van gestaafde verzoeken tot zelfrealisatie, dient vastgesteld dat dit in 

voorliggend geval schromelijk met de voeten getreden werd.  

 

Veneco en de gemeente Knesselare hebben er klaarblijkelijk alles aan gedaan om een 

gestaafd verzoek tot zelfrealisatie reeds van meetaf aan te fnuiken, hetgeen 

vanzelfsprekend ontoelaatbaar is en geenszins op rechtmatige gronden kan stand houden.  
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Dit klemt des te meer vermits andere partijen blijkbaar wel de mogelijkheid krijgen 

om hun percelen (gedeeltelijk) zelf te realiseren, zonder ook maar op enige wijze aan 

uiterst stringente beoordelingscriteria onderworpen te zijn  (zie stuk 32):  

 

Wat betreft het perceel, eigendom van de firma Shoprent, waar de toegangsweg tot 

de zone moet komen, stellen wij voor om alleen die delen aan te kopen die nodig 

zijn voor de realisatie van de weg. Neemt het gemeentebestuur later de beslissing 

dat het containerpark op de in het RUP voorzien plaats komt, dan zal er met de 

firma Shoprent verder onderhandeld moeten worden over een aankoop of ruiling 

van gronden. 

 

Beslist het gemeentebestuur dat het containerpark niet op deze plaats komt en dat 

die zonen ook niet behouden blijkt voor andere bestemmingen van openbaar nut, 

dan moet het gemeentebestuur het RUP laten herzien om de zone voor openbaar 

nut om te vormen tot een zone voor economische activiteiten. Shoprent krijgt dan 

de kans om dit perceel zelf te realiseren. 

 

D.2.A referenties trias architecten bvba  

 

Voor de ontwerp- en uitvoeringsstudie dienden voor Veneco volgende criteria voldaan te 

zijn:  

 

• Een opgave van minimaal drie referenties waaruit de ervaring blijkt met betrekking 

tot het uitvoeren van het ontwerp- en de uitvoeringsstudie voor de aanleg van 

wegen- en rioleringsinfrastructuur, infrastructuur voor waterhuishouding, 

groenaanleg, inclusief de opvolging der werken en veiligheidscoördinatie in het 

kader van de aanleg, inrichting en beheer van bedrijventerreinen met een minimale 

oppervlakte van 5 ha; 

 

• Het CV, de opleidingen, de attesten en referentielijsten van projecten van de 

persoon die als projectleider zal optreden; 

 

• Het CV, de opleidingen, de attesten en referentielijsten van projecten van de 

persoon die als veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking zal optreden en 

die minimum de vereisten inzake beroepservaring en diploma’s, aanvullende 

vorming om als coördinator ontwerp en verwezenlijking te mogen optreden, 

aantonen. 

 

In geval van tijdelijke verenigingen of andere samenwerkingsverbanden dient voor elk 

lid afzonderlijk de beantwoording aan de criteria inzake technische bekwaamheid 

aangetoond te worden. 

In voorliggend geval is de discussie beperkt tot het luik ‘referenties’ waaraan volgens de 

bestreden besluiten niet voldaan is. 

 

Zoals hierna zal blijken, klopt dit geenszins. Minstens is dergelijke beoordeling kennelijk 

onzorgvuldig en onredelijk in het licht van de uiteengezette uitgangspunten en principes 

(zie supra randnummer 0).  

 

Namens bvba Trias architecten werden maar liefst 8 referenties opgegeven, waar de 

criteria minimaal 3 referenties vereisen.  
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Deze acht referenties – van bijzonder omvangrijke projecten – tonen op zich reeds aan dat 

bvba Trias architecten een zeer gedegen en welbeslagen speler is die ontegensprekelijk 

met succes voorliggende opdracht zou kunnen afronden. Dit klemt des te meer omdat de 

documentatiebundel daarnaast en bijkomend nog tal van andere referenties bevatten 

waaruit ontegensprekelijk de ervaring en deskundigheid van bvba Trias architecten blijkt.  

 

Al deze referenties hebben betrekking op projecten van 1ha tot circa 11ha hetgeen 

bovenstaande vaststellingen enkel des te dwingender maakt. Te meer voorliggende 

discussie betrekking heeft op een ontwikkeling van amper 5ha: minstens 7 opgegeven 

referenties hebben betrekking op een ontwikkeling van meer dan 5ha, zodat hier geen 

discussie kan over bestaan (vermits er minimaal 3 referenties vereist zijn).  

 

Bij de beoordeling van een onduidelijke bepaling (bv. in het kader van referenties) mag het 

betrokken bestuur vanzelfsprekend niet kiezen voor de ene of de andere interpretatie en te 

menen dat zij in elk geval rechtmatig handelt.  

 

De interpretatie waarvan de overheid uitgaat, is immers mogelijkerwijze een andere dan 

diegene die een inschrijver voorstond, hetgeen vanzelfsprekend op gespannen voet staat 

met de ingeroepen bepalingen en beginselen (zie o.m. Rvst nr. 223.362 van 2 mei 2013; 

nr. 224.369 van 15 juli 2013).  

 

Evenzeer getuigt het geenszins van de vereiste zorgvuldigheid dat een bestuur – indien er 

onduidelijkheid zou bestaan over een bepaalde referentie – zich niet eens de moeite troost 

om de betrokken partijen nader te bevragen (zie in deze zin nr. 189.133 van 23 december 

2008 

 

Het is vaste rechtspraak dat hoe dan ook geenszins geëist kan worden dat enkel ‘identieke’ 

referenties in aanmerking genomen zouden worden, vermits dit ertoe kan leiden dat een 

onderneming – met nochtans pertinente ervaring maar die nog geen identiek werk 

uitgevoerd zou hebben, nooit in aanmerking zou komen hetgeen uiteraard niet kan (zie o.a. 

Rvst 22 maart 2010, nr. 202.195).  

 

De bestreden besluiten – het eerste, het derde en vierde bestreden besluit in het bijzonder 

– hebben bovenstaande uitgangspunten manifest met de voeten getreden.  

 

I. referentie 1  

 

Ten onrechte wordt referentie 1 van Trias Architecten niet weerhouden om volgende 

redenen:  

 

▪ Het project zou geen bedrijventerrein bevatten 

▪ Het bouwprogramma zou enkel gebouwencomponenten bevatten en geen 

aanleg van wegen- en rioleringsinfrastructuur, infrastructuur voor 

waterhuishouding, groenaanleg 

 

▪ Het beheer van het bedrijventerrein wordt niet aangehaald in de referentie.  

 

Rekening houdende met de uiteengezette uitgangspunten is dergelijke beoordeling 

geenszins correct, minstens kennelijk onzorgvuldig en onredelijk. De loutere beweringen 

en algemene motivering ter afwijzing kan geenszins volstaan. 
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Er wordt op geen enkele wijze gemotiveerd en/of gestaafd waarom deze referentie niet als 

een bedrijventerrein beschouwd zou kunnen worden.  

 

Het loutere feit dat de referentie vermeldt dat dit betrekking heeft op een sport- en 

cultuursite, doet hieraan uiteraard geen afbreuk en men dit uiteraard naar het concrete 

voorwerp van de opdracht te kijken (hetgeen hier pertinent niet gebeurd is). Zoals hiervoor 

reeds toegelicht kunnen geenszins identieke referenties geëist worden en moeten 

gelijkaardige/-waardige referenties evenzeer in rekening gebracht worden (en de 

beoordelingscriteria sluiten dit ten andere ook geenszins uit in casu).  

 

Zoals blijkt uit de stukken, betreft het een site van maar liefst circa 11ha in beheer/eigendom 

door/van TMVW (Farys). De volledige site bestaat niet alleen uit een sportzone, maar 

evenzeer uit een evenementenhal en evenementenplein, kantoren, vergaderzalen,….  

 

Dit mag dan misschien geen bedrijventerrein sensu stricto zijn, maar uit de stukken blijkt 

ontegensprekelijk dat dit wel als bedrijvigheid/-terrein senu lato beschouwd kan worden 

(evenementenhallen en kantoren worden actueel zelfs uitdrukkelijk voorzien binnen 

bedrijventerreinen).  

 

Ten onrechte wordt gesteld dat het bouwprogramma enkel gebouwen zou bevatten en 

geen aanleg van wegen/water/groen zou bevatten.  

 

Uit de toelichting bij de betrokken referentie blijkt zeer duidelijk dat deze opdracht wel 

degelijk ook betrekking had op de buitenaanleg, incl. wegenis. De bestreden besluiten 

trachten dit compleet te negeren, maar motiveren op geen enkele wijze waarom geen 

rekening gehouden wordt met:  

 

✓ De buitenaanleg/omgeving van circa 11ha (!), waaruit blijkt dat dit net het 

gros van de oppervlakte is.  

 

✓ Het budget voor de bijgebouwen en de omgeving van net geen € 

3.000.000 (= 50% van het totaalbudget) 

 

✓ De vermelding dat de discipline betrekking heeft op ‘masterplan, 

architectuur, infrastructuur, buitenaanleg’ 

 

✓ De toelichting bij deze referentie waarin onder meer duidelijk gesteld 

wordt:  

 

De samenhang tussen de verschillende gebieden werd doorbroken door de ligging 

van het wegenis. De Heirbaan snijdt de infrastructuur van het park in twee zones. 

Het versterken van de onderlinge relatie tussen deze zones is het uitgangspunt van 

het architecturaal concept. Een duurzaam en ruimtelijk interessant scenario omvat 

het inrichten van de Heirbaan als lokale verblijfsroute. 

 

Het verkeersluw maken van de sportzones sluit perfect aan op het mobiliteitsplan 

van de gemeente Machelen. De fietsers en voetgangers moeten het gebied 

comfortabel kunnen doorkruisen. Het concept omtrent de mobiliteit was dus 

structureel om de vooropgestelde visie in praktijk te vertalen naar een (…) 

 

Naast de effectieve projectkost is de uiteindelijke onderhouds- en exploitatiekost 

van infrastructuur, gebouwen en omgevingsinrichting van doorslaggevende aard.  
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Het project is op lange termijn duurzaam door de keuze van toegepaste materialen 

en technieken. Bijvoorbeeld het voorzien van extensieve groendaken, die enerzijds 

een positieve impact hebben op de waterhuishouding en anderzijds de 

dakbedekking beschermen tegen veroudering, zorgt voor een onderhoudsarm 

geheel. Dit principe wordt doorgetrokken in de inrichting van de omgeving, het 

merendeel van het park wordt ingericht als extensieve groenzones. Het ontstaan 

van gevarieerde biotopen brengt een bijzondere belevingswaarde met zich mee en 

is een toegevoegde waarde aan het bestaand ecologisch systeem. 

 

Het bovenstaande toont ontegensprekelijk aan dat wegenis/water en groenaanleg op 

essentiële wijze deel uitmaakten van het betrokken project in weerwil van hetgeen 

voorgehouden wordt in de bestreden besluiten.  

 

Tot slot wordt ten onrechte gesteld dat het beheer van het bedrijventerrein niet aangehaald 

zou worden in de referentie.  

 

De bestreden besluiten trachten de opgelegde criteria door een dergelijke interpretatie 

bijkomend en op ongerechtvaardigde wijze aan te scherpen, hetgeen nochtans geenszins 

in de criteria zelf opgenomen is.  

 

Op die manier worden aldus zaken toegevoegd die niet voorzien waren, hetgeen 

vanzelfsprekend niet kan.  

 

Er is in de criteria sprake van ‘…..in het kader van de aanleg, inrichting en beheer van 

bedrijventerreinen…’. Dit dient aldus in globo bekeken te worden en uit de betrokken 

referentie blijkt in alle redelijkheid zeer duidelijk dat hieraan voldaan is.  

 

Als de bestreden besluiten dit op dergelijke wijze willen interpreteren, voegen zij niet alleen 

zaken toe die niet in de criteria stonden, maar maken zij het eveneens onmogelijk om aan 

deze criteria te voldoen: er is immers geen enkel ontwerp- en studiebureau die instaat voor 

het beheer zelf (na realisatie) van een site waarvoor zij de studies gemaakt heeft.  

 

II. referentie 2 

 

Ten onrechte wordt ook referentie 2 van Trias Architecten niet weerhouden om volgende 

redenen:  

 

▪ Het bouwprogramma zou enkel gebouwencomponenten bevatten en geen 

aanleg van wegen- en rioleringsinfrastructuur, infrastructuur voor 

waterhuishouding, groenaanleg 

 

▪ Het beheer van het bedrijventerrein wordt niet aangehaald in de referentie.  

 

Rekening houdende met de uiteengezette uitgangspunten is dergelijke beoordeling 

geenszins correct, minstens kennelijk onzorgvuldig en onredelijk. De loutere beweringen 

en algemene motivering ter afwijzing kan geenszins volstaan. 

 

Ten einde nutteloze herhaling te vermijden, verwijzen de verzoekende partijen hiervoor 

naar hetgeen bij referentie 1 gesteld werd en hetgeen hier dus integraal hernomen 

beschouwd kan worden.  
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Uit de stukken blijkt zeer duidelijk dat er sprake is van een omgevingsaanleg van circa 

52.000m2 hetgeen aldus het gros van de opdracht heeft uitgemaakt (waarbij de gebouwen 

an sich dus duidelijk ondergeschikt waren).  

 

Zo wordt bij deze referentie zeer duidelijk en o.m. vermeld:  

 

Het ontwerp van Stevin geeft aan dat er gezocht is naar een optimale integratie in het 

natuurlijk en industrieel landschap. Vanuit de context zijn we op zoek gegaan naar een 

sterke landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing. 

 

Tevens hebben we ervoor gezorgd dat het project een voorbeeld is van duurzaamheid.  

 

Zo is de keuze om de omgevingsinrichting te voorzien van endogene flora een meerwaarde 

voor het lokale ecosysteem. 

 

Hoe men in dergelijke omstandigheden – en zonder het nodig te vinden enige 

verduidelijking te vragen – kan oordelen dat de infrastructuur/wegenis/groen geen deel zou 

uitmaken van deze opdracht, ontgaat de verzoekende partijen compleet.  

 

De aanleg van wegen, riolering, infrastructuur voor waterhuishouding en groenaanleg 

maakte wel degelijk deel uit van dit project en dit blijkt meer dan afdoende uit de 

voorgelegde stukken.  

 

III. referentie 3 

 

Referentie 3 werd om identieke beweegredenen als referentie 2 niet weerhouden.  

 

Ter weerlegging hiervan kunnen de verzoekende partijen dan ook verwijzen naar de 

bovenstaande uiteenzetting van referentie 2 hetgeen ook hier onverkort geldt.  

 

Specifiek voor deze referentie stellen de stukken zeer duidelijk:  

 

Het ontwerp van Nemo geeft aan dat er gezocht is naar een optimale integratie in 

het natuurlijk en industrieel landschap. Vanuit de context zijn wel op zoek gegaan 

naar een sterke landschappelijke en stedenbouwkundige impassing van dit groot 

station. 

 

Tevens hebben we er voor gezorgd dat het project een voorbeeld is van 

duurzaamheid. Zo is de keuze om de omgevingsinrichting te voorzien van 

endogene flora een meerwaarde voor het lokale ecosysteem. 

 

Ook hier worden ‘infrastructuurwerken en publieke ruimte’ duidelijk vermeld onder de 

discipline en blijkt dat de omgevingsaanleg circa 66.000m2 beslaat (op een totale 

oppervlakte van circa 76.000m2). Hoe in deze wetenschap op ernstige wijze staande 

gehouden kan worden als zou deze referentie geen betrekking hebben op 

infrastructuurwerken en/of groenaanleg/watervoorzieningen, ontgaat de verzoekende 

partijen compleet. 

 

IV. referentie 4 

 

Referentie 4 werd om identieke beweegredenen als referentie 2 niet weerhouden, waarbij 

bijkomend opgemerkt wordt dat de oppervlakte kleiner zou zijn dan 5ha.   
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Ter weerlegging hiervan kunnen de verzoekende partijen dan ook verwijzen naar de 

bovenstaande uiteenzetting van referentie 2 hetgeen ook hier onverkort geldt.  

 

Ook hier wordt de buitenaanleg zeer duidelijk omschreven en aangetoond (circa 6.000m2). 

Er kan dan ook niet ernstig staande gehouden kan worden als zou deze referentie geen 

betrekking hebben op infrastructuurwerken en/of groenaanleg/watervoorzieningen.  

 

Het betrokken bedrijfsgebouw is een gecombineerd gebouw voor 2 afzonderlijke bedrijven, 

hetgeen gepaard gegaan is met de aanleg van wegen- en rioleringsinfrastructuur, 

waterhuishouding en groenaanleg.  

 

De oppervlakte van deze referentie bedraagt op zich geen 5ha, maar dit doet uiteraard 

niets af van de overige premisses van deze referentie.  

 

Ten andere stelt zich ook hier de vraag in welke mate een criterium van minimaal 5ha niet 

als kennelijk onredelijk bestempeld dient te worden in het licht van voorliggende plannen 

en de mogelijkheid tot het slagen van een verzoek tot zelfrealisatie bijkomend op 

ongerechtvaardigde wijze bemoeilijkt.  

 

Het lokaal bedrijventerrein binnen het RUP Moerakker dat nog daadwerkelijk aangelegd 

moet worden bedraagt in deze evenmin 5ha. Het gebied dat nog volledig en daadwerkelijk 

aangelegd moet worden – en dit is ook integraal in handen van de verzoekende partijen – 

bedraagt net geen 4ha!  

 

V. referentie 5 

 

Referentie 5 werd om identieke beweegredenen als referentie 2 niet weerhouden, waarbij 

bijkomend opgemerkt wordt dat dit geen referentie van bvba Trias architecten zou zijn maar 

wel van Groep Infrabo.   

 

Ter weerlegging hiervan kunnen de verzoekende partijen dan ook verwijzen naar de 

bovenstaande uiteenzetting van referentie 2 hetgeen ook hier onverkort geldt.  

 

Ook hier wordt het omgevingsontwerp zeer duidelijk als discipline opgenomen en wordt dit 

als volgt toegelicht:  

Het geheel beslaat ongeveer twee derde van het volledige terrein, het resterende 

deel wordt ingenomen door de buitenaanleg en de groenaanleg. 

 

Centraal in het ontwerp staat de hoofdcirculatie waarrond de buitenaanleg en de 

gebouwen georganiseerd zijn. 

 

Bij het binnenrijden van het terrein wordt de bezoeker geleid naar een centrale as 

waarrond de parking gespiegeld is. Deze as wordt geaccentueerd door een 

aanplanting van bomenrijen. 

 

Een tweede circulatie-as loopt parallel met de voorgevel van het fabrieksgebouw, 

deze buiten-as wordt geaccentueerd door een strakke luifel. Vijf voetpaden 

verbinden de beide circulatie-assen. 

 

De KWS-verhardingen zijn bestemd voor voertuigen, de verhardingen uit 

betonstraatstenen zijn voorbehouden voor voetgangers. De parking is geschikt voor 
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circa 260 voertuien. Naast een ruime parking en de circulatiewegen voor de 

voetgangers omvat de buitenaanleg ook nog een brandweerweg, verscheidene 

laad- en losplaatsen en – vanzelfsprekend- een uitgebreid en complex riolenstelsel. 

 

In alle redelijkheid kan dan ook geenszins voorgehouden worden dat deze referentie geen 

betrekking zou hebben op de aanleg van wegenis, riolering, waterhuishouding en/of 

groenaanleg.  

 

Ten onrechte wordt gesteld dat deze referentie niet zou toebehoren aan bvba Trias 

architecten, maar wel aan Groep Infrabo.  

 

Deze referentie werd immers uitgevoerd onder de algehele verantwoordelijkheid van de 

heer Edward Vleminckx, aan wie dit project dan ook ontegensprekelijk toebehoort (ook op 

vlak van intellectuele eigendomsrechten).  

 

De heer Edward Vleminckx was op dat moment (gedelegeerd) bestuurder van Groep 

Infrabo, maar is momenteel als partner betrokken bij bvba Trias Architecten. Het spreekt 

voor zich dat de heer Edward Vleminckx (en bij uitbreiding dan ook bvba Trias Architecten) 

deze referentie terecht kan opgeven zodat deze in rekening gebracht moet worden (zie in 

deze zin: D. D’hooghe en N. Kiekens (eds.), Administratieve Rechtsbibliotheek, De gunning 

van overheidsopdrachten, Die Keure, 2016, p. 553 en de verwijzingen aldaar).  

 

Dit klemt des te meer omdat de criteria eveneens vereisen dat de personen vermeld dienen 

te worden (met alle cv’s, diploma’s en attesten,…) die als projectleider voor dit project zullen 

optreden. In voorliggend geval is hieraan tegemoet gekomen en zal het de heer Vleminckx 

zijn die effectief als projectleider zal fungeren.  

 

Het zou dan ook manifest onwettig, minstens kennelijk onredelijk, zijn dat deze referentie 

om deze reden niet weerhouden zou worden.  

 

Al helemaal ten onrechte wordt bij deze referentie gesteld dat hier enkel sprake zou zijn 

van een bedrijfsgebouw en niet de aanleg van een bedrijventerrein.  

 

Er is nergens concreet omschreven, laat staan gedefinieerd, wat onder ‘aanleg van een 

bedrijventerrein’ dient verstaan te worden, en dit kan niet op eigengereide wijze en naar 

eigen goeddunken geïnterpreteerd worden door de bestreden besluiten.  

 

De criteria sluiten geenszins uit dat de referentie betrekking kan hebben op 1 bedrijfssite 

en het spreekt voor zich dat wanneer deze site minstens 5ha bedraagt (in casu 5,5ha) dat 

hier heus wel wat meer komt bij kijken dan de loutere bouw van een bedrijfsgebouw. Dit 

blijkt ook zeer duidelijk uit de reeds verstrekte toelichting.  

 

referentie 6  

 

Referentie 6 werd om identieke beweegredenen als referentie 5 niet weerhouden.   

 

Ter weerlegging hiervan kunnen de verzoekende partijen dan ook verwijzen naar de 

bovenstaande uiteenzetting van referentie 5 hetgeen ook hier onverkort geldt.  

 

referentie 7  

 

Referentie 7 werd om identieke beweegredenen als referentie 5 niet weerhouden.   
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Ter weerlegging hiervan kunnen de verzoekende partijen dan ook verwijzen naar de 

bovenstaande uiteenzetting van referentie 5 hetgeen ook hier onverkort geldt.  

 

Dit betreft wel degelijk een eigen referentie van bvba Trias architecten, zodat ten onrechte 

voorbehouden wordt dat deze referentie integraal zou toebehoren aan Groep Infrabo. De 

vaststelling dat dit project in samenwerking tussen deze beide spelers is uitgevoerd, doet 

hieraan uiteraard niets af.  

 

Uit de verstrekte toelichting blijkt zeer duidelijk dat het omgevingsontwerp (hetgeen 

vanzelfsprekend ook de nodige groenaanleg/rioleringen/…. impliceert) betrekking heeft op 

meer dan maar liefst 8ha, waarbij de gebouwen slechts 0,5ha beslaan.  

 

referentie 8  

 

Referentie 8 werd om identieke beweegredenen als referentie 5 niet weerhouden.   

 

Ter weerlegging hiervan kunnen de verzoekende partijen dan ook verwijzen naar de 

bovenstaande uiteenzetting van referentie 5 hetgeen ook hier onverkort geldt.  

 

Uit de verstrekte toelichting blijkt zeer duidelijk dat het omgevingsontwerp (hetgeen 

vanzelfsprekend ook de nodige groenaanleg/rioleringen/…. impliceert) betrekking heeft op 

meer dan maar liefst 6.7ha, waarbij de gebouwen slechts circa 23.000m2 beslaan.  

 

globale conclusie  

 

Concluderend dient dan ook vastgesteld te worden dat ten onrechte geen enkele referentie 

weerhouden werd.  

 

De bestreden besluiten zijn geenszins correct, minstens onzorgvuldig, gemotiveerd en 

alleszins kennelijk onredelijk.  

 

Minstens dient alleszins vastgesteld te worden dat de Veneco zich schijnbaar niet de 

moeite getroost heeft om desgevallend de nodige verduidelijkingen en/of toelichtingen te 

vragen over zaken die haar niet onmiddellijk duidelijk zouden blijken te zijn. Dit zou 

nochtans van een zorgvuldig en redelijk handelende overheid verwacht mogen worden, 

zeker in het kader een verzoek tot zelfrealisatie dat met de nodige redelijkheid beoordeeld 

dient te worden.  

 

1. beoordeling bvba feys 

 

De referenties van bvba Feys worden niet weerhouden telkens om identieke redenen:  

 

▪ De opdracht van bvba Feys zou uit de beschrijving van het project niet 

duidelijk zijn 

  

▪ Er zou niet vermeld worden of de opdracht ontwerp en uitvoeringsfase omvat 

 

Dergelijke motivering tart werkelijk alle verbeelding en bevestigt eens te meer dat de 

bestreden besluiten/Veneco er kost wat kost alles aan doen om het gestaafd verzoek tot 

zelfrealisatie op kennelijk onredelijke motieven te doen kelderen.  
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Bvba Feys werd door de verzoekende partijen aangezocht in het kader van de 

veiligheidscoördinatie (en dan ook uitsluitend dit onderdeel).  

 

De bestreden besluiten zijn zich hiervan al te goed bewust, vermits zij zelf zeer duidelijk 

stellen:  

 

‘Gezien het voorwerp van de overeenkomst wordt bvba Feys getoetst aan dit criterium, 

enkel voor de veiligheidscoördinatie.’ 

 

Het is dan ook de logica zelve dat de referentieprojecten die in dit kader voorgelegd worden, 

betrekking hebben op de aanstelling van bvba Feys als veiligheidscoördinator.  

 

Het is ronduit lachwekkend en alle ernst en redelijkheid voorbij dat de bestreden besluiten 

ook maar durven voorhouden dat de opdracht van bvba Feys uit de beschrijving van het 

project dan ook niet duidelijk zou zijn.  

 

Dit zijn stuk voor stuk projecten waarvoor bvba Feys in het kader van een 

raamovereenkomst met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) aangesteld wordt als 

veiligheidscoördinator.  

 

Evenzeer ten onrechte wordt enkel met 6 referenties rekening gehouden (in plaats van 9) 

omdat ‘geen gegevens aangereikt worden over de andere projecten’.  

 

Het overzicht met projecten dat bezorgd werd in het gestaafd verzoek tot zelfrealisatie 

bevat volgende gegevens (zie stuk 19):  

 

▪ Kolom 2: opdrachtgever (telkens WVI)  

▪ Kolom 3: beschrijving van de opdracht  

▪ Kolom 4: adres van de werf  

▪ Kolom 5 en 6: postcode en gemeente 

 

Dit zijn meer dan afdoende gegevens die de betrokken overheid kunnen toelaten om de 

nodige controle uit te voeren in functie van de gevraagde criteria. Het voorgaande klemt 

des te meer omdat namens de verzoekende partijen in de algemeen toelichtende nota bij 

het gestaafd verzoek tot zelfrealisatie voor dit luik zeer duidelijk gesteld werd dat ‘indien 

vereist kan dit nog verduidelijkt worden.’  

 

Het gaat dan ook niet op, minstens is dit kennelijk onredelijk, zich niet eens de moeite te 

getroosten de nodige verduidelijkingen te vragen in de mate dit al vereist zou zijn.  

 

Evenzeer ten onrechte stellen de bestreden besluiten dat er niet vermeld zou worden of de 

opdracht ontwerp en uitvoering omvat.  

 

De bestreden besluiten voegen op deze wijze een voorwaarde toe aan de reeds bijzonder 

strenge criteria, dewelke geenszins voorzien was/is. Dit kan uiteraard niet.  

 

De criteria zoals opgenomen in het schrijven van Veneco dd. 4 april 2018 (zie stuk 18) 

stellen het volgende:  

 

• Een opgave van minimaal drie referenties waaruit de ervaring blijkt met betrekking 

tot het uitvoeren van het ontwerp- en de uitvoeringsstudie voor de aanleg van 

wegen- en rioleringsinfrastructuur voor waterhuishouding, groenaanleg, inclusief de 
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opvolging der werken en veiligheidscoördinatie in het kader van de aanleg, 

inrichting en beheer van bedrijventerreinen met een minimale oppervlakte van 5 ha; 

 

• Het CV, de opleidingen, de attesten en referentielijsten van projecten van de 

persoon die als projectleider zal optreden; 

 

• Het CV, de opleidingen, de attesten en de referentielijsten van projecten van de 

persoon die als veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking zal optreden en 

die minimum de vereisten inzake beroepservaring en diploma’s, aanvullende 

vorming om als coördinator ontwerp en verwezenlijking te mogen optreden, 

aantonen. 

 

Hieruit blijkt dus geenszins dat uitdrukkelijk aangegeven zou moeten worden dat de 

veiligheidscoördinatie zowel het ontwerp als de uitvoering omvat.  

 

Hoe dan ook voldoet bvba Feys moeiteloos aan de gestelde vereisten en indien dit werkelijk 

een punt van discussie zou vormen, behouden de verzoekende partijen zich het recht voor 

om alle effectieve overeenkomsten van de volledige referentielijst.  

 

De bestreden besluiten zijn geenszins correct, minstens onzorgvuldig, gemotiveerd en 

alleszins kennelijk onredelijk.  

 

Minstens dient alleszins vastgesteld te worden dat de Veneco zich schijnbaar niet de 

moeite getroost heeft om desgevallend de nodige verduidelijkingen en/of toelichtingen te 

vragen over zaken die haar niet onmiddellijk duidelijk zouden blijken te zijn. Dit zou 

nochtans van een zorgvuldig en redelijk handelende overheid verwacht mogen worden, 

zeker in het kader een verzoek tot zelfrealisatie dat met de nodige redelijkheid beoordeeld 

dient te worden.  

 

Er is een compleet gebrek aan transparantie bij de beoordeling van de criteria, die dan nog 

door de bestreden besluiten naar eigen goeddunken geïnterpreteerd worden. Dit kan 

uiteraard niet, te meer er hierdoor een manifest verschil in behandeling ontstaat tussen 

partijen: verzoekende partijen dienen te voldoen aan schier onmogelijke voorwaarden om 

hun terreinen zelf te kunnen realiseren, maar andere partijen kunnen dit schijnbaar vrijelijk 

doen zonder enige verdere voorwaarden (minstens niet de voorwaarden die aan 

verzoekende partijen opgelegd worden; zie stuk 32). 

 

Het vierde middel is kennelijk gegrond.  

…” 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De tussenkomende partij werpt op dat de verzoekende partijen geen belang hebben bij hun vierde 

middel omdat ze de beslissing van de verwerende partij van 21 juni 2018 met betrekking tot het 

gezamenlijk ingediend gestaafd verzoek tot zelfrealisatie en houdende goedkeuring van het 

verslag van 15 juni 2018 niet aangevochten hebben bij het daartoe bevoegd administratief 

rechtscollege en evenmin een wettigheidsexceptie tegen deze beslissing opgeworpen hebben. 

 

Omdat onder meer de beslissing van 21 juni 2018 een noodzakelijke voorwaarde is voor de 

bestreden beslissing, kan de Raad de bestreden beslissing vernietigen, wanneer blijkt dat de 

voorafgaande beslissing van 21 juni 2018 onwettig is. 
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Dat de verzoekende partijen de voorafgaandelijke beslissingen niet afzonderlijk hebben 

aangevochten, of hiertegen geen uitdrukkelijke wettigheidsexceptie aanvoeren, doet daar geen 

afbreuk aan. 

 

De Raad verwerpt dan ook de exceptie. 

 

2. 

De tussenkomende partij werpt verder ook op dat de verzoekende partijen de schending van het 

integrale hoofdstuk 4 van het Onteigeningsdecreet en hoofdstuk 5 van het Onteigeningsbesluit 

inroepen zonder concreet te verduidelijken hoe welke bepalingen geschonden zijn, en dat de 

verzoekende partijen evenmin de schending van artikel 16 Grondwet juncto artikel 1 EAP EVRM 

verduidelijken. 

 

De verzoekende partijen verduidelijken in hun beroepsverzoekschrift alleen de aangevoerde 

schending van artikel 24 van het Onteigeningsdecreet en artikel 18 Onteigeningsbesluit, zodat de 

Raad de beoordeling van het vierde middel van de verzoekende partijen dan ook beperkt tot de 

ingeroepen schending van die bepalingen en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 

en dus geen andere ingeroepen bepalingen beoordeelt. 

 

3. 

Artikel 24 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt: 

 

“§1. Een eigenaar van een onroerend goed of houder van een zakelijk recht met toepassing 

van artikel 4 dat opgenomen is in een voorlopig onteigeningsbesluit, kan voor dat onroerend 

goed tijdens het openbaar onderzoek een verzoek tot zelfrealisatie indienen bij de 

onteigenende instantie.  

 

§2. De onteigenende instantie kan dit verzoek inwilligen als cumulatief aan de volgende 

voorwaarden is voldaan:  

 

1° de verzoeker is aantoonbaar in staat om de beoogde doelstelling van algemeen nut te 

realiseren;  

 

2° de verzoeker is aantoonbaar bereid om de beoogde doelstelling van algemeen nut te 

realiseren;  

 

3° de verzoeker is aantoonbaar bereid en in staat om de doelstelling van algemeen nut te 

realiseren en in voorkomend geval in stand te houden op de wijze en binnen de termijn die 

de onteigenende instantie in de projectnota, vermeld in artikel 12, desgevallend heeft 

bepaald.  

 

§3. Het recht om een verzoek tot zelfrealisatie in te dienen impliceert niet het recht om zelf 

te realiseren. De overheid kan op een gemotiveerde wijze beslissen om niet in te gaan op 

het verzoek van de eigenaar tot zelfrealisatie na een toetsing van het verzoek aan de in 

paragraaf 2 opgesomde voorwaarden. 

…” 

 

4. 

Het beginsel van de materiële motiveringsplicht betekent dat er voor elke administratieve beslissing 

juridisch aanvaardbare motieven moeten bestaan, hetgeen onder meer betekent dat die motieven 
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gebaseerd moeten zijn op werkelijk bestaande en concrete feiten, die relevant zijn en met de 

vereiste zorgvuldigheid vastgesteld zijn. 

 

De onteigenende overheid is bevoegd een verzoek tot zelfrealisatie te beoordelen en de termijn en 

wijze van uitvoering vast te stellen en desgevallend, omwille van degelijke en formeel 

veruitwendigde redenen, af te wijzen.  

 

De Raad kan en mag zich niet in de plaats stellen van de bevoegde administratieve overheid om 

te beslissen of een verzoek tot zelfrealisatie al dan niet moet ingewilligd worden. 

 

De Raad is, bij de controle van de wettigheid van de bestreden  beslissing, alleen bevoegd te 

onderzoeken of de bevoegde overheid haar appreciatiebevoegdheid behoorlijk heeft uitgeoefend 

en, meer bepaald, of zij is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en, op basis daarvan, regelmatig, en dus niet kennelijk onredelijk, de bestreden 

beslissing heeft kunnen nemen.  

 

Het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer juridisch en feitelijk gelijke situaties, zonder 

objectieve en redelijke verantwoording, ongelijk worden behandeld. 

 

De verzoekende partijen, die de schending van het gelijkheidsbeginsel aanvoeren, moeten dat in 

hun beroepsverzoekschrift met concrete en precieze gegevens aantonen. 

 

5. 

De verzoekende partijen voeren allereerst aan dat de verwerende partij een bijkomende sanctie of 

voorwaarde oplegt, die niet bij wet voorzien is, door het verzoek tot zelfrealisatie ten onrechte 

“onontvankelijk” te verklaren wegens het niet voldoen aan artikel 1.1 van de concrete 

beoordelingscriteria voor de technische of beroepsbekwaamheid, zoals aan de verzoekende 

partijen betekend met een aangetekende brief van 4 april 2018. 

Artikel 18 van het Onteigeningsbesluit bepaalt dat de onteigenende overheid de concrete 

beoordelingscriteria bepaalt voor de technische of beroepsbekwaamheid waaraan de verzoeker, 

of de door de verzoeker aangestelde persoon tot uitvoering van de zelfrealisatie, moet voldoen. 

 

Artikel 19 van het Onteigeningsbesluit bepaalt dat deze beroepsbekwaamheid kan worden 

bewezen op één van de manieren waarop de technische of beroepsbekwaamheid van de 

kandidaat kan worden bewezen in het kader van de regelgeving met betrekking tot 

overheidsopdrachten, en in dit geval meer bepaald artikel 68 van het koninklijk besluit van 18 april 

2017 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten. 

 

Of de verwerende partij krachtens artikel 18 van het Onteigeningsbesluit het verzoek tot 

zelfrealisatie al dan niet “onontvankelijk” kan verklaren is niet relevant, nu de verwerende partij dat 

verzoek afgewezen heeft, en de verzoekende partijen die beslissing tot afwijzing (ook) betwisten.  

 

6. 

De verzoekende partijen stellen dat de verwerende partij krachtens artikel 24, §2 

Omgevingsvergunningsdecreet de gebonden bevoegdheid heeft het verzoek tot zelfrealisatie in te 

willigen van zodra er voldaan is aan de drie in het artikel bepaalde cumulatieve voorwaarden.  

 

De verwerende partij beslist, volgens het verslag van de behandeling van het gezamenlijk gestaafd 

verzoek tot zelfrealisatie, dat er niet voldaan is aan de eerste voorwaarde (het aantoonbaar in staat 

zijn de beoogde doelstelling van “algemeen nut” te realiseren) omdat de verzoekende partijen niet 

overeenkomstig artikel 14, 3° over de technische of beroepsbekwaamheid beschikken om tot 

zelfrealisatie over te gaan, namelijk omdat er niet voldaan is aan het concrete beoordelingscriterium 
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dat de verzoeker tot zelfrealisatie minimaal drie referenties moet aanbrengen waaruit de ervaring 

blijkt met betrekking tot het uitvoeren van het ontwerp- en de uitvoeringsstudie voor de aanleg van 

wegen- en rioleringsinfrastructuur, infrastructuur voor de waterhuishouding, groenaanleg, inclusief 

de opvolging der werken en veiligheidscoördinatie in het kader van de aanleg, inrichting en beheer 

van bedrijventerreinen met een minimale oppervlakte van 5 ha. 

 

Uit het verslag van de behandeling van het gezamenlijk gestaafd verzoek tot zelfrealisatie blijkt 

duidelijk dat de verwerende partij enkele referenties van bvba Trias niet in aanmerking neemt 

omdat ze, anders dan volgens de opdrachtbeschrijving vereist, geen aanleg van wegen- en 

rioleringsinfrastructuur, infrastructuur voor waterhuishouding en groenaanleg omvatten. 

 

De verzoekende partijen prijzen in hun beroepsverzoekschrift wel de vele andere kwaliteiten van 

deze firma aan en wijzen op andere elementen in de referenties, waar de verwerende partij, 

volgens hen, wel rekening had moeten mee houden, maar slagen er niet in de kennelijke 

onjuistheid of onredelijkheid van de beoordeling door de verwerende partij aan te tonen. 

 

Hetzelfde geldt voor de referenties van bvba Feys, die de verwerende partij onvoldoende acht 

omdat onder meer niet duidelijk de opdracht van deze firma in de referentieprojecten blijkt, noch of 

de opdracht zowel betrekking had op de ontwerp- als op de uitvoeringsfase. De verzoekende 

partijen stellen ten onrechte dat de verwerende partij dat zelf verder had moeren onderzoeken en  

tonen niet aan dat de verwerende partij kennelijk onjuist of onredelijk beslist dat uit de gegevens 

niet blijkt dat de firma voldoet als “veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking”. 

 

De verwerende partij heeft dan ook terecht beslist dat er niet voldaan is aan de in artikel 24, §2 van 

het Onteigeningsdecreet bepaalde voorwaarden en het verzoek tot zelfrealisatie afgewezen. 

 

7. 

De verzoekende partijen maken tot slot de schending van het gelijkheidsbeginsel niet aannemelijk: 

zij stellen, zonder echter concrete en precieze gegevens aan te voeren, dat het verzoek tot 

zelfrealisatie van een derde wel toegestaan is. 

 

De verzoekende partijen moeten in hun beroepsverzoekschrift met concrete en precieze gegevens 

aantonen dat juridisch en feitelijk gelijke situaties, zonder objectieve verantwoording, ongelijk 

behandeld zijn.  

 

De Raad verwerpt dan ook het vierde middel. 

VII. KOSTEN 

1. 

De verzoekende partijen vragen hen, ten laste van de verwerende partij, een 

rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 700 euro toe te kennen. De verwerende partij vraagt 

haar, ten laste van de verzoekende partijen, een rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 700 

euro toe te kennen. 

 

2. 

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

de procespartij 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 procespartij die ten gronde 

in het gelijk gesteld wordt. 
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3. 

De verzoekende partijen zijn de ten gronde in het ongelijk gestelde procespartijen en de Raad kent 

dan ook een rechtsplegingsvergoeding toe aan de verwerende partij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

 

 

1. Het verzoek tot tussenkomst van de gemeente AALTER is ontvankelijk. 

 

2. De Raad verwerpt de vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing. 

 

3. De Raad legt de kosten van het beroep, meer bepaald het door de verzoekende partijen 

betaald rolrecht ten bedrage van 1400 euro en een aan de verwerende partij verschuldigde 

rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 700 euro, ten laste van de verzoekende partijen. 

 

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

tussenkomende partij. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 10 december 2020 door de twaalfde kamer. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter van de twaalfde kamer, 

Jonathan VERSLUYS Eddy STORMS 
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