
RvVb - 1  

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

 

van 6 mei 2021 met nummer RvVb-A-2021-0958 

in de zaak met rolnummer 1920-RvVb-0720-A 

 

 

Verzoekende partij MEDIAGEUZEN nv 
 
vertegenwoordigd door Mr. Erik VANDEN BRANDE met 
woonplaatskeuze te 1040 Brussel, Sint Michielslaan 55 bus 10 
 

Verwerende partij de provincie ANTWERPEN, vertegenwoordigd door de 
deputatie van de provincieraad 
 
met woonplaatskeuze te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 
22 
 

 

I. BESTREDEN BESLISSING 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 24 juni 2020 de vernietiging van de 

beslissing van de verwerende partij van 7 mei 2020. 

 

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

weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen van 

7 februari 2020 niet ingewilligd. 

 

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

het regulariseren van een reclamebord op het perceel gelegen te 2060 Antwerpen, Schijnpoortweg 

55, met als kadastrale omschrijving afdeling 7, sectie G, nummer 367Y 7. 

II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING 

De verwerende partij dient geen antwoordnota maar wel het administratief dossier in. De 

verzoekende partij dient geen toelichtende nota in. 

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 20 april 2021. De procespartijen hebben 

ingestemd met het schriftelijk behandelen en in beraad nemen van de zaak met toepassing van 

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

voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (hierna: Procedurebesluit). 

 

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

bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet) en Procedurebesluit zijn toegepast. 
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III. FEITEN 

De verzoekende partij dient op 10 december 2019 bij het college van burgemeester en schepenen 

van de stad Antwerpen een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor “het regulariseren 

van een reclamebord” op het perceel gelegen te 2060 Antwerpen, Schijnpoortweg 55. 

 

Het perceel ligt volgens de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan ‘Antwerpen’, vastgesteld 

met koninklijk besluit van 3 oktober 1979, in gebied voor dagrecreatie. Het perceel ligt ook binnen 

de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening grootstedelijk gebied 

Antwerpen’, goedgekeurd op 19 juni 2009. Het perceel ligt niet in een deelgebied waarvoor nadere 

voorschriften gelden. 

 

Er wordt geen openbaar onderzoek georganiseerd. 

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer adviseert op 14 januari 2020 ongunstig omwille van de 

strijdigheid met direct werkende normen binnen de beleidsvelden waarvoor het bevoegd is, alsook 

met de doelstellingen en zorgplichten binnen het beleidsveld van verkeersveiligheid. 

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert op 7 februari 2020 een omgevingsvergunning 

aan de verzoekende partij. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat de aanvraag 

strijdt met de stedenbouwkundige voorschriften van de Bouwcode Antwerpen en steunt tevens op 

het ongunstig advies van het Agentschap Wegen en Verkeer. 

 

Tegen die beslissing tekent de verzoekende partij op 19 februari 2020 administratief beroep aan 

bij de verwerende partij. 

 

Het college van burgemeester en schepenen adviseert op 27 maart 2020 ongunstig.  

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer adviseert op 9 april 2020 opnieuw ongunstig, waarbij ze haar 

eerder standpunt herneemt. 

 

Na de hoorzitting van 5 mei 2020 verklaart de verwerende partij het beroep op 7 mei 2020 

ongegrond en weigert een omgevingsvergunning.  

 

Dit is de bestreden beslissing. 

IV. ONDERZOEK VAN DE MIDDELEN 

A. Derde middel 

Standpunt van de partijen 

In dit middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 78 van het decreet van 25 

april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna: Omgevingsvergunningsdecreet). Ze zet 

dit uiteen als volgt: 

 

 “… 

De aanvraag wordt niet in overeenstemming geacht met de direct werkende normen binnen 

andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening (art 4.3.3. VCRO) o.m. omdat de 

aanvraag strijdig zou zijn met artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering dd 29.03 

2002 dat bepaalt dat voor ingebruikname van het domeingoed vooraf een 

domeinvergunning verkregen moet worden van de domeinbeheerder. 
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De aangevraagde constructie zou zich volgens het advies van het Agentschap Wegen en 

Verkeer niet op privé eigendom maar op het openbare domein van de gewestweg bevinden 

hetgeen niet toegelaten zou zijn omdat er volgens AWV nog geen vergunning werd 

aangevraagd voor de mgebruikname van het openbaar domein (pagina 9 bestreden 

besluit). 

 

Aldus schendt het bestreden besluit art. 78 §1 OMVD: 

 

“De omgevingsvergunning heeft een zakelijk karakter. Ze wordt verleend onder 

voorbehoud van de burgerlijke rechten die betrekking hebben op het onroerend goed." 

  

De deputatie kan in haar beslissing geen domeinvergunning of machtiging opleggen. Het 

is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om deze aanvraag bijkomend te doen. De 

deputatie moet de aanvraag beoordelen op haar merites en neemt een beslissing onder 

voorbehoud van de zakelijke rechten. Het is ook aan het Agentschap Wegen en Verkeer 

om toezicht uit te oefenen op haar domein, of er werken uitgevoerd worden zonder de 

nodige machtiging (domeinvergunning). 

 

Ten onrechte heeft de deputatie de omgevingsvergunning derhalve geweigerd op grond 

van de ontstentenis van domeinvergunning. 

…” 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag onder meer strijdig wordt bevonden met het 

besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2002 betreffende het toekennen van vergunningen, 

het vaststellen en innen van retributies voor het private gebruik van het openbaar domein van de 

wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken. Artikel 2 en 3 van dit 

besluit bepalen: 

 

“… 

Artikel 2.  

§ 1. Onverminderd artikel 4 moet voor de in deel II omschreven ingebruiknemingen van het 

domeingoed vooraf een vergunning verkregen worden van de domeinbeheerder.  

Dat geldt ook ingeval installaties of infrastructuur waar een vergunning voor werd verleend, 

later gewijzigd of verplaatst worden, tenzij het Vlaamse Gewest opdrachtgever is. In dat 

laatste geval dienen er enkel aangepaste technische documenten overeenkomstig artikel 

4, § 1, 3°, b) te worden ingediend bij de domeinbeheerder.  

… 

Artikel 3.  

De domeinbeheerder oordeelt erover of de gevraagde vergunning verenigbaar is met het 

beleid inzake het beheer van het domeingoed. Hij weigert de vergunning indien dit niet het 

geval is.  

…”  

 

Hieruit volgt dat het Agentschap Wegen en Verkeer bepaalt of een vergunning verkregen wordt 

voor de ingebruikname van het domeingoed. In voorkomend geval moet deze beslissing worden 

genomen vooraleer de vergunningverlenende overheid beslist over de aanvraag om een 

omgevingsvergunning die de ingebruikname van het domeingoed inhoudt. 
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In de bestreden beslissing wordt verwezen naar het ongunstig advies van het Agentschap Wegen 

en Verkeer van 9 april 2020 en wordt de aanvraag in navolging hiervan ongunstig beoordeeld: 

 

“… 

Art. 2 van dit besluit bepaalt dat voor ingebruiknemingen van het domeingoed vooraf een 

domeinvergunning verkregen moet worden van de domeinbeheerder. 

In het advies van AWV wordt gesteld: 

 

De aangevraagde constructie bevindt zich op het openbare domein van de 

gewestweg. Dit is niet toegelaten zonder een domeinvergunning ervoor te bekomen 

van het Agentschap. Er werd nog geen vergunning aangevraagd voor de 

ingebruikneming van het openbaar domein. 

 

Dergelijke domeinvergunning kan ook niet toegestaan worden omdat het 

gevraagde niet verenigbaar is met het beleid inzake het beheer van het 

domeingoed zodat het Agentschap Wegen en Verkeer de domeinvergunning zou 

moeten weigeren. Ook de omgevingsvergunning moet dus geweigerd worden. De 

constructie zal tegen de gevel langs de gewestweg gehangen worden. Deze gevel 

staat op de grens van het openbaar domein. 

 

De constructies die er worden tegen geplaatst hangen dus over het openbaar 

domein. Er moet hier rekening gehouden worden met de geringe breedte van het 

voetpad. Deze locatie ligt ook op de route tussen het sportpaleis/Lotto arena en de 

halte van het openbaar vervoer. Bij evenementen is het dus zeer druk op dit 

voetpad. Alle obstakels moeten dan ook vermeden worden. 

 

De zijgevel grenst aan de Schijnpoortweg (N120) en betreft een gewestweg. 

 

Het standpunt m.b.t. de geringe breedte van het zeer druk gebruikte voetpad wordt 

bijgetreden. Een overkraging, over het openbaar domein, is op deze specifieke locatie niet 

aangewezen. Ook al bevat het onderste punt van de panelen een hoogte van 2,40m boven 

het voetpad, toch zorgt de overkraging voor een visuele vernauwing van deze druk 

gebruikte doorgang. De voetpadbreedte dient ten volle benut kunnen blijven. 

…’ 

 

2. 

De verzoekende partij betwist niet dat de bestreden omgevingsvergunning een ingebruikname van 

het domeingoed inhoudt. Wel werpt ze op dat de verwerende partij geen domeinvergunning kan 

opleggen en ze over de aanvraag moet beslissen onder voorbehoud van zakelijke rechten. Aldus 

lijkt ze er van uit te gaan dat het niet voldoen aan de vereisten uit het besluit van de Vlaamse 

regering van 29 maart 2002 inzake de ingebruikneming van het domeingoed geen weigeringsgrond 

kan vormen voor het verlenen van een omgevingsvergunning op grond van het zakelijk karakter 

van de omgevingsvergunning. 

 

Artikel 78, §1, eerste lid Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt inderdaad dat de 

omgevingsvergunning een zakelijk karakter heeft en wordt verleend onder voorbehoud van de 

burgerlijke rechten die betrekking hebben op het onroerend goed. Echter valt het gebruik van het 

openbaar domein op basis van een domeinvergunning niet gelijk te stellen met een loutere 

toepassing van burgerlijke rechten, maar (zoals blijkt uit het begrip ‘vergunning’) heeft het 

betrekking op het individueel opheffen van een verbod dat om redenen van algemeen belang werd 

ingesteld. Het besluit van 29 maart 2002 betreffende het toekennen van vergunningen, het 

vaststellen en innen van retributies voor het private gebruik van het openbaar domein van de 
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wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken is een “direct werkende 

norm”, die door de bevoegde overheid in acht moet worden genomen bij de beoordeling van een 

aanvraag tot omgevingsvergunning.  

 

Artikel 4.3.3 VCRO bepaalt met name dat indien, hetzij uit de verplicht in te winnen adviezen, hetzij 

uit het aanvraagdossier, blijkt dat het aangevraagde strijdig is met “direct werkende normen”, de 

vergunning wordt geweigerd of in de aan de vergunning verbonden voorwaarden waarborgen 

worden opgenomen met betrekking tot de naleving van de sectorale regelgeving. Onder "direct 

werkende normen" wordt verstaan: “supranationale, wetskrachtige, reglementaire of beschikkende 

bepalingen die op zichzelf volstaan om toepasbaar te zijn, zonder dat verdere reglementering met 

het oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is”. 

 

Uit deze bepaling volgt aldus dat de vaststelling door een vergunningverlenende overheid dat het 

aangevraagde strijdig is met een direct werkende norm binnen andere beleidsvelden dan de 

ruimtelijke ordening een draagkrachtig motief is om een vergunning te weigeren. Het Agentschap 

Wegen en Verkeer stelt vast dat de aanvraag zich op het openbare domein van de gewestweg 

bevindt, zonder dat hiertoe overeenkomstig het besluit van 29 maart 2002 een vergunning werd 

aangevraagd. Het kan derhalve niet ernstig worden betwist dat uit het aangevraagde blijkt dat het 

strijdig is met “direct werkende normen”. De verzoekende partij toont dan ook niet aan dat de 

bestreden beslissing artikel 78 Omgevingsvergunningsdecreet zou schenden. 

 

Het middel wordt verworpen. 

B. Vierde middel 

Standpunt van de partijen 

In dit middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 6 van het koninklijk besluit 

van 14 december 1959 waarbij regelen worden gesteld op het aanplakken en reclame maken, van 

artikel 4.3.3 VCRO, en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met in het bijzonder 

het rechtszekerheidsbeginsel. Ze stelt hierbij het volgende: 

 

 “… 

Ofschoon het begrip "uithangbord" niet gedefinieerd wordt in het K.B. dd. 14.12.1959, 

concludeert de Deputatie dat AWV correct heeft geoordeeld dat de aanvraag niet als 

uithangbord in de zin van art. 6 van het K.B. dd. 14.12.1959 kan worden beschouwd (zie 

pagina 11 bestreden besluit), omdat de inhoud van de publicitaire boodschap niet gekend 

is en bepalend is, en in het beroepschrift wordt vermeld dat het uithangbord ook informatie 

kan bevatten van de stedelijke overheid. 

  

Het bestreden besluit komt daardoor in strijd met eerdere administratieve besluitvorming 

met name met een besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen dd 14.11.2019, 

genomen in het kader van het vorig omgevingsberoep bij de deputatie (OMBER-2019-

0685; OMV2019066452) van verzoekende partij m.b.t. hetzelfde uithangbord dat voorwerp 

is van huidige aanvraag. 

Volgens het besluit dd 14.11.2019 kon de aanvraag wel degelijk beschouwd worden als 

een uithangbord, mits het opleggen van een mogelijke vergunningsvoorwaarde omtrent de 

boodschap op het uithangbord. 

De deputatie kon op 14.11.2019 echter geen vergunning verlenen omdat de aanvraag toen 

niet voldeed aan art. 5 van het K.B. dd. 14.12.1959 omdat er in die vorige aanvraag twee 

uithangborden werden aangevraagd terwijl art. 5 van het K.B. dd. 14.12.1959 bepaalt dat 

er niet meer dan één uithangbord tegen de zijgevel mag aanwezig zijn. 
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Om die reden werd door verzoekende partij vervolgens de huidige aanvraag ingediend, 

identiek als de vorige maar herleid tot één uithangbord. 

De huidige aanvraag concordeert dus zowel met art. 6 als met art. 5 van het K.B. dd. 

14.12.1959. 

Verzoekende partij kon er gelet op de aangepaste aanvraag dan ook legitiem op 

vertrouwen, dat de deputatie een voorwaardelijke vergunning zou afleveren tot regularisatie 

van één uithangbord, met het opleggen van een vergunningsvoorwaarde omtrent de 

boodschap op het uithangbord. 

 

De beoordelingscriteria die de deputatie hanteert in het bestreden besluit dd 07.05.2020 

zijn echter totaal anders dan de criteria die gehanteerd werden in het besluit dd 14.11.2019, 

n.a.v. de vorige aanvraag van verzoekende partij. 

Thans stelt de deputatie immers dat er van uithangbord geen sprake kan zijn omdat de 

specifieke inhoud van de boodschap niet gekend is. 

De deputatie hinkt hier op twee gedachten en heeft verzoekende partij valse hoop gegeven. 

 

Deze wispelturigheid in de beoordeling van de aanvraag voor één en hetzelfde uithangbord, 

op dezelfde plaats en van dezelfde afmetingen, brengt de rechtszekerheid in het gedrang. 

Verzoekende partij kon er immers rechtmatig op vertrouwen dat ook de gecorrigeerde 

aanvraag voor één uithangbord als zaakgebonden publiciteit zou worden aangenomen, 

gelet op het feit dat zijn vorige aanvraag voor hetzelfde uithangbord (+ een tweede 

uithangbord) al als dusdanig werd beoordeeld. 

 

Door het bestreden besluit werd art 6 van het KB dd 14.12.1959 dan ook niet correct 

toegepast en art 4.3.3. VCRO ten onrechte weerhouden als decisieve weigeringsgrond 

zoals voorgesteld door AWV in zijn ongunstig advies. 

 

De bestreden beslissing dient derhalve vernietigd te worden. 

…” 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De aanvraag wordt in de bestreden beslissing evenzeer geweigerd op grond van de strijdigheid 

met het koninklijk besluit van 14 december 1959 waarbij regelen worden gesteld op het aanplakken 

en reclame maken (hierna: het KB van 14 december 1959). 

 

Het KB van 14 december 1959 bepaalt onder meer dat het in principe verboden is om enige vorm 

van publiciteit aan te brengen die herkenbaar is vanaf de toeristische verkeerswegen (artikel 1), 

zoals de gewestweg N120 in dit geval. Uitzonderingen op dit verbod zijn toegestaan voor publiciteit 

op een bedrijfsgebouw en dit voor de daarin aanwezige bedrijven, voor zover voldaan is aan 

voorwaarden die duidelijk en precies worden omschreven (artikel 2). Deze normen volstaan op 

zichzelf om toepasbaar te zijn, zonder dat verdere reglementering met het oog op precisering of 

vervollediging noodzakelijk is, zodat de ingeroepen bepalingen van het KB van 14 december 1959 

te beschouwen zijn als “direct werkende normen” in de zin van artikel 4.3.3 VCRO. 

 

Artikel 6 van het KB van 14 december 1959 voorziet meer algemeen dat ‘uithangborden’ niet onder 

de toepassing vallen van onder meer het principieel reclameverbod van artikel 1 en de 

uitzonderingsregeling voorzien in artikel 2 van datzelfde KB. Uitzonderingen genieten zoals steeds 

een restrictieve interpretatie en moeten geïnterpreteerd worden rekening houdend met de regel 

waarop zij een uitzondering vormen. 
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Zoals reeds in het voorgaande middel gesteld, heeft de verwerende partij, indien uit een verplicht 

ingewonnen advies blijkt dat het aangevraagde strijdig is met een direct werkende norm binnen 

andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening, als vergunningverlenend bestuursorgaan geen 

beoordelingsbevoegdheid meer om zelf de strijdigheid met de direct werkende norm uit het advies 

te toetsen. Het verplicht in te winnen advies is dus bindend krachtens artikel 4.3.3 VCRO, namelijk 

in de mate dat uit het advies de strijdigheid met een direct werkende norm blijkt. 

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer komt in haar ongunstig advies van 9 april 2020 tot de 

vaststelling dat de aanvraag niet als uithangbord kan worden beschouwd en aldus niet onder de 

uitzondering valt van de verbodsbepaling voor het aanbrengen van publiciteit. De verwerende partij 

meent, in navolging van het ongunstig advies van het Agentschap Wegen en Verkeer, dat de 

aanvraag op basis van de voorhanden zijnde gegevens niet als een uithangbord kan beschouwd 

worden en dus strijdt met het KB van 14 december 1959 valt. Ze overweegt als volgt: 

 

 “… 

Artikel 4 van dit KB stelt dat het verboden is om langs sommige beschermde niet-

toeristische verkeerswegen aanplakbrieven of andere visuele reclames of 

publiciteitsmiddelen aan te brengen, zodra zij van af die verkeerswegen herkenbaar zijn. 

De aanvraag heeft betrekking op een publiciteitsinrichting die herkenbaar zal zijn vanaf 

dergelijke niet-toeristische weg, namelijk de gewestweg N120, zodat de 

publiciteitsinrichting verboden is. 

De betrokken publiciteitsinrichting kan in overeenstemming worden gebracht met hoger 

vermelde regelgeving als wordt voldaan aan alle volgende voorwaarden: 

… 

Artikel 6 van dit KB stelt dat dit verbod niet geldt in een aantal uitzonderingsgevallen. De 

betrokken publiciteitsinrichting voldoet niet aan deze uitzonderingsgrond. De betrokken 

publiciteit is geen uithangbord. Om als uithangbord beschouwd te kunnen worden, moet 

aan twee voorwaarden voldaan zijn. 

• Inhoudelijke voorwaarde: een mededeling die enkel de economische verrichtingen 

die inherent zijn aan de locatie kenbaar maakt 

• Vormelijke voorwaarde: het publiciteitsmiddel mag geen dermate grote afmetingen 

hebben dat het doel om de economische verrichtingen kenbaar te maken, 

overstegen wordt. 

 

De aangevraagde publiciteitsinrichting kan niet als uithangbord worden beschouwd. De 

aanvraag specificeert geenszins welke boodschappen weergegeven zullen worden, zodat 

het verlenen van een vergunning niet mogelijk is nu niet kan worden beoordeeld of het hier 

gaat over een uithangbord. Ook in deze aanvraag wordt hier geen duidelijkheid over 

gebracht. De reclameboodschappen in het verleden waren ten voordele bedrijven die niet 

gevestigd zijn op deze locatie. Het bord is dus een reclamebord. 

AWV stelt correct in zijn advies dat de aanvraag geenszins specifieert welke boodschappen 

zullen worden weergegeven. 

 

Het begrip "uithangbord" wordt in het KB niet gedefinieerd en vergt bijgevolg een 

beoordeling. 

 

Het Hof van Beroep te Gent oordeelde op 26 september 1985: "Onder uithangbord in de 

zin van artikel 6.10 van voornoemd K.B. dient verstaan te worden, zoals nader omschreven 

werd in het verslag aan de Koning dat dit K.B. voorafgaat (BS., 4 januari 1960, blz. 33), de 

op een gebouw of op de aanhankelijkheden daaraan vastgemaakte mededeling waarbij 

een persoon het publiek ter kennis brengt dat hij in zijn gebouw een bepaalde 

werkzaamheid verricht. Een uithangbord mag geen mededeling die derden ten voordele 
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zou kunnen strekken, zoals de vermelding van de handelsnaam van hun producten, 

opnemen." 

 

In het beroepschrift wordt gesteld dat de reclamevoering betrekking zal hebben op de 

handelszaken in het hoekcomplex aan de Schijnpoortweg/Slachthuislaan. Dit is echter in 

strijd met de vermelding 'niet-zaakgebonden publiciteit' in de aanvraag en met de melding 

in het beroepschrift dat het uithangbord ook informatie van de stedelijke overheid kan 

bevatten. AWV oordeelde correct dat de aanvraag niet als uithangbord kan beschouwd 

worden. 

…” 

 

2. 

De verzoekende partij betwist niet dat de aanvraag onder toepassing valt van het KB van 14 

december 1959. Noch betwist ze dat de bepalingen van het KB van 14 december 1959 “direct 

werkende normen” zijn in de zin van artikel 4.3.3 VCRO.  

 

Ze betoogt echter dat de verwerende partij de aanvraag ten onrechte niet als uithangbord 

beschouwt en het KB van 14 december 1959 ten onrechte als weigeringsgrond hanteert. De 

verzoekende partij verwijst hiertoe naar de eerdere vergunningsbeslissing van de verwerende partij 

van 14 november 2019 over een aanvraag van twee uithangborden op dezelfde locatie. De 

vergunning zou hier zijn geweigerd om reden dat ze strijdig is met de bepaling dat er niet meer dan 

één uithangbord op een zijgevel mag aangebracht worden.  

 

Echter zou de verwerende partij volgens de verzoekende partij geoordeeld hebben dat de borden 

in deze aanvraag wel degelijk als uithangborden konden worden beschouwd, mits het opleggen 

van een mogelijke vergunningsvoorwaarde omtrent de boodschap op het uithangbord. De 

verzoekende partij stelt dat voorliggende aanvraag hieraan tegemoet komt door slechts één 

uithangbord aan te vragen. De vergunning kon aldus verleend worden mits het opleggen van een 

voorwaarde inzake de boodschap die op het uithangbord wordt aangebracht.  

 

3. 

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat een recht voorzienbaar en toegankelijk moet zijn zodat 

de rechtszoekende in staat is zijn rechtshandeling op voorhand in te schatten en waarbij deze moet 

kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid bij het bestuur. 

 

De verzoekende partij legt de beslissing van 14 november 2019, waarop haar hele betoog steunt, 

niet voor. Zodoende kan niet vastgesteld worden wat de feitelijke gegevens van de toen ingediende 

aanvraag precies inhielden, alsook welke overwegingen de verwerende partij concreet hanteerde 

en kan niet met zekerheid nagegaan worden of de verwerende partij, door voorliggende aanvraag 

te weigeren en dus niet voorwaardelijk te verlenen, geen blijk geeft van een standvastig beleid bij 

de toetsing aan de bepalingen van het KB van 14 december 1959.  

 

Verder moet opgemerkt worden dat zelfs door het opleggen van de voorwaarde dat de publiciteit 

dient beperkt te worden tot de voor de in het handelsgebouw aanwezige bedrijven, de aanvraag 

niet automatisch in overeenstemming kan geacht worden met de restrictieve bepalingen van het 

KB van 14 december 1959. Het KB stelt immers een principieel reclameverbod in voor de plaatsen 

zichtbaar vanaf een autosnelweg, en voorziet vervolgens uitdrukkelijk in een uitzondering voor 

publiciteit op bedrijfsgebouwen en beperkt tot de daarin aanwezige bedrijven. Het KB koppelt die 

uitzondering aan een reeks cumulatieve voorwaarden. Onder meer wordt de maximale toegestane 

oppervlakte in artikel 2 beperkt tot 3 m², terwijl het vaststaat dat het aangevraagde publiciteitsbord 

16 m² bedraagt. Welnu in het licht van die juridisch verankerde vaststellingen kan een niet nader 

omschreven – en evenzeer restrictief te lezen – algehele uitzondering voor “uithangborden” 
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voorzien in artikel 6 van het KB niet zo geïnterpreteerd worden als dat zij identieke publiciteit toelaat 

zonder dat aan de omschreven cumulatieve voorwaarden van artikel 2 is voldaan. Een dergelijke 

lezing ontneemt artikel 1 en de daarop restrictief te interpreteren uitzonderingsbepaling van artikel 

2 van hetzelfde KB van 14 december 1959 bestaansrecht. 

 

De beginselen van behoorlijk bestuur kunnen bovendien niet contra legem werken. Op grond van 

het rechtszekerheidsbeginsel kan het bestuur niet worden verplicht om een met de wet strijdige 

beslissing te nemen. In haar argumentatie weerlegt de verzoekende partij de hierboven 

aangehaalde bevindingen van de verwerende partij niet op grond waarvan wordt besloten dat de 

aanvraag niet als een uithangbord kan worden beschouwd. De verzoekende partij toont aldus niet 

aan dat de verwerende partij onjuist, noch kennelijk onredelijk oordeelt door te motiveren dat de 

aanvraag geweigerd moet worden omwille van een legaliteitsbelemmering, namelijk de strijdigheid 

met KB van 14 december 1959. Het beroep op het rechtszekerheidsbeginsel laat niet toe om 

hieraan voorbij te gaan. 

 

Het middel wordt verworpen. 

C. Overige middelen 

Uit de beoordeling van het derde en vierde middel blijkt ondubbelzinnig dat de verwerende partij 

de aanvraag strijdig acht met twee direct werkende normen uit andere beleidsvelden dan de 

ruimtelijke ordening. Uit deze beoordeling blijkt ook dat de verzoekende partij niet aantoont of 

aannemelijk maakt dat de verwerende partij de onverenigbaarheid van deze normen onjuist of 

kennelijk onredelijk heeft beoordeeld. 

 

De onverenigbaarheid met deze direct werkende normen vormen elk op zich determinerende 

weigeringsmotieven en kunnen elk de bestreden beslissing op zich schragen. De overige middelen 

betreffen bijgevolg overtollige kritiek. Dergelijke kritiek kan, ongeacht de eventuele gegrondheid 

ervan, niet tot de onwettigheid van de bestreden beslissing leiden. Het eerste, tweede, vijfde en 

zesde middel worden verworpen. 
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BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

 

1. De Raad verwerpt de vordering tot vernietiging. 

 

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

bepaald op 200 euro, ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 6 mei 2021 door de derde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de derde kamer, 

Elien GELDERS Filip VAN ACKER 
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