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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

 

van 10 juni 2021 met nummer RvVb-A-2021-1077 

in de zaak met rolnummer 1920-RvVb-0805-A 

 

 

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

Verwerende partij de provincie OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door 
de deputatie van de provincieraad 
 
met woonplaatskeuze te 9000 Gent, Gouvernementstraat 1 
 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 28 juli 2020 de vernietiging van 

de beslissing van de verwerende partij van 18 juni 2020, waarmee aan de verzoekende partij 

een omgevingsvergunning wordt geweigerd voor het plaatsen van reclamepanelen op paal 

(omgevingsnummer: 2019124390). 

 

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

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

23 januari 2020 niet ingewilligd. 

 

Het project ligt in 9000 Gent aan de Port Arthurlaan 16A en heeft als kadastrale omschrijving 

afdeling 1, sectie A, nummers 3200R4 en 3200V4. 

II. Rechtspleging  

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

verzoekende partij dient een wederantwoordnota in. 

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 4 mei 2021. Ze hebben ingestemd 

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

85, §3 Procedurebesluit. 
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III. Feiten 

Op 29 oktober 2019 vraagt de verzoekende partij een omgevingsvergunning aan voor een 

publiciteitsinrichting aan de Port Arthurlaan 16A te Gent. 

 

De aanvraag beoogt het verdere behoud van twee communicatietoestellen van het type 10 m² 

op één centrale voet (hoogte incl. voet: 5,4 m). De publiciteitsinrichting staat ingeplant aan de 

straatzijde op een afstand van 1,75 meter van de rooilijn en de panelen hebben een V-vormige 

opstelling waardoor ze zichtbaar zijn vanuit beide rijrichtingen. Deze panelen zijn sinds 2004 

telkens tijdelijk vergund. De laatste tijdelijke vergunning werd verleend in 2013 voor 5 jaar. Op 

8 februari 2019 werd door de stedelijke dienst Toezicht vastgesteld dat na het verval van de 

tijdelijke vergunning de publiciteitsinrichting niet werd verwijderd. 

 

Op 29 mei 2019 werd een regularisatie van de toestellen en dus een verlenging van de reeds 

verleende vergunningen geweigerd door het college van burgemeester en schepenen. Na 

beroep besliste de verwerende partij de procedure stop te zetten en de beslissing van het 

college uit het rechtsverkeer te nemen omdat de aanvraag ten onrechte niet volgens de 

gewone vergunningsprocedure was behandeld. 

 

De betrokken aanvraag is inhoudelijk gelijkaardig aan de hiervoor vermelde aanvraag maar 

met vraag tot toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO. De vergunning wordt voor onbepaalde 

termijn gevraagd. 

 

De betrokken percelen liggen in woongebied met culturele, historische en/of esthetische 

waarde (gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone') en in een zone voor kantoren en diensten (in 

hoofdbestemming) en in een zone wonen (nevenbestemming) (bijzonder plan van aanleg 

‘Meulestede – deel B nr. 23B’ van 17 augustus 2001, hierna: BPA Meulestede). De percelen 

liggen ook binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening 

grootstedelijk gebied Gent’. Het perceel van de aanvraag valt evenwel niet onder de gebieden 

waarvoor het ruimtelijk uitvoeringsplan voorschriften vastlegt. 

 

Het openbaar onderzoek loopt van 8 november 2019 tot en met 7 december 2019. Er worden 

geen bezwaarschriften ingediend.  

 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent weigert op 23 januari 2020 een 

omgevingsvergunning aan de verzoekende partij.  
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Tegen die beslissing tekent de verzoekende partij op 14 februari 2020 bestuurlijk beroep aan 

bij de verwerende partij. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 25 mei 2020 om het beroep 

niet in te willigen en de omgevingsvergunning te weigeren.  

 

De verwerende partij verklaart het beroep op 18 juni 2020 ongegrond en weigert een 

omgevingsvergunning. Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- bijzondere bepaling nr. 6 BPA Meulestede 

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

bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet) 

- het motiveringsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partij is van oordeel dat ten onrechte is beslist dat het aangevraagde strijdig 

is met de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften van het BPA Meulestede. De verzoekende 

partij stelt in essentie dat het BPA Meulestede niet voorziet in een formeel verbod op 

reclamevoering in de betrokken zone. Ze verwijst naar de toelichting bij de bijzondere bepaling 

nr. 6 en stelt dat de toepassing van de voorwaarde “binnen de volgens de stedenbouwkundige 

voorschriften toegestane volumes in dit BPA” gebeurt op een wijze die geen grond vindt in de 

voorschriften van het BPA. Er wordt volgens haar ten onrechte een onderscheid gemaakt 

tussen reclamedragers op voet en op gevel, temeer dat onderscheid niet wordt gemaakt in het 

BPA. Ze meent dat er geen rechtsgrond is voor het weigeringsmotief dat enkel beroep doet op 

een suggestie. Ze stelt verder nog dat er ten onrechte geen omgevingstoets is gebeurd. De 

betrokken bepaling van het BPA stelt uitdrukkelijk dat de reclamevoering esthetisch 

verantwoord moet zijn, hetgeen volgens de verzoekende partij een onderzoek veronderstelt 

naar de goede ruimtelijke ordening, mede in acht genomen dat de andere voorwaarde bij 

gebrek aan voorschriften niet afdwingbaar is. 
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Beoordeling door de Raad 

1. 

De verwerende partij treedt in de bestreden beslissing het standpunt bij van het college van 

burgemeester en schepenen van de stad Gent dat het aangevraagde strijdig is met zowel de 

bestemmings- als de inrichtingsvoorschriften van het bijzonder plan van aanleg nr. 23B 

Meulestede (hierna: BPA Meulestede). 

 

Het college overwoog in zijn beslissing het volgende: 

 

“… 

De aanvraag is niet in overeenstemming met de voorschriften: 

Het BPA Meulestede voorziet op dit perceel de realisatie van kantoren en diensten (in 

hoofdbestemming) en wonen (in nevenbestemming). De bebouwing dient gerealiseerd te 

worden als een gesloten straatwand van 3 bouwlagen hoog. 

Het BPA Meulestede laat eveneens reclamevoering toe voor zover dit gebeurt ‘volgens de 

stedenbouwkundige voorschriften toegestane volumes en op voorwaarde dat deze esthetisch 

verantwoord is’. 

De formulering ‘binnen de toegestane volumes in dit BPA’ betekent binnen deze context ‘een 

reclamepaneel dat tegen de gevel hangt van een kantoorgebouw dat voldoet aan de 

voorschriften’ maar niet op een constructie op voet die te midden een bouwzone staat. De 

gevraagde panelen zijn strijdig met de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften. 

…” 

 

De overwegingen in het bestreden besluit luiden als volgt: 

 

“… 

Het standpunt van het CBS wordt bijgetreden dat de te regulariseren reclameconstructie, 

bestaande uit een V-vormige constructie op voet met 2 reclamepanelen, in strijd is met zowel 

de bestemmings- als inrichtingsvoorschriften van het BPA. De term ‘binnen de toegestane 

volumes in dit BPA’ zou bijvoorbeeld kunnen aanvaard worden voor een reclamepaneel dat 

tegen de gevel hangt van een kantoorgebouw dat voldoet aan de voorschriften, maar niet op 

een constructie op voet die te midden een bouwzone staat 

…” 

 

2. 

Het wordt niet betwist dat de betrokken reclamepanelen zich op het betrokken bouwperceel 

situeren in een, volgens de voorschriften van het BPA Meulestede, bouwzone. Die zone is 
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volgens die voorschriften voorzien voor bebouwing voor kantoren en diensten (in 

hoofdbestemming) en wonen (nevenbestemming). 

 

Het wordt met andere woorden niet betwist dat het aangevraagde strijdig is met de 

bestemmingsvoorschriften van het toepasselijk bijzonder plan van aanleg.  

 

De vaststelling dat een aanvraag strijdig is met bestemmingsvoorschriften vormt een 

legaliteitsbelemmering om het aangevraagde te vergunnen. 

 

3. 

De kritiek van de verzoekende partij heeft betrekking op de volgende, bijzondere, bepaling van 

het BPA Meulestede: 

 

“Reclamevoering is mogelijk binnen de volgens de stedenbouwkundige voorschriften 

toegestane volumes in dit B.P.A. op voorwaarde dat deze esthetisch verantwoord is.” 

 

De kritiek van de verzoekende partij dat de verwerende partij deze bepaling niet op een 

correcte wijze toepast, kan, daargelaten de vraag of deze stelling gegrond is, niet tot de 

vernietiging leiden van de bestreden beslissing. 

 

Zoals aangegeven in het vorig randnummer volstaat de vaststelling dat het aangevraagde 

strijdig is met de bestemmingsvoorschriften van het BPA Meulestede als weigeringsmotief. 

Het gegeven dat de verwerende partij de aanvraag ook strijdig acht met een 

inrichtingsvoorschrift is overtollig. Kritiek op een overtollig motief kan niet tot de vernietiging 

leiden van een bestreden beslissing. 

 

Het middel wordt verworpen. 

B. Tweede middel 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikelen 2 en 3 Motiveringswet 

- het rechtszekerheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partij zet uiteen dat sedert 2004 telkens een vergunning werd verleend voor 

de bedoelde inrichting voor een periode van vijf jaar. Ze benadrukt dat in deze vergunning 
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steeds is geoordeeld dat de aanvraag in overeenstemming is met de bestemming en de 

voorschriften van het BPA Meulestede. Ze meent dat er ten onrechte hiermee geen rekening 

wordt gehouden en dat het niet aan de verwerende partij toekomt – wat wel gebeurt in de 

bestreden beslissing – om te oordelen dat uit deze vorige vergunningen geen rechten kunnen 

worden geput. Immers, het komt de verwerende partij niet toe om te oordelen of de 

vergunningen die verleend zijn in het verleden al dan niet rechtmatig waren. Ze benadrukt dat 

deze nooit zijn ingetrokken, vernietigd of onwettig verklaard en dat deze subjectieve rechten 

hebben gegenereerd. Er is volgens de verzoekende partij een schending van het 

rechtszekerheidsbeginsel omdat het rechtmatig vertrouwen dat ze had door deze 

vergunningen nu wordt miskend en dat zonder enige reden of rechtvaardiging. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partij stelt in essentie dat de verwerende partij ten onrechte geen rekening 

houdt met de eerdere tijdelijke vergunningen voor het aangevraagde en ten onrechte stelt dat 

ze onrechtmatig werden verleend. 

 

2. 

De volgende overwegingen in de bestreden beslissing zijn relevant: 

 

“… 

Indien zou geoordeeld worden dat de constructie wél in overeenstemming is met de 

voorschriften van het BPA, dan valt niet in te zien waarom ‘slechts’ een tijdelijke vergunning zou 

moeten verleend worden, vermits de voorschriften van een BPA worden geacht de criteria van 

een goede ruimtelijke ordening weer te geven (art. 4.3.1, §2, 3° VCRO). 

Appellant stelt dat in voorgaande aanvragen wel werd geoordeeld dat de reclameconstructie 

niet strijdig is met de voorschriften van het BPA. Uit onrechtmatig verleende vergunningen 

kunnen evenwel geen rechten geput worden.  

 

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

…” 

 

Deze overwegingen zijn duidelijk een antwoord op de beroepsgrieven van de verzoekende 

partij. De verzoekende partij verwees naar een tijdelijke vergunning voor 5 jaar van 19 

december 2013, die voor het aangevraagde werd verleend. Ze stelde dat een ongewijzigde 

toestand plots geen inbreuk kan maken op voorschriften van het BPA indien over dezelfde 

toestand werd geoordeeld dat die toestand in overeenstemming is met hetzelfde BPA. 
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3. 

Zoals reeds besproken in het eerste middel volstaat de vaststelling dat een aanvraag strijdig 

is met de bestemmingsvoorschriften van een bijzonder plan van aanleg om een aanvraag te 

weigeren. Bij deze bespreking werd ook vastgesteld dat de verzoekende partij deze strijdigheid 

niet betwist. Het volstaat ook niet om te verwijzen naar een eerdere tijdelijke vergunning om 

aan te tonen dat deze strijdigheid ten onrechte wordt vastgesteld in de bestreden beslissing. 

 

Er kan ook aan herinnerd worden dat beginselen van behoorlijk bestuur er niet toe kunnen 

leiden dat een legaliteitsbelemmering niet wordt toegepast. De verzoekende partij kan zich 

dus niet dienstig beroepen op het vertrouwen dat ze kon koesteren door de eerder verleende 

vergunningen. De verwerende partij wijst er in de bestreden beslissing terecht op dat 

stedenbouwkundige voorschriften bindende en verordende kracht hebben. 

 

Het middel wordt verworpen. 

C. Derde middel 

Standpunt van de partijen 

De verzoekende partij voert de schending aan van artikel 4.4.1, §1 Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening (hierna: VCRO). 

 

De verzoekende partij betoogt dat ten onrechte is geoordeeld dat de gevraagde afwijking niet 

onder het toepassingsgebied van artikel 4.4.1, §1 VCRO valt omdat het een afwijking op de 

bestemming zou betreffen. Ze stelt dat een tijdelijk behoud van de panelen niet strijdig kan zijn 

met de bestemming omdat deze in al die jaren niet kon worden gerealiseerd om andere 

redenen dan de aanwezigheid van de panelen. Ze stelt dat de bestemming ook niet in de 

onmiddellijke toekomst zal worden gerealiseerd. Dit is volgens haar ook de reden van het 

tijdelijke karakter van de vergunningen die in het verleden zijn verleend. Ze meent dat nog 

steeds een tijdelijke vergunning mogelijk is. 
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Beoordeling door de Raad 

1. 

De stelling van de verzoekende partij komt erop neer dat de verwerende partij een tijdelijke 

vergunning had kunnen verlenen op grond van artikel 4.4.1, § 1 VCRO omdat een tijdelijke 

vergunning niet strijdig kan zijn met de bestemming van het BPA, die om andere redenen dan 

het aangevraagde niet kan gerealiseerd worden. 

 

2. 

Vooreerst is de vraag of een aanvraag strijdig is met bestemmingsvoorschriften te 

onderscheiden van de vraag of die bestemmingsvoorschriften realiseerbaar zijn. Voor de 

toepassing van artikel 4.4.1, § 1 VCRO is enkel de vraag aan de orde of het aangevraagde 

strijdig is met bestemmingsvoorschriften. 

 

Zoals reeds besproken in de twee vorige middelen, dwingt een legaliteitsbelemmering 

(strijdigheid met bestemmingsvoorschriften) tot het weigeren van de aangevraagde 

vergunning. Het feit dat die onverenigbaarheid met de bestemmingsvoorschriften maar tijdelijk 

zou bestaan, belet uiteraard de vaststelling niet dat de aanvraag strijdig is met de bestemming 

en een toepassing van artikel 4.4.1, § 1 VCRO niet aan de orde kan zijn. 

 

3. 

Het middel wordt verworpen. 

D. Vierde middel 

Stanpunt van de partijen 

De verzoekende partij voert de schending aan van artikel 4.4.9/1 VCRO. 

 

De verzoekende partij zet uiteen dat ze om toepassing van deze bepaling heeft gevraagd 

omdat aan alle voorwaarden is voldaan. Ze hekelt het gegeven dat de verwerende partij stelt 

dat de toepassing ervan uitgesloten is omdat de aanvraag strijdig zou zijn met de doelstelling 

van de bepaling, met name de verhoging van het ruimtelijk rendement door middel van een 

intensivering van het ruimtegebruik. Ze houdt voor dat deze interpretatie niet kan worden 

bijgetreden. Ze wijst erop dat dit artikel werd ingevoegd met het decreet van 8 december 2017 

houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving 

(hierna: Codextrein) om een afwijking van meer dan 15 jaar oude BPA’s mogelijk te maken 

zodat niet steeds een langdurige en kostelijke herzieningsprocedure moet worden gevolgd. Dit 
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is volgens haar de ratio legis. Ze is van oordeel dat minstens moest worden gesteld dat een 

verhoging van het ruimtelijk rendement niet de enige doelstelling is geweest. 

 

Ze stelt verder dat het gegeven dat dit in de ogen van de verwerende partij een ongewenste 

ruimtelijke ontwikkeling zou bestendigen niet volstaat als uitsluitingsgrond van de mogelijkheid 

die deze bepaling biedt. Ze stelt dat de gemeenteraad kan beslissen dat er niet van een BPA 

kan worden afgeweken met toepassing van artikel 4.4.9/1 VCROmaar dat dit niet is gebeurd 

voor het BPA Meulestede, dat dus in aanmerking komt voor een afwijking ervan om de 

mogelijkheid voor hoger ruimtelijk rendement te vrijwaren. Ze stelt dat ze niet rechtsgeldig kan 

worden uitgesloten van de toepassing van dit artikel om dat de aanvraag niet geschiedt in 

functie van een hoger gewenst ruimtelijk rendement. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Artikel 4.4.9/1 VCRO, ingevoegd met de Codextrein, bepaalt: 

 

“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. 

 

De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, kan slechts worden toegepast voor  

stedenbouwkundige voorschriften van bijzondere plannen van aanleg die een aanvulling 

vormen op: 

1° de volgende gebiedsaanduidingen, vermeld in het koninklijk besluit van 28 december 1972 

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

a) woongebieden, met uitzondering van woonparken; 

(…) 

De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, kan niet worden toegepast voor bijzondere 

plannen van aanleg die voorzien in stedenbouwkundige voorschriften voor agrarisch gebied, 

ruimtelijk kwetsbaar gebied of recreatiegebied in afwijking van het gewestplan of voor gebieden 

die in uitvoering van artikel 5.6.8 van deze codex aangeduid 

zijn als watergevoelig openruimtegebied. 

 



RvVb - 10  

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

openbaar onderzoek.” 

 

De geciteerde bepaling is ingevoegd bij artikel 71 van de Codextrein, dat het resultaat is van 

een amendement. De parlementaire voorbereiding licht toe dat, naar analogie met de regeling 

van voorschriften van meer dan vijftien jaar oude verkavelingen, het amendement een 

voorwaardelijke regeling beoogt om af te wijken van de stedenbouwkundige voorschriften van 

bijzondere plannen van aanleg ten behoeve van “een verdere verhoging van het ruimtelijk 

rendement van de bestaande bebouwde ruimte en de zoektocht naar ruimte voor wonen en 

daarbij aansluitende functies via verdichting, renovatie en hergebruik” (Parl.St. Vl.Parl. 2016-

17, nr. 1149/3, 26-27). Daarnaast wordt aangegeven dat de afwijkingsregeling “strikt 

geïnterpreteerd moet worden”, “op geen enkel ogenblik een recht op afwijking (geeft)”, “slechts 

een mogelijkheid voor het vergunningverlenende bestuursorgaan (is)” en geen “verplichting 

tot afwijking”, en maar “in een beperkt aantal gevallen (…) van toepassing (is)”. De toelichting 

vermeldt voorts dat het vergunningverlenend bestuur “in het kader van de beoordeling van de 

goede ruimtelijke ordening, rekening houdend met de verruimde toetsingscriteria van 

paragraaf 2 van artikel 4.3.1 VCRO (…) bevoegd (blijft) om vergunningsaanvragen te weigeren 

of aan een vergunning voorwaarden te stellen” en dat zijn discretionaire 

appreciatiebevoegdheid “intact (blijft)” (Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1149/3, 28-29). 

 

Bij artikel 106 van decreet van 26 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, 

natuur en landbouw werd nog een lid aan deze bepaling toegevoegd:  

 

“De gemeenteraad kan gemotiveerd beslissen dat voor een bijzonder plan van aanleg, de 

afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het eerste lid, niet kan worden toegepast. Deze 

gemeenteraadsbeslissing wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Ze 

treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking ervan en is van toepassing op 

vergunningsaanvragen die worden ingediend vanaf de inwerkingtreding ervan.” 

 

In de parlementaire voorbereiding wordt toegelicht dat de afwijkingsmogelijkheid in de praktijk 

soms wordt aangewend om ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren en het voor 

de vergunningverlenende overheid niet evident is om een aanvraag te weigeren op basis van 

de niet-verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening. Vandaar de mogelijkheid voor de 

gemeenteraad om te beslissen dat voor een oud BPA de afwijkingsmogelijkheid in artikel 

4.4.9/1 VCRO niet kan worden toegepast. Tegelijk wordt aangegeven (Parl.St. Vl.Parl. 2018-

19, nr. 1875/5, 5): 
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“… 

Buiten de mogelijkheid voor de gemeenteraad om de afwijkingsmogelijkheid niet toe te passen 

voor bepaalde BPA’s of delen daarvan, wordt bijkomend en uitdrukkelijk ingeschreven dat het 

vergunningverlenende bestuursorgaan, bij de behandeling van individuele 

vergunningsaanvragen, gemotiveerd kan beslissen om de afwijkingsmogelijkheid niet toe te 

passen indien het van oordeel is dat de stedenbouwkundige voorschriften nog steeds de criteria 

van een goede ruimtelijke ordening, bedoeld in artikel 4.3.1, §2, weergeven. Dergelijke 

beslissing wordt gemotiveerd. 

 

Daarnaast wordt er, in het kader van de beoordeling van een concrete vergunningsaanvraag, 

de uitdrukkelijke mogelijkheid ingeschreven dat de vergunningverlenende overheid gemotiveerd 

naar bepaalde voorschriften van bijzondere plannen van aanleg ouder dan vijftien jaar, waarvan 

op grond van artikel 4.4.9/1 op rechtsgeldige wijze kan worden afgeweken, kan verwijzen. 

Hierbij motiveert zij dat deze voorschriften nog steeds belangrijke actuele criteria omvatten om 

op die specifieke plaats de goede ruimtelijke ordening te motiveren. Deze regeling wordt 

ingeschreven in artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 3°, van de VCRO. Voor de verdere verantwoording 

kan worden verwezen naar het amendement dat deze wijziging doorvoert. 

…” 

 

Niet enkel uit deze toelichting, maar ook uit de bepaling zelf, blijkt dat naast de mogelijkheid 

voor de gemeenteraad om te beslissen de afwijking niet toe te passen, ook de 

vergunningverlenende overheid kan oordelen om niet af te wijken van de voorschriften van 

een bijzonder plan van aanleg. 

 

3. 

De relevante overwegingen in de bestreden beslissing zijn de volgende: 

 

“… 

Appellant vraagt toepassing van een tweede afwijkingsmogelijkheid, met name artikel 4.4.9/1 

VCRO (wijziging in werking getreden op 30/12/2017 ingevolge de zogenaamde codextrein), dat 

als volgt luidt: 

… 

Het betrokken BPA dateert van 17 augustus 2001 en is dus ouder dan 15 jaar. 

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

volgens het gewestplan: woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. 

De aanvraag heeft geen betrekking op wegenis, openbaar groen en erfgoedwaarden. 

De aanvraag bevindt zich derhalve principieel binnen de afwijkingsmogelijkheden zoals bepaald 

in artikel 4.4.9/1 VCRO. 
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De invoering van artikel 4.4.9/1 VCRO stelt de verhoging van het ruimtelijk rendement door 

middel van een intensivering van het ruimtegebruik voorop: “verouderde of te gedetailleerde 

voorschriften van BPA’s of APA’s en inrichtingsvoorschriften van sommige gemeentelijke RUP’s 

verhinderen vaak een beter ruimtelijk rendement op het terrein door sterk opgedeelde zonering 

(gebouwen, tuinen, ...) en gedetailleerde voorschriften over bouwdieptes en volumes.” 

 

In deze aanvraag wordt het behoud van 2 reclamepanelen op één centrale voet gevraagd, en 

dit op een locatie die volgens het BPA bestemd is voor de oprichting van gebouwen voor 

kantoren en diensten (in hoofdbestemming) en wonen (in nevenbestemming). 

 

De toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO geeft op geen enkel ogenblik een recht op afwijking, 

het is slechts een mogelijkheid voor het vergunningverlenende bestuursorgaan. 

De aanvraag geschiedt niet in functie van een hoger gewenst ‘ruimtelijk rendement’, 

integendeel, de aanvraag hypothekeert het in het BPA reeds toegestane ruimtelijk rendement. 

De aanvraag kadert dus m.a.w. niet in de doelstelling van artikel 4.4.9/1 VCRO, maar is er 

strijdig mee.  

Om deze reden wordt beslist dat hier geen toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO kan gemaakt 

worden. 

…” 

 

Niettegenstaande de verwerende partij in de bestreden beslissing dus uitdrukkelijk motiveert 

waarom de afwijkingsmogelijkheid niet wordt toegepast, kunnen die redenen volgens de 

verzoekende partij niet volstaan omdat de mogelijkheid voorzien in artikel 4.4.9/1, in fine 

VCRO niet werd toegepast. Deze stelling steunt, zoals reeds in het vorig randnummer is 

aangegeven, op een verkeerde veronderstelling dat de vergunningverlenende overheid haar 

bevoegdheid verliest om de afwijkingsmogelijkheid niet toe te passen indien de gemeenteraad 

daarover geen beslissing heeft genomen. 

 

Het middel wordt verworpen. 
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V. Beslissing  

 

1. Het beroep wordt verworpen. 

 

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

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

 

 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 10 juni 2021 door de vierde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de vierde kamer, 

Chana GIELEN Nathalie DE CLERCQ 
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