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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

 

van 11 maart 2021 met nummer RvVb-A-2021-0741 

in de zaak met rolnummer 1920-RvVb-0361-A 

 

 

Verzoekende partij 

 

het college van burgemeester en schepenen van de stad GENT 

 

vertegenwoordigd door advocaten Thomas EYSKENS en Simon 

CLAES met woonplaatskeuze op het kantoor te 1000 Brussel, 

Bisschoffsheimlaan 33 

 
Verwerende partij de provincie OOST-VLAANDEREN 

vertegenwoordigd door de deputatie van de provincieraad  

 

Tussenkomende partijen 1. de heer Ronald VANSWIJGENHOVEN 

2. de heer Edwin MAES 

 

vertegenwoordigd door advocaat Andy HOEDENAKEN met 

woonplaatskeuze op het kantoor te 1080 Brussel, Leopold II-laan 180 

 

I. BESTREDEN BESLISSING 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 13 januari 2020 de vernietiging van 

de beslissing van de verwerende partij van 28 november 2019. 

 

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

weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent van 25 

juli 2019 ingewilligd. 

 

De verwerende partij heeft aan de tussenkomende partijen een omgevingsvergunning verleend 

voor het slopen en herbouwen van 3 garages op het perceel gelegen te 9000 Gent, Kasterbant 10, 

met als kadastrale omschrijving afdeling 4, sectie D, nummer 181/w4. 

II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING 

De tussenkomende partijen verzoeken met een aangetekende brief van 13 maart 2020 om in de 

procedure tot vernietiging tussen te komen. 

 

De voorzitter van de Raad verleent aan de tussenkomende partijen met een beschikking van 2 juni 

2020 de toelating om tussen te komen in de debatten.   

 

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

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

wederantwoordnota in. 
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De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 28 januari 2021. De procespartijen 

hebben ingestemd met het schriftelijk behandelen en in beraad nemen van de vordering met 

toepassing van artikel 85, §3 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende 

de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (Procedurebesluit). 

 

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

bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet) en het Procedurebesluit zijn toegepast. 

III. FEITEN 

De tussenkomende partijen dienen op 3 april 2019 bij de verzoekende partij een aanvraag in voor 

een omgevingsvergunning voor “VB 230 - Vanswijgenhoven - slopen van 3 garages en bouwen 

van 3 nieuwe garages” op het perceel gelegen te 9000 Gent, Kasterbant 10. 

 

De betrokken garages maken deel uit van een groter garagecomplex met 22 garageboxen, gelegen 

in een binnengebied omsloten door de bebouwing langs Kasterbant, Heernislaan, Forelstraat en 

Eendrachtstraat. De site wordt ontsloten via een doorrit naar Kasterbant (tussen woning nummer 

8F en nummer 12). De 3 garages waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn gelegen in de 

noordwestelijke hoek van het gebied. In de beschrijvende nota bij de aanvraag wordt de aanvraag 

als volgt omschreven: 

 

“… 

De aanvraag betreft: 

-  Slopen van bestaande garages ter hoogte van de linkse perceelgrens aanpalend 

aan huisnummer 12,14 en 16. 

-  Bouwen van 3 nieuwe garages met een oppervlakte van 59,35m en een hoogte van 

2,55m. 

-  De facade van de garages worden voorzien in een rood genuanceerde steen om 

aan te sluiten aan de bestaande aanpalende tuinmuur. De garagepoorten worden 

voorzien in Aluminium grijs/antraciet. De dakranden worden voorzien van een 

aluminium dakrandprofiel kleur idem aan het buitenschrijnwerk. 

-  Het nieuwe platte dak wordt voorzien van een extensief groendak met een 

buffervolume van 35l/m². De regenwaterafvoeren van het groendak worden 

aangesloten via een nieuw te plaatsen infiltratievoorzieing op de bestaande 

rioleringen. 

-  De bestaande waterdoorlatende grindverhardingen worden behouden. 

-  Het bestaande terreinprofiel blijft behouden. 

…” 

 

Het perceel ligt volgens de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone’, 

vastgesteld met koninklijk besluit van 14 september 1977 in woongebied.  

 

Het perceel ligt ook binnen de grenzen van het bijzonder plan van aanleg nummer 126 ‘Binnenstad 

deel Heernis’ goedgekeurd op 18 juli 1989, in een zone voor A voor woningen, met klasse 3 voor 

tuinstrook en binnenkern. (hierna: BPA Binnenstad deel Heernis) 

 

Tijdens het openbaar onderzoek, georganiseerd van 10 mei 2019 tot en met 8 juni 2019, worden 

geen bezwaarschriften ingediend.  

 

De verzoekende partij weigert op 25 juli 2019 een omgevingsvergunning aan de tussenkomende 

partijen. De verzoekende partij beslist: 
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“… 

4. TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN  

4.1. Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg 

 

(…) 

 

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg Binnenstad – deel Heernis, goedgekeurd 

op 18 juli 1989. De aanvraag is deels gelegen in zone A voor hoofd- en bijgebouwen (tot 

18m diep) en deels in klasse 3 voor tuinstrook (vanaf 18m tot 30m diep). De aanvraag is 

niet in overeenstemming met de voorschriften: 

- Zone A voor hoofd- en bijgebouwen: het project is niet conform de 

bestemmingsvoorschriften: autobergplaatsen zijn niet toegelaten. 

- Klasse 3 voor tuinstrook: het project is niet conform de bestemmingsvoorschriften: 

autobergplaatsen zijn niet toegelaten. 

 

Artikel 4.4.9/1 van de VCRO bepaalt dat het vergunningverlenende bestuursorgaan bij het 

afleveren van een omgevingsvergunning mag afwijken van de stedenbouwkundige 

voorschriften van een BPA, voor zover dit plan ouder is dan 15 jaar op het moment van de 

indiening van de aanvraag en mits het in acht nemen van een aantal voorwaarden: 

- Afwijkingen kunnen niet toegestaan worden voor wat betreft wegenis, openbaar 

groen en erfgoedwaarden: de aanvraag heeft hier geen betrekking op. 

- Afwijkingen kunnen enkel op voorschriften die een aanvulling vormen op onder 

meer ‘woongebied’ cfr. het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de 

inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen: de 

aanvraag betreft een afwijking op zone A en klasse 3 welke een aanvulling vormt 

op de gewestplanbestemming ‘woongebied’. 

- Afwijkingen kunnen niet toegestaan worden op voorschriften van een BPA die 

voorzien in agrarisch gebied, ruimtelijk kwetsbaar gebied of recreatiegebied in 

afwijking op het gewestplan of voor gebieden die in uitvoering van artikel 5.6.8 van 

de VCRO aangeduid zijn als watergevoelig openruimtegebied: de aanvraag heeft 

hier geen betrekking op.  

Artikel 4.3.1 §1 1° (d) bepaalt tevens dat de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening 

onverminderd blijft gelden. Een afwijking kan bijgevolg enkel toegestaan worden indien 

deze uitgaat van een goede ruimtelijke ordening. De toetsing kan teruggevonden worden 

onder ‘omgevingstoets’. Voor deze aanvraag betreft dit een negatieve evaluatie. 

 

(…) 

 

8. OMGEVINGSTOETS 

 

Opvang parkeernood  

De aanvraag is gelegen in de wijk Macharius – Heernis, een 19e eeuwse woonwijk in de 

rand van het stadscentrum. De buurt kent een dens woonweefsel en een grote parkeerdruk. 

De aanvraag betreft de herbouw van 3 garageboxen binnen een groter complex van 22 

boxen. In functie van de invulling van de parkeernood kunnen gesloten garageboxen niet 

toegestaan worden. Gesloten garageboxen worden zeer vaak als opslagruimte gebruikt 

waardoor de parkeerdruk in de buurt niet daalt en de parkeervraag niet ingelost wordt. 

Bovendien wordt een mogelijk dubbel gebruik van de parkeerplaatsen in de toekomst 

uitgesloten. 

 

Inpasbaarheid in de directe omgeving 
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Het BPA laat op de locatie van de aanvraag geen autobergplaatsen toe maar beoogt er de 

realisatie van kwalitatieve woningen mét private buitenruimte. Een private buitenruimte 

betekent immers een grote meerwaarde voor de leefkwaliteit van een woning. 

De gevraagde herbouw van de 3 garageboxen paalt aan de achterzijde van de percelen 

Kasterbant 12 en 14. De woonpercelen 12 en 14 kennen onvoldoende (en weinig 

kwalitatieve) buitenruimte. De gevraagde herbouw van de garageboxen verhindert de 

uitbouw van een bijkomende tuinruimte (zoals ook voorzien in het BPA). De aanvraag gaat 

daarom niet uit van een goede ruimtelijke ordening en betekent een functionele minwaarde 

voor zijn directe omgeving. 

 

CONCLUSIE 

Ongunstig: de aanvraag is in strijd met de bestemmingsvoorschriften van het BPA Heernis 

en niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening. 

…” 

 

Tegen die beslissing tekenen de tussenkomende partijen (via hun architect) op 8 augustus 2019 

administratief beroep aan bij de verwerende partij. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 22 oktober 2019 om het beroep 

in te willigen en de omgevingsvergunning te verlenen.  

 

Na de hoorzitting van 19 november 2019 verklaart de verwerende partij het beroep op 28 november 

2019 gegrond en verleent een omgevingsvergunning. De verwerende partij beslist:  

 

“… 

2.3 De juridische toets 

De aanvraag is niet strijdig met de voorschriften van het Algemeen Bouwreglement van de 

stad Gent, goedgekeurd op 16 september 2004, en wijzigingen. 

 

De bouwplaats situeert zich volgens het bestemmingsplan van het BPA ‘Binnenstad – deel 

Heernis’ in een zone A voor woningen met klasse 3 voor tuinstrook en binnenkern. 

 

De betrokken garages staan deels in de zone voor hoofd- en bijgebouwen (16 m diep vanaf 

rooilijn Kasterbant) en deels in de tuinstrook (vanaf 16 m tot 30 m diep t.o.v. deze rooilijn). 

Concreet bevindt de links gelegen garage (gezien vanaf manoeuvreerruimte) zich 

grotendeels in de zone voor hoofd- en bijgebouwen en in mindere mate in de tuinstrook, de 

2 andere garages bevinden zich volledig in de tuinstrook. 

 

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat de aanvraag strijdig is met de voorschriften 

van het BPA om reden dat autobergplaatsen in beide zones niet toegelaten zijn. 

 

Artikel 2.2.1 van de voorschriften heeft betrekking op ‘bestemmingen van strook van hoofd- 

en bijgebouwen’ en bevat geen bepalingen m.b.t. de bestemmingscategorie 

‘autobergplaatsen’.  

Autobergplaatsen zijn derhalve niet verboden in deze zone. 

 

Artikel 2.2.2 van de voorschriften heeft betrekking op ‘bestemmingen van tuinstrook en 

binnenkern’ en bevat wel bepalingen m.b.t. de bestemmingscategorie ‘autobergplaatsen’. 

In een tuinstrook met klasse 3 zijn deze niet toegelaten. 

De aanvraag is dus principieel strijdig met art. 2.2.2 van de voorschriften van het BPA, doch 

dient wel nog aan artikel 2.2.4 getoetst te worden. 
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Artikel 2.2.4 heeft betrekking op ‘overgangsbepalingen’ en luidt als volgt: 

“Bestaande bestemmingen, die niet met de bestemmingsvoorschriften overeenstemmen 

mogen behouden blijven. Verbouwingswerken zonder volumewijziging mogen uitgevoerd 

worden, evenwel zonder bestemmingsverandering, tenzij de bestemming van de zone 

zoals aangegeven op plan. 

Onder dezelfde voorwaarden, en mits toepassing van de bouwvoorschriften (art. 3), kunnen 

verbouwingswerken met volumewijziging en herbouwingswerken worden toegestaan, voor 

zover deze beperkt blijven tot het oorspronkelijk perceel, en de goede ordening van de 

plaats niet in het gedrang brengen. (…). 

 

De aanvraag is niet strijdig met de bouwvoorschriften zoals vermeld in artikel 3, daar de 

hoogte op de perceelgrenzen minder dan 3,5 m bedraagt (in casu 2,55 m). 

 

De overgangsbepaling laat dus toe dat de 3 bestaande garages – met behoud van hun 

bestemming – ofwel ‘verbouwd worden met volumewijziging’, ofwel ‘herbouwd’ worden. 

 

In voorliggend geval worden de 3 garages herbouwd met een kleine volumewijziging (de 

eerste garage wordt kleiner doordat de breedte verminderd wordt en de hoogte slechts met 

5 cm uitgebreid wordt, de 2 volgende garage worden iets breder, dieper en hoger) zodat 

strikt genomen 2 van de 3 garages niet onder de overgangsbepaling vallen. 

 

De voorschriften van een goedgekeurd BPA hebben bindende en verordenende kracht. 

Artikel 4.4.9/1 VCRO (wijziging in werking getreden op 30/12/2017 ingevolge de 

zogenaamde codextrein), luidt als volgt: 

 

(…) 

Het betrokken BPA dateert van 18 juli 1989 en is dus ouder dan 15 jaar. 

De voorschriften van het BPA vormen een aanvulling op de volgende gebiedsaanduiding 

volgens het gewestplan: woongebied. 

De aanvraag bevindt zich derhalve binnen de afwijkingsmogelijkheden zoals bepaald in 

artikel 4.4.9/1 VCRO. 

 

De afwijkingen kunnen zowel toegestaan worden op inrichtings- als 

bestemmingsvoorschriften: 

 

“Aanvragen in BPA’s ouder dan 15 jaar kunnen daardoor dus afwijken van de daarin 

opgenomen voorschriften of het plan (behalve wat betreft de wegenis en openbaar groen 

en erfgoedwaarden). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de tekstuele voorschriften 

en de grafische voorschriften (plannen). 

Op het plan ingetekende tuinzones bijvoorbeeld, vallen dus ook onder deze regeling. Dit 

geldt ook voor de voorschriften inzake de bouwzone, de aangeduide tuinzone, zijstrook, 

….” (FAQ-Flits Codextrein Ruimtelijke ordening, www.ruimtevlaanderen.be). 

 

De afwijking op artikel 2.2.4 (overgangsbepaling) is beperkt: 

- De garage dichtst bij de Kasterbant betreft een garage in metselwerk die herbouwd 

wordt in metselwerk, met identiek dezelfde diepte maar met een iets smallere 

breedte (zodanig dat de 3 nieuwe garages allen dezelfde nuttige breedte hebben) 

en met een plat dak dat 5 cm hoger is dan in de bestaande toestand (verhoging van 

2,50 m naar 2,55 m). 

- De andere 2 garages betreffen prefab garages die met behoud van de bestaande 

voorbouwlijn vervangen worden door garages in metselwerk die iets breder zijn (de 

beschikbare breedte van de 3 garages wordt onderling herverdeeld) en iets hoger 
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(2,55 m i.p.v. 2,29 m). Ook nemen zij inzake grondoppervlakte de 43 cm brede 

achterliggende ‘braakliggende zone’ in (= uitbreiding in oppervlakte van ± 1,2 m² 

per garage), waardoor zij dus achteraan aansluiten op een bestaande scheidsmuur 

die nog steeds 38 cm hoger dan de garages zal zijn. 

 

Vermits de overgangsbepaling zowel toestaat dat de garages herbouwd worden als 

verbouwd met volumetoename, is onderhavig geval – herbouwen met een geringe 

volumetoename – niet strijdig met de geest van de overgangsbepaling. 

 

De kleine verhoging inzake hoogte is nodig om de garages met een groendak uit te rusten, 

terwijl niet kan betwist worden dat deze groendaken zowel op gebied van watertoets 

(vasthouden hemelwater) als esthetisch (op zeer korte afstand gelegen van de omliggende 

woningen) een gunstige impact op de omgeving hebben. De geringe verhoging valt 

bovendien nog steeds ruim onder de bestaande hoogtes van de omliggende scheidsmuren. 

 

De inname van de achterliggende strook (een pad van nauwelijks 43 cm breed tussen de 

garages en de achterliggende scheidsmuur) heeft evenmin een negatieve impact op de 

goede plaatselijke ordening. 

 

De afwijking strijdt dus niet met de goede ruimtelijke ordening (zie ook volgende rubriek) 

en kan dus in toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO toegestaan worden. 

 

2.4 De goede ruimtelijke ordening 

De aanvraag heeft betrekking op een bijna rechthoekig perceel van ca. 25 m bij 35 m groot, 

gelegen in het binnengebied van de straten Kasterbant, Heernislaan, Forelstraat en 

Eendrachtstraat (wijk Macharius-Heernis). 

 

De site is bereikbaar via een doorrit tussen de woningen Kasterbant 8-8F en 12 en bevat 

22 garageboxen en een oprit naar een ondergrondse parking. 

De aanvraag heeft betrekking op de eerste 3 garageboxen links vooraan, gezien vanaf de 

Kasterbant. 

 

De eerste garage is er één in metselwerk van 3,80 m breed, 6,34 m diep (= tot 

scheidingsmuur) en met een plat dak van 2,50 m hoog. 

 

Vervolgens staan 10 prefab-garages van allen 2,78 m breed, 5,68 m diep en met een plat 

dak van 2,29 m hoog. Deze prefab-garages staan met de voorzijde op dezelfde bouwlijn 

als de garage in metselwerk, achteraan zijn zij dus iets korter, waardoor er achter deze 

garages een pad (‘braakliggende zone’) is van ca. 43 cm breed dat leidt naar een 

toegangsdeur in zijgevel van de garage in metselwerk. 

 

De aanvraag strekt ertoe de garage in metselwerk (die in slechte staat verkeert) te slopen, 

evenals de 2 aanpalende prefab-garages, en deze te vervangen door 3 nieuwe garages in 

metselwerk met een plat dak van 2,55 m hoog. De bestaande voorbouwlijn blijft behouden 

en de bestaande breedte wordt herverdeeld om 3 even brede garages te bekomen, 

achteraan sluiten de 3 garages aan op een bestaande scheidsmuur van 2,88 m hoog. 

Het ‘pad’ wordt dus met de breedte van 2 garages ingekort, wel wordt op nieuw een 

deuropening voorzien vanaf het pad naar de 3e garage, met ook binnenin telkens een deur 

tussen de 3 garages. 

 

Zoals hierboven (juridische toets) uiteengezet staat het BPA via een overgangsbepaling 

uitdrukkelijk toe dat de garages mogen verbouwd worden met volume-uitbreiding (o.a. tot 
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hoogte 3,50 m op perceelgrenzen) en/of herbouwd worden. Vanuit dit BPA kan dus 

geenszins opgelegd worden – zoals in de bestreden beslissing gesuggereerd wordt – dat 

de grond waarop de te slopen garages staan als tuinstrook bij de woningen langs de 

Kasterbant moet gevoegd worden. 

 

Het ontwerp voorziet in het herbouwen met een kleine volumetoename van de 2 te slopen 

prefab-garages. 

 

Hun nieuwe hoogte (2,55 m) is nog steeds zeer laag en ruim onder de hoogte van de 

bestaande scheidsmuren gelegen. Bovendien worden de 3 nieuwe garages allen voorzien 

van een groendak, hetgeen visueel een meerwaarde is voor de omwonden t.o.v. de huidig 

bestaande situatie. 

 

Dat 2 garages het achterliggende pad van 43 cm breed (of ‘smal’) innemen kan ook 

bezwaarlijk een negatieve impact op de goede plaatselijke ordening hebben. 

 

Wel wordt opnieuw een deuropening getekend op het (nieuwe) uiteinde van dit pad, als 

toegang naar de 3e garage. Doordat de garages achteraan een bijkomende steunmuur van 

17 cm breed krijgen (zie grondplan nieuwe toestand) bedraagt de breedte om toegang te 

nemen dus 43 cm – 17 cm = 26 cm, te verminderen nog met de breedte van een deurkozijn. 

Het is duidelijk dat dit niet functioneel is en niet kan toegestaan worden. Ook het nut en/of 

doel van de 2 binnendeuren tussen de garageboxen wordt in vraag gesteld, bij een 

‘normaal’ gebruik als garagebox zijn deze binnendeuren niet nodig. 

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt in haar weigeringsbeslissing het 

volgende: 

“In functie van de invulling van de parkeernood kunnen gesloten garageboxen niet 

toegestaan worden. Gesloten garageboxen worden zeer vaak als opslagruimte gebruikt 

waardoor de parkeerdruk in de buurt niet daalt en de parkeervraag niet ingelost wordt. 

Bovendien wordt een mogelijk dubbel gebruik van de parkeerplaatsen in de toekomst 

uitgesloten.” 

 

Het betreft hier 3 bestaande garages die herbouwd worden, dit heeft dus geen invloed op 

de parkeerdruk. Volgens appellanten is de garage in metselwerk thans zodanig bouwvallig 

dat zij niet meer als garage gebruikt wordt, het herbouwen van deze garage is dus positief 

voor de parkeerdruk. 

 

Het slopen van de garages en de grond als ‘tuin’ gebruiken – hetgeen volgens het college 

van burgemeester en schepenen noodzakelijk is om op basis van de voorschriften van het 

BPA in overeenstemming te zijn met de goede ruimtelijke ordening – is dan weer nadelig 

voor de parkeerdruk (er kan moeilijk geloofd worden dat alle 3 de garages een ander 

gebruik zouden kennen), zodat niet duidelijk is waarom ‘de parkeerdruk’ hier een 

weigeringsgrond zou vormen. 

 

Het slopen van garageboxen en het vervangen door open parkeerplaatsen zal inderdaad 

een eventueel gebruik als opslagruimte tegengaan, doch betreft een zeer ingrijpende 

maatregel die ingaat tegen de (overgangs)bepalingen van het BPA. Indien de Stad Gent 

dergelijke maatregel wil invoeren is het aangewezen dit via een verordening (Algemeen 

Bouwreglement) af te dwingen, en niet via een beoordeling van de goede ruimtelijke 

ordening.  
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De aanvraag wordt om bovenvermelde redenen niet als strijdig met de goede ruimtelijke 

ordening beoordeeld. 

…” 

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. ONTVANKELIJKHEID VAN DE TUSSENKOMST 

 

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

V. ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING TOT VERNIETIGING 

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

opgeworpen.  

VI. ONDERZOEK VAN DE MIDDELEN 

A. Tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van :  

 

- artikel 4.3.1, §1 en artikel 4.4.9/1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO); 

- artikel 13, 23 en 30 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

(hierna: OVD); 

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

bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet); 

- artikel 48, §1, 7° van het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot 

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

OVB);  

- artikel 1.1, 1.2 en 2 van het BPA ‘Binnenstad deel Heernis’, en,  

- de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel als beginselen van behoorlijk 

bestuur. 

 

De verzoekende partij licht toe dat de tussenkomende partijen in hun aanvraag geen afwijking van 

het BPA ‘Binnenstad deel Heernis’ hebben gevraagd, noch expliciet noch impliciet, aangezien het 

bestaan van het BPA ‘Binnenstad deel Heernis’ zelfs niet wordt vermeld in het aanvraagdossier. 

Als gevolg daarvan is een dergelijk verzoek ook nooit aan een openbaar onderzoek onderworpen 

geweest. Weliswaar is er een openbaar onderzoek gehouden, maar niet met het oog op de 

toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO. Het verschil is volgens de verzoekende partij echter cruciaal 

omdat belanghebbende derden bij een aanvraag die toepassing vraagt van een 

afwijkingsmogelijkheid van de geldende stedenbouwkundige voorschriften, meer gealarmeerd zijn 

om een bezwaar in te dienen dan wanneer een dergelijke afwijking niet wordt gevraagd. Ook in 

graad van administratief beroep hebben de tussenkomende partijen niet om een afwijking van de 

stedenbouwkundige voorschriften gevraagd. Het is volgens de verzoekende partij de provinciale 
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omgevingsambtenaar die plots ambtshalve toepassing maakt van artikel 4.4.9/1 VCRO, daarin 

zonder meer gevolgd door de verwerende partij.  

 

De toepassing van een afwijkingsmogelijkheid heeft volgens de verzoekende partij bovendien een 

uitzonderlijk karakter waardoor een verstrengde motiveringsplicht geldt voor de verwerende partij. 

De motivering moet blijkens de parlementaire voorbereiding gericht zijn op de bijdrage aan het 

ruimtelijk rendement dan wel het remediëren aan verouderde stedenbouwkundige voorschriften. 

De verzoekende partij besluit dan ook dat de motivering in de bestreden beslissing in het licht 

daarvan niet afdoende is. Uit de motivering blijkt volgens de verzoekende partij dat het gaat om 

een in het licht van artikel 4.4.1, tweede lid, 1° VCRO ontoelaatbare afwijking van een 

bestemmingsvoorschrift. Voorts is de motivering niet draagkrachtig in de zin dat autobergplaatsen 

wel degelijk verboden zijn in de strook voor hoofd- en bijgebouwen. Ze worden immers niet vermeld 

onder de toegelaten handelingen. Bovendien geldt: hetgeen niet toegelaten is, is verboden. Tevens 

maakt de verwerende partij, volgens de verzoekende partij, een verkeerde toepassing van de 

overgangsbepaling van artikel 2.2.4 BPA ‘Binnenstad deel Heernis’ in de zin dat er geen sprake is 

van een herbouw zoals de bestreden beslissing stelt, maar wel van een zuivere nieuwbouw in de 

tuinzone. Tot slot wijst de verzoekende partij er nog op dat evenmin wordt gemotiveerd waarom, 

in weerwil van dat wat zij in haar replieknota had aangevoerd, van het maximale 

bebouwingspercentage van 25% in de tuinzone kan worden afgeweken. 

 

2. 

De verwerende partij repliceert dat ze is uitgegaan van de evidentie dat een afwijking van het BPA 

‘Binnenstad deel Heernis’ wordt gevraagd op grond van de vaststelling dat er (uiterst beperkt) 

afwijkende volumes worden aangevraagd. Het is volgens de verwerende partij niet vereist dat de 

aanvrager expliciet verwijst naar artikel 4.4.9/1 VCRO wanneer de aanvraag tot afwijking blijkt uit 

het ontwerp zelf. De verwerende partij wijst erop dat de verzoekende partij van hetzelfde principe 

is uitgegaan door in haar beslissing een onderzoek naar de toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO 

te vermelden, wat in de beslissing in eerste aanleg echter prompt wordt afgebroken om verder in 

te gaan op een andere afwijkingsmogelijkheid namelijk de afwijkingsmogelijkheid op grond van 

artikel 4.4.1, §1 VCRO. Het getuigt volgens de verwerende partij dan ook van een “redenering ad 

absurdum” om nu te stellen dat er een openbaar onderzoek over de afwijkingsmogelijkheid had 

moeten worden gehouden: de verzoekende partij heeft zelf een openbaar onderzoek bevolen en 

(op gebrekkige wijze) twee afwijkingsmogelijkheden onderzocht. Bovendien waren de afwijkende 

volumes volgens de verwerende partij van meet af aan duidelijk voor iedere belanghebbende die 

het dossier in het openbaar onderzoek heeft ingekeken, zodat deze in voorkomend geval hiertegen 

bezwaar had kunnen indienen. 

 

3. 

De tussenkomende partij voegt nog toe dat er terecht toepassing wordt gemaakt van de 

overgangsbepaling van artikel 2.2.4 BPA ‘Binnenstad deel Heernis’, ook al moet de vastgestelde 

volumewijziging sterk genuanceerd worden in de zin dat er enkel sprake is van een licht gewijzigde 

interne onderverdeling van de garages terwijl de breedte vooraan onveranderd blijft. Achteraan 

worden de garages nu ontworpen tot tegen de scheidingsmuur, maar hierdoor verdwijnt slechts 

een niet-functionele strook van 43cm waarvan de dikte van de nieuwe muur nog in rekening moet 

worden gebracht, zodat de uitbreiding verwaarloosbaar klein is. Er had volgens de tussenkomende 

partijen eigenlijk dan ook sprake moeten geweest zijn van een verbouwing zonder volumewijziging 

die overeenkomstig het BPA ‘Binnenstad deel Heernis’ is toegelaten. Maar zelfs indien zou worden 

uitgegaan van een (theoretische) volumewijziging, dan nog is het ontwerp volgens de 

tussenkomende partij in overeenstemming met het voorschrift van artikel 2.2.4 BPA ‘Binnenstad 

deel Heernis’ in de zin dat de wijzigingen beperkt blijven tot het oorspronkelijke perceel, de goede 

ordening van de plaats niet in het gedrang brengen en in overeenstemming zijn met de 
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bouwvoorschriften. Het is voor de tussenkomende partijen dan ook onbegrijpelijk en overbodig om 

beroep te doen op artikel 4.4.9/1 VCRO.  

 

Het is volgens de tussenkomende partijen bovendien merkwaardig dat in de beslissing van de 

verzoekende partij zelf niet wordt gesproken over een nieuw openbaar onderzoek als voorwaarde 

voor de toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO. De aanvraag in eerste aanleg werd niet geweigerd 

bij gebrek aan een openbaar onderzoek, maar wel omwille van een strijdigheid met de goede 

ruimtelijke ordening. Verder wijzen de tussenkomende partijen erop dat het van bij de indiening 

van de aanvraag duidelijk was welke gebouwen gerealiseerd zouden worden en dat het publiek 

daar tijdens het openbaar onderzoek kennis van kon nemen, maar dat tegen het aangevraagde 

uiteindelijk geen enkel bezwaar werd uitgebracht. Het middel is derhalve onontvankelijk in zover 

een schending van het openbaar onderzoek wordt aangevoerd, aldus nog de tussenkomende 

partijen.  

 

Vervolgens gaan de tussenkomende partijen in op de motivering van de bestreden beslissing die 

volgens hen een grondige en zorgvuldige toets bevat van het aangevraagde in het licht van 

geldende voorschriften en de toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 4.4.9/1 VCRO. 

Dat de gevraagde werken niet stroken binnen de beleidsvisie van de verzoekende partij staat 

volgens de tussenkomende partijen niet in de weg aan de toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO 

voor zover, zoals in dit geval, aan de toepassingsvoorwaarden van deze bepaling is voldaan.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De garages waarop de bestreden beslissing betrekking heeft, maken deel uit van een achterin 

gelegen garagecomplex, momenteel bestaande uit 22 garageboxen, bereikbaar via een 

onderdoorrit tussen de woningen Kasterbant 8-8F en 12. De aangevraagde werken betreffen meer 

specifiek 3 garages in de noordwestelijke hoek van het complex, palend aan de achtertuinen van 

de woningen Kasterbant  huisnummer 12,14 en 16.  

 

2. 

Artikel 4.3.1, §1, 1° VCRO bepaalt dat een vergunning wordt geweigerd indien het aangevraagde 

onverenigbaar is met de stedenbouwkundige voorschriften, voor zover daarvan niet op geldige 

wijze is afgeweken. 

 

Het wordt niet betwist dat het aangevraagde is gelegen binnen de afbakening van het BPA 

‘Binnenstad deel Heernis’, en meer bepaald in zone A voor woningen, met klasse 3 voor tuinstrook 

en binnenkern. 

 

Artikel 2.2.2 van de voorschriften heeft betrekking op ‘bestemmingen van tuinstrook en binnenkern’ 

en bepaalt (in tabellen) voor tuinstroken en binnenkern het volgende: 
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Artikel 2.2.4 BPA ‘Binnenstad deel Heernis’ luidt als volgt: 

 

 “… 

Bestaande bestemmingen, die niet met de bestemmingsvoorschriften overeenstemmen 

mogen behouden blijven. Verbouwingswerken zonder volumewijziging mogen uitgevoerd 

worden, evenwel zonder bestemmingsverandering, tenzij de bestemming van de zone 

zoals aangegeven op plan. 

Onder dezelfde voorwaarden, en mits toepassing van de bouwvoorschriften (art. 3), kunnen 

verbouwingswerken met volumewijziging en herbouwingswerken worden toegestaan, voor 

zover deze beperkt blijven tot het oorspronkelijk perceel, en de goede ordening van de 

plaats niet in het gedrang brengen.  

...” 
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3. 

In de bestreden beslissing stelt de verwerende partij om te beginnen vast dat, overeenkomstig 

artikel 2.2.2 van de stedenbouwkundige voorschriften, autobergplaatsen in een tuinstrook klasse 3 

niet toegelaten zijn. Vervolgens gaat de verwerende partij in op artikel 2.2.4 (“overgangsbepaling”) 

van de stedenbouwkundige voorschriften op basis waarvan de bestaande garages mits behoud 

van de bestaande functie, ofwel kunnen worden “verbouwd met volumewijziging”, ofwel kunnen 

worden “herbouwd”. In dat verband stelt de verwerende partij echter vast dat de voorliggende 

aanvraag voorziet in de herbouw mét een (kleine) volumewijziging (de eerste garage wordt kleiner 

doordat de breedte verminderd wordt en de hoogte met 5 cm uitgebreid wordt; de 2 volgende 

garages worden iets breder, dieper en hoger)  “zodat strikt genomen 2 van de 3 garages niet onder 

de overgangsbepaling vallen.” 

 

De verwerende partij oordeelt in de bestreden beslissing evenwel dat het aangevraagde kan 

worden vergund als afwijking op artikel 2.2.4, zijnde een stedenbouwkundig voorschrift van een 

meer dan 15 jaar oud plan van aanleg, met toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO. Deze bepaling 

luidt als volgt: 

 

“… 

Het vergunningverlenende bestuursorgaan mag bij het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van een bijzonder 

plan van aanleg, voor zover dit plan ouder is dan vijftien jaar op het ogenblik van de 

indiening van de aanvraag. 

 

Afwijkingen kunnen niet toegestaan worden voor wat betreft wegenis, openbaar groen en 

erfgoedwaarden. 

 

(…) 

 

Elke aanvraag tot afwijking overeenkomstig het eerste lid, wordt onderworpen aan een 

openbaar onderzoek. 

…” 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 4.4.9/1 VCRO blijkt dat deze bepaling een 

afwijkingsregeling betreft die strikt geïnterpreteerd moet worden, die geen recht op een afwijking 

doet ontstaan en die onderworpen moet worden aan een openbaar onderzoek om de rechten van 

derden te vrijwaren (Parl.St. Vl.Parl. 2016-2017, nr. 1149/3, 28-29):  

 

“… Geen onbeperkte afwijkingsmogelijkheid  

 

Algemeen  

 

Het betreft een afwijking met een beperkte impact. Het is immers een afwijkingsregeling 

die strikt geïnterpreteerd moet worden. Bovendien geeft het op geen enkel ogenblik een 

recht op afwijking. Het is slechts een mogelijkheid voor het vergunningverlenende 

bestuursorgaan. … Wat de bedenking dat de regeling op gespannen voet dreigt te staan 

met het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel, geldt dat de voorgestelde regeling een 

evenwichtig antwoord beoogt te bieden op de maatschappelijke vraag naar een verhoging 

van het ruimtelijk rendement en een flexibelere planologie binnen de grenzen van de 

vermelde beginselen. Slechts in een beperkt aantal gevallen is de afwijkingsmogelijkheid 

van toepassing. Bovendien betreft het slechts een mogelijkheid voor het bestuur om af te 

wijken van de voorschriften van een BPA. Het gaat niet om een verplichting tot afwijking, 
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laat staan zonevreemd basisrecht. Het vergunningverlenend bestuur blijft zijn discretionaire 

appreciatiebevoegdheid op basis van het criterium van de goede ruimtelijke ordening 

behouden. Tot slot wordt uitdrukkelijk voorzien dat elke afwijking onderworpen wordt aan 

een openbaar onderzoek zodat de rechten van derden gevrijwaard worden.  

…” 

 

Essentieel is dat artikel 4.4.9/1 VCRO de rechtskracht van de betrokken voorschriften van meer 

dan vijftien jaar oude bijzondere plannen van aanleg als weigeringsgrond behoudt, maar het onder 

bepaalde voorwaarden mogelijk maakt om van die voorschriften af te wijken. Als afwijkingsregeling 

moet artikel 4.4.9/1 VCRO restrictief worden uitgelegd en toegepast. 

 

4. 

Waar artikel 4.4.9/1 VCRO bepaalt dat de aanvraag tot afwijking moet onderworpen worden aan 

een openbaar onderzoek, kan deze bepaling niet anders gelezen worden dan dat de aanvraag tot 

afwijking zelf aan een openbaar onderzoek moet onderworpen worden, op gevaar af afbreuk te 

doen aan het standstillbeginsel (artikel 23 GW) en het voorzorgbeginsel. Artikel 4.4.9/1 VCRO laat 

immers toe om af te wijken van vigerende plannen van aanleg, waarop derden zich gebeurlijk 

hebben gebaseerd bij de verwerving of verbouwing van aanpalende constructies. De bepaling van 

artikel 4.4.9/1 VCRO is duidelijk en behoeft geen verdere interpretatie.  

 

Het onderwerpen van het afwijkingsverzoek zelf aan een openbaar onderzoek biedt enerzijds 

derden-belanghebbenden de kans bezwaren tijdig te formuleren vooraleer over de 

afwijkingsmogelijkheid zal beslist worden, en waarborgt anderzijds de vereiste in hoofde van de 

vergunningverlenende overheid om met kennis van zaken een beslissing te nemen, rekening 

houdend met de gebeurlijke impact voor aanpalende belanghebbenden. Teneinde op een 

doeltreffende manier tijdens het openbaar onderzoek geïnteresseerde belanghebbenden te 

informeren over de vraag tot afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften,  en indachtig het 

feit dat de toepassing ervan een mogelijkheid is en geen recht, moet worden aangenomen dat een 

dergelijk verzoek bijgevolg uitdrukkelijk moet worden geformuleerd in het aanvraagdossier. Zulks 

mag, in tegenstelling tot wat de verwerende en de tussenkomende partijen voorhouden, niet 

afhangen van de subjectieve appreciatie dat het afwijkingsverzoek ‘impliciet’ of ‘evident’ zou blijken 

uit de bouwaanvraag. De bedenkingen van de verwerende partij en van de tussenkomende partijen 

dat het “merkwaardig” en “absurd” is dat net de verzoekende partij de aangehaalde schending 

inroept, doet hier niet anders over besluiten. Binnen de devolutieve werking van het administratief 

beroep, komt het aan de verwerende partij om de aanvraag opnieuw in haar totaliteit te beoordelen 

naar wettigheid en opportuniteit zonder daaromtrent in enige zin gebonden te zijn door hetgeen de 

vergunningverlenende overheid in eerste administratieve aanleg heeft beslist.  

 

5. 

Gelet op het voorgaande, wordt de exceptie van de tussenkomende partijen verworpen. Dat 

omtrent het aangevraagde een openbaar onderzoek werd gehouden omdat de aanvraag werd 

behandeld volgens de gewone procedure, doet geen afbreuk aan het belang dat de verzoekende 

partij kan doen gelden bij het aanvoeren van de schending van artikel 4.4.9/1 VCRO in de zin dat  

het verzoek zelf om met toepassing van die bepaling af te wijken van de meer dan 15 jaar oude 

BPA-voorschriften, niet aan enig openbaar onderzoek werd onderworpen.  

 

6. 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 
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B. Overige middelen 

Het eerste middel waarin een schending van de motiveringsplicht en van het hoorrecht wordt 

aangevoerd en het derde middel waarin een schending van de goede ruimtelijke ordening wordt 

aangevoerd, zijn hieraan ondergeschikt en worden niet onderzocht aangezien zij geen aanleiding 

kunnen geven tot een ruimere vernietiging.  

VII. KOSTEN 

1. 

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

ten laste van de verwerende partij komt. 

 

2. 

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

de partij die ten gronde in het ongelijk gesteld wordt. Artikel 21, §7 DBRC-decreet bepaalt dat de 

Raad op verzoek een rechtsplegingsvergoeding kan toekennen, die een forfaitaire 

tegemoetkoming is in de kosten en erelonen van de advocaat van de partij die ten gronde in het 

gelijk gesteld wordt.  

 

Gezien het gegrond bevonden middel, worden de kosten ten laste gelegd van de verwerende partij, 

met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op 700 euro.  

 

3. 

De Raad is van oordeel dat het passend voorkomt dat de tussenkomende partijen het door hen  

betaalde rolrecht zelf ten laste nemen. Zij beslissen zelf om al dan niet tussen te komen in de 

procedure en de vrijwillige tussenkomst mag de inzet van de procedure, ook voor wat de 

verwerende partij betreft, niet nodeloos verzwaren.  

 

Het verzoek van de tussenkomende partijen om een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro wordt 

verworpen. Op grond van artikel 21, §7, zesde lid DBRC-decreet kunnen de tussenkomende 

partijen  niet worden gehouden tot de betaling van de rechtsplegingsvergoeding of die vergoeding 

genieten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RvVb - 15 

 

 

BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

 

1. Het verzoek tot tussenkomst van de heer Ronald VANSWIJGENHOVEN en de heer Edwin 

MAES is ontvankelijk. 

 

2. De Raad vernietigt de beslissing van de verwerende partij van 28 november 2019, waarbij aan 

de tussenkomende partijen de omgevingsvergunning wordt verleend voor het slopen en 

herbouwen van 3 garages op het perceel gelegen te 9000 Gent, Kasterbant 10, met als 

kadastrale omschrijving afdeling 4, sectie D, nummer 181/w4. 

 

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

beroep van de tussenkomende partijen, en dat binnen een termijn van vier maanden te rekenen 

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

 

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

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

verzoekende partij, ten laste van de verwerende partij. 

 

5. De Raad legt de kosten van de tussenkomst, bepaald op 200 euro, ten laste van de 

tussenkomende partijen. 

 

 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 11 maart 2021 door de vijfde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de vijfde kamer, 

Bart VOETS Pieter Jan VERVOORT 
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