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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

van 25 maart 2021 met nummer RvVb-A-2021-0777 

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0075-A 

 

Verzoekende partij mevrouw Krista VAN GAEVEREN 
 
vertegenwoordigd door advocaat Erika RENTMEESTERS  
met woonplaatskeuze te 9100 Sint-Niklaas, Vijfstraten 57-59 
 
 

Verwerende partij de provincie OOST-VLAANDEREN  
vertegenwoordigd door de deputatie van de provincieraad 

  

I. BESTREDEN BESLISSING 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 14 oktober 2020 de vernietiging 

van de beslissing van de verwerende partij van 27 augustus 2020. 

 

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

weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

Waasmunster van 30 maart 2020 niet ingewilligd. 

 

De verwerende partij heeft aan de verzoekende partij een omgevingsvergunning geweigerd voor 

het uitbreiden van een meergezinswoning met 1 appartement (van 2 naar 3) op de percelen 

gelegen te Waasmunster, Wareslagestraat 25, met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie 

C, nummer 1662G8 en 1662H8. 

II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING 

Met een beschikking van 17 december 2020 heeft de voorzitter van de Raad voor 

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

vereist. 

 

De verzoekende partij en de verwerende partij dienen een nota met opmerkingen in. 

 

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

openbare zitting van 4 maart 2021. 

 

Advocaat Laura VANDERVOORT loco advocaat Erika RENTMEESTERS voert het woord voor de 

verzoekende partij. 

 

De verwerende partij verschijnt, alhoewel behoorlijk opgeroepen, niet op de zitting.  

 

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. 
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III. FEITEN 

De verzoekende partij dient op 5 december 2019 bij het college van burgemeester en schepenen 

van de gemeente Waasmunster een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor het 

uitbreiden van een meergezinswoning met 1 appartement (van 2 naar 3) op de percelen gelegen 

te Waasmunster, Wareslagestraat 25. 

 

De aanvraag beoogt de uitbreiding van een bestaande meergezinswoning van twee woonentiteiten 

naar drie woonentiteiten via interne aanpassingen van het bestaand gebouw. De 

meergezinswoning bestaat uit twee bouwlagen met een groot dakvolume en zal, na de omvorming, 

qua volume of uitzicht niet worden gewijzigd. Het appartement op het gelijkvloers blijft behouden 

en wijzigt niet. Het appartement op de eerste verdieping en de (tweelaagse) dakverdieping wordt 

opgesplitst in twee afzonderlijke woonunits, met een appartement op de volledige eerste verdieping 

en nieuw (duplex)appartement op de tweelaagse dakverdieping, met de leefruimte (met open 

keuken), badkamer en slaapkamer op de onderste dakverdieping en een tweede grote slaapkamer 

op de bovenste dakverdieping.  

 

De percelen liggen, volgens de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan ‘St. Niklaas -

Lokeren’, vastgesteld met een koninklijk besluit van 7 november 1978, in woongebied met landelijk 

karakter.  

 

Tijdens het openbaar onderzoek, georganiseerd van 14 januari tot en met 12 februari 2020, worden 

geen bezwaarschriften ingediend.  

 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar adviseert in een verslag van 24 maart 2020 een 

omgevingsvergunning te weigeren.  

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster weigert op 30 maart 

2020 een omgevingsvergunning aan de verzoekende partij.  

 

Tegen die beslissing tekent de verzoekende partij op 20 april 2020 administratief beroep aan bij de 

verwerende partij. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster adviseert op 2 juni 

2020 ongunstig.  

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in een verslag van 25 juni 2020 het administratief 

beroep in te willigen en een omgevingsvergunning te verlenen.  

 

De verwerende partij verklaart het administratief beroep op 27 augustus 2020 ongegrond en 

weigert een omgevingsvergunning.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING TOT VERNIETIGING 

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

opgeworpen. 
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V. ONDERZOEK VAN DE BEHANDELING VIA KORTE DEBATTEN 

Beschikking 

De voorzitter van de Raad stelt als volgt in de beschikking van 17 december 2020 vast dat de 

behandeling van de zaak in aanmerking komt voor behandeling met korte debatten: 

 

“De Raad stelt meer bepaald vast dat een behandeling in korte debatten van het in het 

verzoekschrift aangevoerde eerste en enig middel op het eerste gezicht kan volstaan.” 

 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij verzet zich niet tegen een behandeling met korte debatten “voor zover die 

inhoudt dat het beroep zodanig duidelijk is dat het kan worden ingewilligd”. Ze stelt zich wel te 

verzetten tegen een behandeling van de zaak met korte debatten wanneer de Raad zou oordelen 

dat het enig middel “dermate ongegrond/onontvankelijk is”, omdat ze zich dan nog wil verweren. 

 

2. 

De verwerende partij formuleert geen opmerkingen over de behandeling van de zaak met korte 

debatten. 

 

Beoordeling door de Raad 

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

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

alleen korte debatten vereist. Dat is onder meer zo wanneer de gegevens zo duidelijk zijn dat het, 

bij de eerste lezing, zonder diepgaand of omstandig onderzoek, meteen aannemelijk is dat een 

vernietiging van de bestreden beslissing, of een verwerping van het beroep, moet volgen, zonder 

dat daarvoor een doorgedreven onderzoek noodzakelijk is. Er zijn, zoals hierna blijkt, geen redenen 

om de zaak te verwijzen naar de gewone rechtspleging. 

VI. ONDERZOEK VAN HET ENIG MIDDEL 

Standpunt van de partijen 

1. 

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

 

• artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1° d) juncto §2, eerste lid Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

(hierna: VCRO); 

 

• artikel 48, §1, 4° besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van 

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

Omgevingsvergunningsbesluit); 

 

• de materiële motiveringsplicht en het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel als 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partij stelt dat de verwerende partij de aanvraag volledig positief beoordeelt, maar 

uiteindelijk beslist tot weigering van een vergunning omwille van de (niet)-inpasbaarheid in de 

omgeving en de (onvoldoende) woonkwaliteit van de nieuwe woonentiteit. 
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Volgens de verzoekende partij wijkt de verwerende partij daarover in de bestreden beslissing, 

zonder enige motivering, af van het gunstig verslag van de provinciale omgevingsambtenaar, dat 

ze voor het overige grotendeels volgt. 

 

In een eerste middelonderdeel stelt de verzoekende partij dat de verwerende partij, volgens haar 

ten onrechte, beslist dat de nieuw gecreëerde woonentiteit “onvoldoende woonkwaliteit” heeft: dat 

is, volgens de verzoekende partij, gebaseerd op foutieve feitelijke en juridische aannames over de 

(praktische) inrichting van de tweede (bovenste slaapkamer), de kwaliteit van de bestaande 

tussenvloer, de lichtinval in de nieuwe leefruimte en de (afwezigheid) van een afzonderlijke 

buitenruimte en berging, die de verzoekende partij als volgt weerlegt: 

 

- de kritiek op de praktische haalbarheid van de inrichting van de tweede  (bovenste) 

slaapkamer is onterecht omdat dit geen stedenbouwkundig argument is en niets te maken 

heeft met het woongenot of de leefkwaliteit (en er bovendien voldoende mogelijkheden zijn 

om een bed opgedeeld via de draaitrap naar boven te brengen en daar te monteren); 

 

- de kritiek over de akoestische kenmerken en materialen van de bestaande tussenvloer 

berust niet op enige feitelijke vaststelling en druist in tegen de bestaande toestand (van de 

vloeropbouw) zoals blijkt uit de plannen; 

 

- de kritiek over de ontoereikende lichtinval berust op de verkeerde aanname dat er in de 

woonruimte (naast twee Velux-ramen) maar twee ‘smalle’ ramen zijn die beknot worden 

door gevels of koeren, terwijl die ramen elk 1,4 meter breed zijn en er een ‘wijds zicht’ is 

op de achterliggende tuinen; 

 

- de kritiek op de afwezigheid van een afzonderlijke buitenruimte is onterecht want dit vloeit 

voort uit de bestaande configuratie van het gebouw en er is momenteel ook geen aparte 

buitenruimte bij het vergund appartement op de verdieping; 

 

- de kritiek op de afwezigheid van een afzonderlijke berging (ook voor fietsen) is niet terecht 

omdat ook dit betrekking heeft op de bestaande vergunde toestand en er geen nieuwe 

wettelijke normen zijn ingevoerd, terwijl het appartement wel bergruimte voorziet (deels in 

de badkamer), de trappenhal plaats biedt voor afvalberging en het terrein voldoende ruimte 

heeft voor het stallen van fietsen. 

 

In een tweede middelonderdeel stelt de verzoekende partij dat de verwerende partij zich zonder 

enig eigen onderzoek of eigen beoordeling aansluit bij het nietszeggend standpunt van het college 

van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster dat de bestaande 

meergezinswoning nu “vreemd aan de omgeving” is, terwijl dat niet gebaseerd is op juiste feitelijke 

gegevens en strijdig is met het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar, en de verwerende 

partij niet verduidelijkt waarom zij het (ongunstig) standpunt van het college van burgemeester en 

schepenen van de gemeente Waasmunster volgt, in plaats van het (gunstig) standpunt van de 

provinciale omgevingsambtenaar. 

 

De verzoekende partij besluit dat de bestreden weigeringsbeslissing berust op onzorgvuldige 

feitenvinding en weigeringsmotieven die niet stedenbouwkundig zijn, hetgeen geleid heeft tot een 

kennelijk onredelijke beoordeling van de aanvraag. 

 

2. 

De verwerende partij verwijst naar de tekst van de bestreden beslissing, meer bepaald naar  het 

onderdeel (2.8) met betrekking tot de beoordeling van een goede ruimtelijke ordening en besluit 

als volgt dat het enig middel ongegrond is: 
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“de motivering (is) pertinent, afdoende, en niet kennelijk onredelijk noch onzorgvuldig (is), 

minstens wordt zulks niet aangetoond.   Er blijkt voldoende uit waarom er werd 

afgeweken van het andersluidende verslag van de POA.”. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Wanneer een weigeringsbeslissing gebaseerd is op meerdere motieven, moeten alle 

determinerende motieven onwettig zijn om de bestreden beslissing te  vernietigen wegens gebrek 

aan degelijke motivering. 

 

De afwezigheid van gegronde grieven tegen één van de determinerende weigeringsmotieven van 

een weigeringsbeslissing leidt noodzakelijk tot de vaststelling dat de weigeringsbeslissing 

onaangetast geldig blijft. 

 

De verwerende partij beslist als volgt tot weigering wegens onverenigbaarheid van de aanvraag 

met de goede ruimtelijk ordening: 

 

“2.8 De goede ruimtelijke ordening 

 

Het betrokken gebouw op het perceel in aanvraag, waar in voorliggende aanvraag een 

woongelegenheid bijkomend wordt gecreëerd, is destijds vergund geweest met 2 

appartementen. Het behoudt bouwvrije stroken van minstens 3m00 t.o.v. de zijdelinkse 

perceelsgrenzen. De bouwdiepte op het gelijkvloers is 18m00, op de verdieping is dit 

12m00. De kroonlijsthoogte is 5m85 + 15cm = 6m00 t.o.v. het maaiveld  

 

In het zadeldak zal met voorliggende aanvraag, de bewoonbare zolderverdieping 

omgevormd worden tot een volledig appartement met 2 slaapkamers. Op deze wijze is er 

met voorliggende aanvraag, een wijziging van het aantal woongelegenheden van 2 naar 3 

appartementen. 

 

Op het gelijkvloers is het eerste appartement terug te vinden, op de eerste verdieping het 

tweede appartement, op de tweede verdieping en bijhorende zolder zal nu het derde 

appartement ontstaan. Het nieuwe appartement wordt voorzien in de zeer ruime 

zolderverdieping en zal zelf een duplexvorm krijgen, waarbij de leefruimte en de eerste 

slaapkamer van het derde appartement worden ondergebracht op de tweede verdieping en 

de tweede grotere slaapkamer op de derde verdieping. 

 

Een gemeenschappelijke traphal ontstaat voor het tweede en derde appartement. Beiden 

krijgen dan ook een nieuwe brandwerende deur en de hal zal worden voorzien van alle 

nodige blusmiddelen en veiligheidsverlichting. 

 

Het betreffende bouwwerk zal door het uitvoeren van de beoogde werken niet worden 

gewijzigd en de aanvraag op zich zal dus bijgevolg volumematig geen ruimtelijk effect 

hebben op de omgeving. De materialen (metselwerk in beige en crème-grijze baksteen, 

zwarte dakpannen en beige aluminium buitenschrijnwerk) blijven behouden.  Inzake 

vormgeving en volume is het gebouw gelijkaardig aan de meeste buurgebouwen, nl. 

hoofdbouw met verdieping en zadeldak, en achterbouw op gelijkvloers met plat dak. 

 

De bebouwing in de omgeving is zeer heterogeen met verschillende typologieën en 

gabarieten (vrijstaand, halfopen of gesloten). Het pand van appellant bevindt zich in het 

eerste deel van de Wareslagestraat, aansluitend op de Stationsstraat. Dit deel vormt een 
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overgang van de dichte kernbebouwing in de Stationsstraat, met voornamelijk gesloten 

bebouwing, bestaande uit 2 bouwlagen onder een zadeldak, met zowel 

eengezinswoningen als meergezinswoningen, naar de vrijstaande woningen in het tweede 

deel van de Wareslagestraat. 

 

Met betrekking tot de bouwdichtheid en functionele inpasbaarheid van het voorliggende 

project, kan gesteld worden, dat vooreerst, rekening dient gehouden te worden met de 

bestaande toestand in de onmiddellijke omgeving.  

 

Belangrijk hierbij is, dat er aan het uitzicht van de bestaande woning niets verandert. De 

typologie van de bestaande woning, met een hoofgebouw met verdieping onder een 

zadeldak, is gelijkaardig aan de meeste woningen in de onmiddellijke omgeving en past 

zich in het straatbeeld in. De meergezinswoning werd in 2005 door het college terecht ook 

vergund. 

 

Volgens het College in haar weigering van de omgevingsvergunning, is de 

meergezinswoning nu reeds vreemd zijn aan de omgeving, waardoor het toevoegen 

van een extra woongelegenheid niet aanvaard kan worden. 

 

De Wareslagestraat is een residentiële straat die, in dit gedeelte, gekenmerkt wordt door 

een mix van gebouwen: open, gesloten en halfopen, waarvan het merendeel bestaande uit 

2 bouwlagen onder een zadeldak. Naast woningen is er ook een kapsalon, 

schoonheidssalon en dokterspraktijk gevestigd. In de aansluitende Stationsstraat is er een 

zeer duidelijke mix van een- en meergezinswoningen te vinden. Zo staat er op het kruispunt 

van de Stationsstraat met de Wareslagestraat en de Bergstraat een moderne 

meergezinswoning ingeplant (op ca. 100meter van het project). Deze meergezinswoning 

is qua schaal ook veel groter dan de aangevraagde meergezinswoning. 

 

Het gegeven dat, zoals door appellant in zijn beroepschrift aangehaald, in 2005 een 

vergunning voor een meergezinswoning werd verleend, maakt niet dat het college van 

burgemeester en schepenen geen nieuwe evaluatie kan maken. Zij kan wel degelijk 

oordelen dat het gevraagde nu “vreemd aan de omgeving” is. 

 

Naast de bestaande omgeving kan er uiteraard ook rekening gehouden worden met de 

beleidsmatig gewenste ontwikkelingen en met een ruimtelijke rendementsverhoging, op de 

plaatsen waar dit aangewezen is.  

 

Het project is vlakbij, maar niet echt in het centrum van Waasmunster gelegen, in een 

aftakking van de Stationsstraat, die heel het centrum doorkruist en Waasmunster verbindt 

met Sint-Niklaas en de E17. Om de hoek in de Stationsstraat liggen de haltes van bus 81, 

82 en 93 die door het centrum rijden. Het project is weliswaar goed bereikbaar en behoorlijk 

centraal gelegen, aansluitend bij de dorpskern van Waasmunster.  

 

Wanneer de woonkwaliteit van het nieuwe appartement geanalyseerd wordt werpen 

zich toch een aantal vraagstukken op. De bovenste grote slaapkamer is enkel bereikbaar 

via een draaitrap en heeft enkel twee velux vensters als verlichting. Er kunnen toch wel 

vragen worden gesteld hoe deze ruimte ooit als slaapkamer zal kunnen worden ingericht.  

 

Des te meer daar er zich op de benedenverdieping ook een uitbouw bevindt waardoor dit 

appartement nooit vanop de begane grond met een meubellift bereikbaar is.   
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Verder wordt een tussenvloer tussen het tweede appartement en de huidige zolder hier 

plots een woning-scheidende vloer. Hierdoor kan niet meer worden voldaan aan de 

heersende akoestische normen. Dit zal voor het onderliggend appartement een storende 

geluidsoverlast veroorzaken des te meer omdat het gebouw er bouwfysisch niet is op 

voorzien.  

 

De nieuwe  leefruimte op de tweede verdieping beschikt over een te lage woonkwaliteit 

gezien er slechts dachtlicht komt via twee veluxramen en twee smalle ramen in de zijgevel 

die uitgeeft op de koeren van de naastliggende woningen of op de zijgevel. Het 

appartement beschikt bovendien niet over een eigen buitenruimte, hetgeen toch wel 

onontbeerlijk kan worden geacht om tot een kwalitatief gegeven te komen. Er is 

daarenboven nergens een bergplaats voorzien voor fietsen of om huisvuil te plaatsen, dit 

laatste dient dus in de woonruimte te worden opgeslagen, wat een weinig wenselijke 

situatie is. De voorziene berging wordt zowel als badkamer en als berging aangeduid op 

het ingediende plan. Dit alles toont aan dat er sprake is van onvoldoende woonkwaliteit en 

dat met het gevraagde de ruimtelijke draagkracht ruimschoots wordt overschreden.  

 

Gelet op dit alles is het aangevraagde niet voldoende in overeenstemming met de goede 

ruimtelijke ordening en kan de omgevingsvergunning niet worden verleend.” 

 

De door de verwerende partij in de bestreden beslissing vastgestelde onverenigbaarheid van de 

aanvraag  met een goede ruimtelijke ordening is gebaseerd op een zestal kritieken, die te herleiden 

zijn tot de volgende weigeringsmotieven: 

 

1) de ‘inpasbaarheid in de omgeving’: 

 

de verwerende partij stelt daarover in de bestreden beslissing dat het college van 

burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster in eerste administratieve 

aanleg beslist dat een meergezinswoning “nu reeds vreemd aan de omgeving” is, en sluit 

zich daar (impliciet) bij aan; 

 

2) de ‘woonkwaliteit van de nieuwe woonunit’: 

 

de verwerende partij heeft in de bestreden beslissing ‘vragen’ over de inrichting van de 

bovenste slaapkamer en de akoestische kwaliteit van de tussenvloer, en kritiek op het 

daglicht in de nieuwe leefruimte en de afwezigheid van een afzonderlijke berging en 

buitenruimte. 

 

2. 

De Raad oordeelt dat de verzoekende partij alle determinerende weigeringsmotieven van de 

bestreden weigeringsbeslissing betwist door te stellen dat de verwerende partij  de verenigbaarheid 

van de aanvraag met een goede ruimtelijke ordening onzorgvuldig en foutief beoordeelt en 

bovendien volledig tegenstrijdig met het gunstig verslag van de provinciale omgevingsambtenaar, 

dat de verwerende partij, volgens de verzoekende partij, niet weerlegt. 

 

2.1 

In het tweede middelonderdeel bekritiseert de verzoekende partij de (afwezigheid van een  eigen) 

beoordeling door de verwerende partij van ‘de inpasbaarheid van de aanvraag in de omgeving’ 

 

2.2 

In het eerste middelonderdeel bekritiseert de verzoekende partij de (volgens haar verkeerde) 

beoordeling van de ‘woonkwaliteit’ van het nieuw appartement door de verwerende partij. 
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3. 

3.1. 

Overeenkomstig artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, d) VCRO moet een vergunning in principe   

geweigerd worden wanner de aanvraag onverenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening.  

 

De verwerende partij heeft een ruime appreciatiebevoegdheid wanneer ze onderzoekt of een 

aanvraag verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening. 

 

Bij haar beoordeling moet ze duidelijk vermelden op welke motieven haar beslissing gebaseerd is 

en rekening houden met de relevante, in de omgeving bestaande toestand en met de voor de 

aanvraag relevante aandachtspunten en criteria (artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 1° VCRO).  

 

Artikel 4.3.1, §2 VCRO bepaalt: 

 

“§ 2. De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met 

inachtneming van volgende beginselen: 

 

1° het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand 

van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, 

de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke 

elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, 

gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met 

inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4; 

 

2° het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het 

aangevraagde rekening met de in de omgeving bestaande toestand, doch het kan ook de 

volgende aspecten in rekening brengen: 

 

a) beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de aandachtspunten, vermeld 

in punt 1° ; 

 

b) de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement voor 

zover: 

 

1) de rendementsverhoging gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- en 

leefomgeving; 

 

2) de rendementsverhoging in de betrokken omgeving verantwoord is;” 

 

3.2. 

Krachtens artikel 63 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

(hierna: Omgevingsvergunningsdecreet) onderzoekt de verwerende partij, na administratief 

beroep, de aanvraag (opnieuw) volledig. 

 

De devolutieve werking van het administratief beroep betekent dat het onderzoek van de aanvraag 

wordt herhaald, zonder daarbij gebonden te zijn door de in eerste administratieve aanleg genomen 

beslissing.  

 

Krachtens artikel 63/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet stelt de provinciale 

omgevingsambtenaar, in principe voor elke beslissing over een administratief beroep (dat 

aanhangig is bij de deputatie en waarvoor de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie 

(POVC) niet tussenkomt), een verslag op. 
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De verwerende partij moet bij haar beoordeling rekening houden met dit verslag en in de bestreden 

beslissing vermelden hoe dat gebeurt. 

 

Artikel 48 Omgevingsvergunningsbesluit bepaalt de verplichte, in de vergunningsbeslissing te 

vermelden, inhoudelijke elementen, zoals, in artikel 48, §1, 4° en volgende, hetgeen omwille van 

de formele motiveringsplicht in de vergunningsbeslissing moet vermeld worden, namelijk: 

 

“§1. De beslissing over de vergunningsaanvraag bevat ten minste de volgende gegevens:  

(…) 

4° in voorkomend geval, een verwijzing naar de adviezen die de adviesinstanties, 

vermeld in artikel 35, 37, 38/1 of 38/3, het adviserend schepencollege en, in 

voorkomend geval, de POVC of de GOVC hebben uitgebracht in de aanleg in 

kwestie, en de wijze waarop daarmee is omgegaan; 

 

5° als een OVR is opgemaakt: (…); 

 

5°/1 als een project-MER is opgemaakt: (…) 

 

6° in voorkomend geval, een verwijzing naar de aard van de standpunten, 

opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek in de 

aanleg in kwestie, en de wijze waarop daarmee werd omgegaan; 

 

7° een motivering van de beslissing, onder meer rekening houdend met: 

 

a) in voorkomend geval, de beoordelingsgronden, vastgesteld bij of krachtens 

de decreten, vermeld in artikel 3, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014; (…) 

 (…)” 

 

3.3. 

De bevoegdheid van de Raad is beperkt tot een wettigheidstoezicht. 

 

De Raad kan alleen onderzoeken  of de verwerende partij in een bestreden beslissing de feitelijke 

gegevens correct vaststelt en of ze, op basis daarvan, niet kennelijk onredelijk of foutief beslist. De 

Raad kan niet zelf,  in de plaats van de verwerende partij, de verenigbaarheid van een aanvraag 

met een goede ruimtelijke ordening beoordelen. 

 

Een verzoekende partij moet aantonen dat de vergunningverlenende overheid de grenzen van haar 

appreciatiebevoegdheid overschreden heeft door onzorgvuldig, kennelijk onredelijk, of foutief te 

beslissen. 

 

De materiële motiveringsplicht vereist dat een beslissing gebaseerd is op motieven die in feite juist, 

en in rechte aanvaardbaar, zijn. Dat betekent onder meer dat die motieven gebaseerd moeten zijn  

op werkelijk bestaande en concrete feiten, die relevant zijn, en met de vereiste zorgvuldigheid 

werden vastgesteld, en dat die motieven pertinent moeten zijn en de beslissing juridisch moeten 

kunnen verantwoorden. 

 

De verwerende partij moet ook het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel respecteren.  Het 

zorgvuldigheidsbeginsel verplicht de verwerende partij (onder meer) tot zorgvuldige voorbereiding 

van een beslissing en een degelijk onderzoek van de feitelijke en juridische aspecten van het 

dossier, zodat ze met kennis van zaken kan beslissen. 
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Wanneer er tijdens de administratieve procedure (beroeps)grieven of adviezen zijn geformuleerd 

over een relevant en te beoordelen aspect, moet de verwerende partij bijzondere aandacht hebben 

voor deze argumenten. 

 

De verwerende partij moet, omwille van haar motiveringsplicht, niet elk argument uit een bezwaar 

of elk beroepsargument beantwoorden. 

 

De verwerende partij moet wel duidelijk de redenen vermelden die geleid hebben tot het nemen 

van haar beslissing. 

 

4. 

4.1. 

Uit de overwegingen van de bestreden beslissing die betrekking hebben op de (niet-)inpasbaarheid 

van de aanvraag in de omgeving blijkt dat dit het eerste weigeringsmotief is van de bestreden 

beslissing. 

 

De verwerende partij, die zich daarover impliciet lijkt aan te sluiten bij het standpunt van het college 

van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster, stelt daarover in de bestreden 

beslissing: 

 

“Volgens het College in haar weigering van de omgevingsvergunning, is de 

meergezinswoning nu reeds vreemd zijn aan de omgeving, waardoor het toevoegen van 

een extra woongelegenheid niet aanvaard kan worden. 

 

De Wareslagestraat is een residentiële straat die, in dit gedeelte, gekenmerkt wordt door 

een mix van gebouwen: open, gesloten en halfopen, waarvan het merendeel bestaande uit 

2 bouwlagen onder een zadeldak. Naast woningen is er ook een kapsalon, 

schoonheidssalon en dokterspraktijk gevestigd. In de aansluitende Stationsstraat is er een 

zeer duidelijke mix van een- en meergezinswoningen te vinden. Zo staat er op het kruispunt 

van de Stationsstraat met de Wareslagestraat en de Bergstraat een moderne 

meergezinswoning ingeplant (op ca. 100meter van het project). Deze meergezinswoning 

is qua schaal ook veel groter dan de aangevraagde meergezinswoning. 

 

Het gegeven dat, zoals door appellant in zijn beroepschrift aangehaald, in 2005 een 

vergunning voor een meergezinswoning werd verleend, maakt niet dat het college van 

burgemeester en schepenen geen nieuwe evaluatie kan maken. Zij kan wel degelijk 

oordelen dat het gevraagde nu “vreemd aan de omgeving” is.” 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert als volgt het standpunt van het college van 

burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster niet te volgen: 

 

“Volgens het College in haar weigering van de omgevingsvergunning, zou de 

meergezinswoning echter nu reeds vreemd zijn aan de omgeving, waardoor het toevoegen 

van een extra woongelegenheid niet aanvaard kan worden. Dit is opmerkelijk, gelet dat het 

college zelf in 2005 een meergezinswoning (tweewoonst) op het perceel vergunde, binnen 

het bestaande en in voorliggende aanvraag te behouden gabariet.  

 

De Wareslagestraat is een residentiële straat die, in dit gedeelte, gekenmerkt wordt door 

een zeer uiteenlopende mix van gebouwen: open, gesloten en halfopen, waarvan het 

merendeel bestaande uit 2 bouwlagen onder een zadeldak. Naast woningen is er ook een 

kapsalon, schoonheidssalon en dokterspraktijk gevestigd. In de aansluitende Stationsstraat 

is er een zeer duidelijke mix van een-en meergezinswoningen te vinden. Zo staat er op het 
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kruispunt van de Stationsstraat met de Wareslagestraat en de Bergstraat een moderne 

meergezinswoning ingeplant (op ca. 100meter van het project). Deze meergezinswoning 

is qua schaal ook veel groter dan de aangevraagde meergezinswoning.  

 

De meergezinswoning is dan ook absoluut niet vreemd aan de omgeving. Het is overigens, 

zoals terecht door appellant in zijn beroepschrift aangehaald, opmerkelijk dat in 2005 een 

vergunning voor een meergezinswoning werd verleend, maar deze meergezinswoning 

volgens het College nu plots “vreemd aan de omgeving” zou zijn.” 

 

Uit een vergelijking van de beide tekstfragmenten blijkt dat de verwerende partij in de bestreden 

beslissing de overwegingen over de meergezinswoningen in de omgeving (tweede paragraaf) 

letterlijk overneemt uit het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar, maar daar een andere 

conclusie aan koppelt, namelijk dat het standpunt van het college van burgemeester en schepenen 

van de gemeente Waasmunster (wel) een aanvaardbaar (weigerings)argument is.  

 

De Raad oordeelt dat de verwerende partij geen eigen beoordeling maakt van de inpasbaarheid 

van de aanvraag in de omgeving maar zich beperkt tot een verwijzing naar een ‘losse’ bewering 

van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster, die overigens 

indruist tegen de realiteit, zoals beschreven in de tweede paragraaf van voormeld tekstfragment.  

 

Verder lijkt de verwerende partij ook ten onterechte abstractie te maken van de bestaande 

vergunning voor de meergezinswoning, zoals door het college van burgemeester en schepenen 

van de gemeente Waasmunster in 2005 verleend. De vergunde toestand moet ‘as is’ in aanmerking 

genomen worden en kan niet zomaar terzijde geschoven, of anders gelezen, worden in het kader 

van de beoordeling van een nieuwe aanvraag. Er worden evenmin elementen bijgebracht waaruit 

blijkt dat er een ‘nieuwe’ relevante omgeving, of een nieuwe beleidsvisie, is. 

 

Volledigheidshalve oordeelt de Raad dat de verwerende partij alleen maar onder bepaalde 

voorwaarden de techniek van ‘motivering door verwijzing’ mag aanwenden. Voor een ‘motivering 

door verwijzing’ (naar een advies) gelden immers een aantal voorwaarden, namelijk (i) de inhoud 

van hetgeen waar naar verwezen wordt, is kenbaar voor de bestuurde en is (ii) zelf afdoende 

gemotiveerd, (iii) wordt bijgetreden in de uiteindelijke beslissing, (iv) er zijn geen tegenstrijdigheden 

en (v) voldoet aan de formele en materiële zorgvuldigheidsplicht, namelijk dat het inhoudelijk en 

qua totstandkoming zorgvuldig is. 

 

Nog los van de vraag of het standpunt van het college van burgemeester en schepenen van de 

gemeente Waasmunster zelf voldoet aan alle  voormelde eisen, blijkt in elk geval uit de bestreden 

beslissing (tweede paragraaf van het tekstfragment) dat de verwerende partij het andersluidend 

advies van de provinciale omgevingsambtenaar negeert. 

 

Het eerste (impliciet) weigeringsmotief van de bestreden beslissing berust in elk geval niet op een 

zorgvuldige feitenvinding en is niet gebaseerd op pertinente en draagkrachtige overwegingen. De 

bestreden beslissing is daarover dan ook gebrekkig. 

 

4.2.  

Dat de met de bestreden beslissing geweigerde nieuw te creëren woonentiteit “onvoldoende 

woonkwaliteit” heeft, is het tweede weigeringsmotief van de bestreden beslissing. 

 

De verwerende partij baseert die  “onvoldoende woonkwaliteit” op een “aantal vraagstukken” over 

de (praktische) inrichting van de tweede (bovenste slaapkamer), de kwaliteit van de bestaande 

tussenvloer, de lichtinval in de nieuwe leefruimte en (het ontbreken van) een afzonderlijke 

buitenruimte en een bergplaats.  
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4.2.1. 

Over het eerste in de bestreden beslissing opgeworpen ‘vraagstuk’ (de vraag hoe de tweede 

(bovenste) slaapkamer kan bemeubeld worden omdat ze alleen via een draaitrap bereikbaar is), 

waarop de bestreden weigeringsbeslissing gebaseerd is, stelt de verwerende partij in de bestreden 

beslissing: 

 

“De bovenste grote slaapkamer is enkel bereikbaar via een draaitrap en heeft enkel twee 

velux vensters als verlichting. Er kunnen toch wel vragen worden gesteld hoe deze ruimte 

ooit als slaapkamer zal kunnen worden ingericht. Des te meer daar er zich op de 

benedenverdieping ook een uitbouw bevindt waardoor dit appartement nooit vanop de 

begane grond met een meubellift bereikbaar is.”   

 

De Raad oordeelt dat dit ‘vraagstuk’ niet beschouwd kan worden als een criterium ter beoordeling 

van de woonkwaliteit of een goede ruimtelijke ordening in het algemeen. Een 

vergunningverlenende overheid is niet bevoegd om te beslissen over de inrichting van een pand,  

of de praktische uitwerking ervan,  en dat kan dan ook niet gelden als weigeringsmotief van de 

bestreden beslissing.  

 

4.2.2. 

Over het tweede in de bestreden beslissing opgeworpen ‘vraagstuk’ (de akoestische kwaliteit van 

de bestaande ‘tussenvloer’ tussen de eerste verdieping en de bovenliggende dakverdieping), 

waarop de bestreden weigeringsbeslissing gebaseerd is, stelt de verwerende partij in de bestreden 

beslissing: 

 

“Verder wordt een tussenvloer tussen het tweede appartement en de huidige zolder hier 

plots een woning-scheidende vloer. Hierdoor kan niet meer worden voldaan aan de 

heersende akoestische normen. Dit zal voor het onderliggend appartement een storende 

geluidsoverlast veroorzaken des te meer omdat het gebouw er bouwfysisch niet is op 

voorzien.“ 

 

De Raad oordeelt dat de verzoekende partij daarover terecht stelt dat het standpunt van de 

verwerende partij dat de bestaande vloerplaat niet meer voldoet, niet gebaseerd is op enig feitelijk 

gegeven en indruist tegen elke logica. Ut een door de verzoekende partij bezorgd uittreksel van 

het plan blijkt dat de vloeropbouw bestaat uit “vloertegels 1 cm, chape 8 cm, PE-folie + 

contactgeluidsisolatie, gewapende betonplaat 15 cm en bepleistering 1 cm. Deze opbouw is 

dezelfde voor zowel de scheiding tussen het gelijkvloers (appartement 1) en de eerste verdieping 

(appartement 2) als de scheiding tussen de eerste verdieping (appartement 2) en de 

zolderverdieping (appartement 3)”. 

 

Het door de verwerende partij in de bestreden beslissing opgeworpen ‘vraagstuk’ is al in de plannen 

beantwoord (en blijkt geen probleem te vormen) en kan dus niet meer als een mogelijk ernstig 

gebrek aan woonkwaliteit aangegrepen worden, minstens motiveert de verwerende partij dat niet 

afdoende, om met de bestreden beslissing een vergunning te weigeren. 

 

4.2.3. 

Over (de afwezigheid van) voldoende daglicht in de leefruimte van het nieuw appartement stelt de 

verwerende partij in de bestreden beslissing als volgt dat er sprake is van een aantasting van de 

woonkwaliteit: 

 

“De nieuwe leefruimte op de tweede verdieping beschikt over een te lage woonkwaliteit 

gezien er slechts daglicht komt via twee veluxramen en twee smalle ramen in de zijgevel 

die uitgeeft op de koeren van de naastliggende woningen of op de zijgevel.” 
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De Raad oordeelt ook hierover dat de verzoekende partij terecht stelt dat deze kritiek berust op 

een foutieve beoordeling van de werkelijke situatie: uit het “plan zijgevel rechts en links” en het 

“grondplan tweede verdieping” blijkt dat de leefruimte daglicht heeft via twee Veluxramen (van 134 

cm x 90 cm) en twee gevelramen met een breedte van 1,40 meter (ongeveer 1/4 van de lengte 

van de  kamer) en dat is dus helemaal niet ‘smal’ en beide ramen zijn ongeveer 1,5 meter hoog, 

zodat beide ramen samen meer dan 4 m² oppervlakte hebben. 

 

Uit het fotomateriaal en het inplantingsplan blijkt dat de verwerende partij in de bestreden beslissing 

ten onrechte stelt dat de ramen uitgeven op een zijgevel of koeren van andere woningen. 

 

De zijgevels met de voorziene ramen staan op minstens drie meter van de zijdelingse 

perceelsgrenzen en aan de rechterzijde is de woning op het perceel veel meer vooraan op het 

perceel ingeplant, zodat er (op het eerste gezicht) geen uitzicht is op een blinde muur of een 

aantasting van de lichtinval. 

 

Daaruit volgt dat de argumentatie van de verwerende partij in de bestreden beslissing om een 

vergunning te weigeren onzorgvuldig is, want indruist tegen de plannen en de feitelijke situatie, 

zodat die argumentatie niet volstaat om een (vermeende) onvoldoende woonkwaliteit te 

onderbouwen, minstens is de motivering daarvan gebrekkig. 

 

4.2.4. 

Over het ontbreken van een private buitenruimte bij het nieuw appartement als tekortkoming qua 

woonkwaliteit, stelt de verwerende partij in de bestreden beslissing: 

 

"Het appartement beschikt bovendien niet over een eigen buitenruimte, hetgeen toch wel 

onontbeerlijk kan worden geacht om tot een kwalitatief gegeven te komen.” 

 

De Raad oordeelt dat de verzoekende partij terecht stelt dat de aan- of afwezigheid van een 

buitenruimte niet zomaar als beoordelingscriterium kan ingevoerd worden: er zijn geen bindende 

voorschriften of normen, waarin deze vereiste vermeld is. 

 

De door de verwerende partij in de bestreden beslissing vereiste “onontbeerlijk(heid van) een eigen 

buitenruimte” is dan ook alleen gebaseerd op een eigen invulling van het begrip woonkwaliteit door 

de verwerende partij, die niet in enige reglementaire bepaling terug te vinden is, zodat het voor de 

verwerende partij dan ook niet zomaar ‘plots’ als weigeringsmotief gehanteerd kan worden. 

 

De verzoekende partij wijst er eveneens op dat het bestaand vergund appartement (op de 

verdieping) geen aparte buitenruimte heeft en dat in de eerder daarvoor verleende vergunning niet 

als voorwaarde is opgelegd of als knelpunt is aangeduid. 

 

De Raad oordeelt dat de verzoekende partij dan ook mag veronderstellen dat die visie nog steeds 

van toepassing is, zeker nu dat niet door enige (nieuwe) bepaling wordt tegengesproken. 

 

4.2.5. 

Tot slot stelt de verwerende partij in de bestreden beslissing als volgt dat het ontbreken van een 

bergplaats voor fietsen of huisvuil een knelpunt is: 

 

“Er is daarenboven nergens een bergplaats voorzien voor fietsen of om huisvuil te plaatsen, 

dit laatste dient dus in de woonruimte te worden opgeslagen, wat een weinig wenselijke 

situatie is. De voorziene berging wordt zowel als badkamer en als berging aangeduid op 

het ingediende plan. Dit alles toont aan dat er sprake is van onvoldoende woonkwaliteit en 

dat met het gevraagde de ruimtelijke draagkracht ruimschoots wordt overschreden.” 



RvVb - 14 

 

De verwerende partij vermeldt in de bestreden beslissing echter niet op welke reglementaire 

bepaling of welke invulling van het begrip ‘woonkwaliteit’ ze zich daarvoor baseert, en de aanvrager 

van een vergunning kan (en moet) geen rekening houden met normen of eisen die niet vooraf 

gekend zijn en plots geformuleerd worden. 

 

De Raad oordeelt dat de verzoekende partij terecht stelt dat dat deze opmerking niet eerder als 

knelpunt geformuleerd is, noch door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

Waasmunster, noch in het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar, en dus ‘plots’ als 

beoordelingscriterium voor de beoordeling van de woonkwaliteit gehanteerd wordt. Dat geldt des 

te meer nu er ook in de vergunde toestand, met al twee appartementen, geen private fiets- of 

afvalberging per unit is. 

 

De verzoekende partij stelt ook dat het perceel voldoende ruimte biedt om fietsen te stallen en afval 

te bergen “op eigen terrein”. De verwerende partij had de verzoekende partij daarover kunnen 

bevragen, minstens kunnen onderzoeken of aan dit euvel eventueel kon verholpen worden door 

het opleggen van een voorwaarde.  

 

De Raad oordeelt dan ook dat dit door de verwerende partij in de bestreden beslissing vermeld 

‘knelpunt’ of ‘vraagstuk’ helemaal geen draagkrachtig en pertinent weigeringsmotief is van de 

bestreden beslissing. 

 

5. 

Niettegenstaande de verwerende partij de discretionaire appreciatiebevoegdheid heeft om te 

bepalen wat (onder meer) een voldoende woonkwaliteit is, oordeelt de Raad dat de verwerende 

partij kennelijk onredelijk streng beslist: de in de bestreden beslissing vermelde tekortkomingen 

qua woonkwaliteit zijn gebaseerd op onjuiste veronderstellingen en/of de verwerende partij toetst, 

in de bestreden beslissing, de aanvraag aan beoordelingscriteria die niet verankerd zijn in enige 

bepaling of beleidsvisie, zodat uit de bestreden beslissing een zekere willekeur blijkt. 

 

De Raad oordeelt dan ook dat dat de verwerende partij in de bestreden beslissing in gebreke 

gebleven is op basis van een zorgvuldige feitenvinding, feitelijk en juridisch correct te beslissen 

over de overeenstemming van de aanvraag met de eisen van een goede ruimtelijke ordening.  

 

De bestreden weigeringsbeslissing is dan ook aangetast door een gebrek aan zorgvuldigheid en 

is gebaseerd op een niet-deugdelijke motivering, waarmee de verwerende partij de grenzen van 

de redelijkheid heeft overschreden. 

 

Het enig middel is dan ook gegrond. 

VII. KOSTEN 

De Raad legt de kosten van het beroep ten laste van de procespartij die ten gronde in het ongelijk 

gesteld wordt (artikel 33 DBRC-decreet).  

 

Omdat de Raad de vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing gegrond verklaart, is de 

verwerende partij de procespartij die ten gronde in het ongelijk wordt gesteld.  

 

De Raad legt de kosten van de verzoekende partij, meer bepaald het rolrecht ten bedrage van 200 

euro, en een rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 700 euro, ten laste van de verwerende 

partij. 
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BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

 

1. De Raad vernietigt de beslissing van de verwerende partij van 27 augustus 2020, waarbij aan 

de verzoekende partij een omgevingsvergunning wordt geweigerd voor het uitbreiden van een 

meergezinswoning met 1 appartement (van 2 naar 3) op de percelen gelegen te Waasmunster, 

Wareslagestraat 25, met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie C, nummer 1662G8 en 

1662H8. 

 

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

beroep van de verzoekende partij  

 

3. De Raad legt de kosten van het beroep, meer bepaald het door de verzoekende partij betaald 

rolrecht ten bedrage van 200 euro en een aan de verzoekende partij verschuldigde 

rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 700 euro, ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 25 maart 2021 door de eerste kamer. 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de eerste kamer, 

Jelke DE LAET Eddy STORMS 
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