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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 8 juli 2021 met nummer RvVb-A-2021-1185 

in de zaak met rolnummer 1920-RvVb-0916-A 

 

 

Verzoekende partijen 1. BRUMMO nv 

2. I.B.I.S. nv 

 

vertegenwoordigd door advocaten Yves LOIX en Katrien 

VERGAUWEN met woonplaatskeuze te 2600 Antwerpen-

Berchem, Borsbeeksebrug 36 

 

Verwerende partij de stad DIEST, vertegenwoordigd door het college van 

burgemeester en schepenen 

 

met woonplaatskeuze te 3290 Diest, Grote Markt 1 

 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 31 augustus 2020 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 16 juli 2020, waarmee de aanvraag 

van de tweede verzoekende partij voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

bedrijfsgebouw met zes KMO-units onvolledig wordt verklaard (omgevingsnummer: 

2020029871). 

 

Het project ligt in 3290 Diest aan de Leuvensesteenweg 184C en heeft als kadastrale 

omschrijving afdeling 2, sectie E, nummers 212B2, 212C2, 212G2 en 212E2. 

 

 

 



 

RvVb - 2 

II. Rechtspleging  

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

verzoekende partijen dienen een toelichtende nota in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 3 juni 

2021. 

 

Advocaat Katrien VERGAUWEN is gehoord. 

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

III. Feiten 

Op 16 juni 2020 vraagt de tweede verzoekende partij een omgevingsvergunning aan voor het 

bouwen van een bedrijfsgebouw met zes KMO-units gelegen in Diest aan de 

Leuvensesteenweg 184 C. 

 

De percelen liggen in een zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (gewestplan ‘Aarschot-

Diest’). 

 

De verwerende partij verklaart op 16 juli 2020 de aanvraag voor de omgevingsvergunning van 

de tweede verzoekende partij onvolledig.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Verwante procedures 

De eerste verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 28 augustus 2020 

nogmaals de vernietiging van de bestreden beslissing.  

 

Dat beroep heeft als rolnummer 1920-RvVb-0914-A. 
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V. Ontvankelijkheid van het beroep – belang 

Standpunt van de partijen  

De verzoekende partijen stellen als vergunningsaanvragers belang te hebben bij de 

voorliggende procedure. 

 

Beoordeling door de Raad – Ambtshalve exceptie 

Het bestaan van het rechtens vereiste belang bij een vernietigingsprocedure raakt de 

openbare orde en moet desnoods ambtshalve worden onderzocht.  

 

De Raad heeft de procespartijen op 27 mei 2021 op de hoogte gesteld van een ambtshalve 

vraag naar de ontvankelijkheid van het beroep in hoofde van de eerste verzoekende partij en 

heeft de verzoekende partijen de mogelijkheid geboden om hierover uiterlijk op de zitting 

standpunt in te nemen.  

 

Overeenkomstig artikel 105, §2, 1° van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning (hierna: Omgevingsvergunningsdecreet), waarop de verzoekende 

partijen zich beroepen, kan de aanvrager beroep instellen.  

 

Uit het administratief dossier, in het bijzonder de verklarende nota, blijkt dat de tweede 

verzoekende partij de aanvraag heeft ingediend bij de verwerende partij.  

 

De verzoekende partijen bevestigen op de zitting van 3 juni 2021 dat de tweede verzoekende 

partij de eigenlijke aanvrager van de vergunning is. 

 

Het beroep is bijgevolg onontvankelijk in hoofde van de eerste verzoekende partij bij gebrek 

aan belang en hoedanigheid.  

 

In zoverre er hierna in het arrest wordt verwezen naar ‘de verzoekende partij’ wordt daarmee 

enkel de tweede verzoekende partij bedoeld. 
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VI. Onderzoek van het enig middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikel 15, 18, 19 en 52, derde lid van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning (hierna: Omgevingsvergunningsdecreet); 

- artikel 15 juncto bijlage 1 en 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 

2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 (hierna: 

Omgevingsvergunningsbesluit); 

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

bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet); 

- het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur en het verbod op bevoegdheidsoverschrijding en machtsafwending. 

 

In een eerste middelonderdeel zet ze uiteen dat de omgevingsambtenaar in het kader van zijn 

beoordelingsbevoegdheid over de volledigheid en ontvankelijkheid geen 

handhavingsbevoegdheid heeft. Door te oordelen dat de aanvraag pas kan ingediend worden 

indien mogelijke overtredingen (in de bouw en met betrekking tot de invulling en de functie) in 

de bestaande gebouwen (die geen voorwerp zijn van de aanvraag) mee worden 

geregulariseerd/aangevraagd, treedt hij toch handhavend op. Dat houdt machtsafwending in 

en wijst op een onzorgvuldig handelen van de overheid. Bovendien motiveert de 

omgevingsambtenaar ook niet waarom hij wel meent tot handhaving te kunnen overgaan. 

 

In het tweede middelonderdeel stelt de verzoekende partij dat de bestreden beslissing de 

aanvraag onvolledig verklaart omwille van (1) het ontbreken van stukken bij de aanvraag, met 

name, de plannen van de bestaande toestand van de bestaande gebouwen die in deze 

omgevingsaanvraag mee geregulariseerd zouden dienen te worden; de hemelwaterstudie 

voor de gehele site; het niet aantonen dat de huidige inrichtingen niet ingedeeld zijn en indien 

zou blijken dat de huidige inrichtingen ingedeeld zijn, zou dit mee aangevraagd dienen te 

worden onder het gedeelte ingedeelde activiteiten, en (2) opmerkingen van 

stedenbouwkundige aard, met name zouden er keermuren moeten worden opgericht, zijn 

reliëfwijzigingen onwenselijk, moet een zone voor afvalopslag worden voorzien voor de KMO-

units en duidt de grote glaspartij bij unit 5 op de bedoeling tot inrichting als winkel. 

 



 

RvVb - 5 

Hierdoor breidt de omgevingsambtenaar in de bestreden beslissing op onrechtmatige wijze 

het voorwerp van de aanvraag uit om vervolgens te oordelen dat onvoldoende elementen zijn 

bijgebracht gelet op dit door hem uitgebreide voorwerp. Bovendien verklaart hij op basis van 

inhoudelijke beoordelingsgronden de aanvraag onrechtmatig onvolledig. Dit bewijst opnieuw 

dat de omgevingsambtenaar handhavend wil optreden wat bevoegdheidsoverschrijding 

uitmaakt en niet getuigt van zorgvuldig bestuur. De dossiersamenstelling zoals vastgelegd in 

bijlage 1 bij het Omgevingsvergunningsbesluit stelt volgens de verzoekende partij nergens dat 

de regularisatie van reeds bestaande gebouwen een grond tot onvolledig- of 

onontvankelijkheid is.  

 

Tot slot zet de verzoekende partij in het derde middelonderdeel uiteen dat de bestreden 

beslissing op onrechtmatige wijze de mogelijkheid van een inhoudelijke beoordeling door de 

verwerende partij en administratief beroep bij de deputatie zoals voorzien in het 

Omgevingsvergunningsdecreet ontzegt. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partij stelt in essentie dat de verwerende partij, bij monde van haar 

omgevingsambtenaar, de aanvraag onterecht onvolledig heeft verklaard. 

 

2. 

Artikel 18 Omgevingsvergunningsdecreet stelt: 

 

“De vergunningsaanvraag wordt per beveiligde zending ingediend bij de bevoegde overheid, 

vermeld in artikel 15. 

 

[...] 

 

De Vlaamse Regering bepaalt de inhoud van de vergunningsaanvraag.” 

 

Artikel 19 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt: 

 

“De bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, of de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke 

omgevingsambtenaar onderzoekt de vergunningsaanvraag op haar ontvankelijkheid en 

volledigheid. 
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Als de vergunningsaanvraag onvolledig is, kan de bevoegde overheid, de gemeentelijke, 

provinciale of gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem gemachtigde de 

vergunningsaanvrager per beveiligde zending vragen om de ontbrekende gegevens of 

documenten aan de aanvraag toe te voegen en de termijn bepalen waarbinnen dit moet 

gebeuren.” 

 

In uitvoering hiervan bepaalt artikel 15, §1 Omgevingsvergunningsbesluit hoe de 

vergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen moet worden samengesteld: 

 

“§1. De vergunningsaanvraag voor projecten of voor veranderingen aan projecten die 

vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen, de vergunningsplichtige exploitatie van 

ingedeelde inrichtingen of activiteiten, vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten of 

vergunningsplichtige vegetatiewijzigingen omvatten wordt met een beveiligde zending 

ingediend bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15 van het decreet van 25 april 2014. 

 

De vergunningsaanvrager gebruikt hiertoe; 

1° het formulier, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd; 

2° de in het formulier aangewezen addenda uit de addenda-bibliotheek die is opgenomen 

in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd. 

  

De vergunningsaanvraag omvat de gegevens die in het formulier en de desbetreffende addenda 

voorgeschreven zijn als verplicht in te vullen of bij te voegen. 

 

De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, en de Vlaamse minister, bevoegd 

voor het leefmilieu, zijn gemachtigd gezamenlijk het formulier en de addenda-bibliotheek, 

vermeld in het tweede lid, en de dossiersamenstelling te wijzigen, waarbij minstens de volgende 

gegevens worden gevraagd: 

 

1° het voorwerp van de vergunningsaanvraag; 

2° de identificatiegegevens van de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag 

uitgevoerd zal worden; 

3° plannen; 

4° de relevante potentiële effecten op mens en milieu; 

5° in voorkomend geval, gegevens omtrent de milieueffectrapportage of de 

omgevingsveiligheidsrapportage; 

6° in voorkomend geval, gegevens omtrent de passende beoordeling; 

7° de identificatiegegevens van de vergunningsaanvrager of de exploitant; 

8° de identificatiegegevens van de architect als diens medewerking vereist is.” 
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Het formulier opgenomen in bijlage 1 zoals omschreven in artikel 15 , §1, tweede lid, 1° 

Omgevingsvergunningsbesluit bepaalt voor wat betreft de voorliggende aanvraag onder 2.4: 

 

“Voeg de plannen en de foto’s over de stedenbouwkundige handelingen bij dit formulier. Maak 

het dossier op volgens het van toepassing zijnde normenboek, dat de Vlaamse administratie ter 

beschikking stelt. Voeg de plannen en foto’s als bijlage B27.X bij dit formulier, waarbij u de X 

invult overeenkomstig het normenboek.” 

 

Artikel 154 Omgevingsvergunningsbesluit stelt bijkomende regels vast voor de digitale 

indiening via het omgevingsloket: 

 

“Een aanvraag, verzoek, melding of beroep in het kader van de procedures, vermeld in artikel 

147, kan digitaal ingediend worden via het omgevingsloket. 

 

Op straffe van onvolledigheid van de aanvraag, het verzoek, de melding of het beroepschrift 

voldoen alle bestanden die verzonden worden, aan de vormelijke en technische vereisten, 

bepaald door het departement. 

 

De statusvermelding op het omgevingsloket, met vermelding van datum en uur, geldt in 

voorkomend geval als: 

1° de datum van indiening en ontvangst van de aanvragen, verzoeken of meldingen; 

2° de datum van mededeling en ontvangst van de beslissing over aanvragen of verzoeken, 

vermeld in punt 1°; 

3° de datum van mededeling en ontvangst van de meldingsakte; 

4° de datum van indiening van het administratieve beroep tegen beslissingen, vermeld in punt 

2°; 

5° de datum van mededeling en ontvangst van de beslissing over beroepen, vermeld in punt 

4°.” 

 

De technische richtlijnen van de Vlaamse Overheid zijn terug te vinden in de normenboeken. 

Uit het voorgaande volgt dat een aanvraag dus onvolledig verklaard kan worden wanneer de 

richtlijnen van het normenboek niet gevolgd werden. Het digitaal normenboek voor 

stedenbouwkundige handelingen met medewerking van een architect bepaalt onder meer: 

 

“… 

1.1.2. Elke toestand (vergund, bestaand, nieuw) wanneer die voorkomt, is een aparte tekening. 

(…) 

1.1.12 Bestaande toestand is niet in overeenstemming met de laatst vergunde toestand 

(regularisatie) 
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Wanneer de huidige toestand van het gebouw / constructie werd gewijzigd ten opzichte van de 

vergunde toestand en dit zonder dat er een aanvraag werd ingediend dienen er met uitzondering 

van het inplantingsplan van alle andere verplichte plannen (grond, sneden, terreinprofiel en 

gevels ) een bijkomende versie te worden ingediend met de toestand van het gebouw / 

constructie zoals het werd vergund. 

(…) 

1.2.2 Inplantingsplan 

Alle aan te vragen gebouwen, constructies en objecten op dezelfde site worden aangeduid op 

hetzelfde inplantingsplan. Elk inplantingsplan bevat minstens 

- de schaal en de noordpijl 

- de weg waaraan het goed paalt of vanwaar het goed bereikt kan worden met de 

aanduiding waar er verharding is en de berijdbare breedte ervan 

- de ter hoogte van het goed op het openbaar domein voorkomende beplantingen, 

bovengrondse infrastructuur, nutsvoorzieningen en straatmeubilair 

- de aanduiding van de opnamepunten en de kijkrichting van de foto’s met nummering 

- het bovenaanzicht van de geplande werken met vermelding van de belangrijkste 

afmetingen en de afstanden tot de perceelgrens en met de weergave van de ten 

aanzien van de aanvraag relevante gegevens inzake de voorkomende bestaande en te 

behouden of de te slopen of te verwijderen bebouwing, constructies, hoogstammige 

bomen of verhardingen 

- de aanduiding van de plaatsen waar de terreinprofielen werden genomen (indien 

terreinprofielen noodzakelijk zijn 

- als ze voorkomen, de weergave of vermelding van de bestaande erfdienstbaarheden 

- de aanzet van de perceelgrenzen van de percelen, palend aan het goed tot op minstens 

drie meter buiten de uiterste grenzen van het goed, met minstens het bovenaanzicht 

van de hierbinnen voorkomende bebouwing, met vermelding van haar functie, 

kadastraal nummer en huisnummer 

- de vermelding van het gebruik van de gronden 

(…) 

Toestand 

Bij verbouwen/nieuwbouw: 

- bestaande toestand van eventueel aanwezige constructie(s) op de site met aanduiding 

van hetgeen eventueel gesloopt wordt 

- nieuwe toestand met aanduiding van hetgeen (bij)gebouwd wordt 

- De toestand op de site (bestaand en/of nieuw) wordt weergegeven in een volle lijn voor 

het grondvlak (1,5m boven het maaiveld). De eventuele oversteken op verdiepingen 

en/of dakconstructies worden aangegeven in stippellijnen. 

(…) 

1.2.5 Terreinprofiel 

Inhoud 
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- het reliëf van het goed voor en na de uitvoering van de geplande werken 

- een referentiepeil op de weg waaraan het goed paalt 

- het peil van de percelen, palend aan het goed 

- als ze voorkomt, het profiel van de bestaande te behouden of te slopen bebouwing 

- het profiel van de geplande werken 

- de invulling van het openbaar domein (voetpad, rijweg, fietspad, parkeerstrook, 

groenzone...) 

(…) 

Toestand 

- bestaande toestand van eventueel aanwezige constructie(s) met aanduiding van hetgeen 

eventueel gesloopt wordt 

- nieuwe toestand met aanduiding van hetgeen (bij)gebouwd wordt 

- vergunde toestand, als deze verschilt van de bestaande toestand 

…” 

 

Het oordeel of de (aard en de kwaliteit van de) stukken van het aanvraagdossier een 

onderzoek ten gronde toelaten, betreft een feitelijke appreciatie die binnen de discretionaire 

beoordelingsbevoegdheid van de verwerende partij valt. De Raad kan zijn feitelijke 

beoordeling over de stukken van het aanvraagdossier niet in de plaats stellen van die van de 

verwerende partij maar kan enkel nagaan of de verwerende partij niet kennelijk onredelijk heeft 

geoordeeld door vast te stellen dat de stukken van het dossier een volledige, zorgvuldige, 

correcte, ruimtelijke en stedenbouwkundige inschatting van het aangevraagde onmogelijk 

maken. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel impliceert dat een vergunningverlenend bestuursorgaan, zoals 

de verwerende partij, haar beslissing op een zorgvuldige wijze moet voorbereiden en derhalve 

dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid 

werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de verwerende partij onder meer om 

zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de bestreden beslissing en ervoor te 

zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, 

zodat zij met kennis van zaken kan beslissen. 

 

Het beginsel van de materiële motiveringsplicht houdt in dat er voor elke administratieve 

beslissing rechtens aanvaardbare motieven moeten bestaan, wat onder meer betekent dat die 

motieven moeten steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met 

de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. 
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Machtsafwending is een optreden waarin een overheid de haar wettelijk toegekende 

bevoegdheid aanwendt voor een ander doel dan waarvoor deze bevoegdheid werd toegekend. 

Anders dan bij machtsoverschrijding ligt de begane onwettelijkheid verborgen in de oogmerken 

van de auteur. In het geval van machtsoverschrijding wordt de wettelijkheid van een 

bestuurshandeling als het ware extern geschonden terwijl dit in het geval van 

machtsafwending intern gebeurt. Om tot een nietigverklaring op grond van machtsafwending  

te kunnen leiden, moet het ongeoorloofde oogmerk het enige doel van de bestreden handeling 

zijn. Het bestaan van machtsafwending kan worden afgeleid uit voldoende ernstige, 

welbepaalde en overeenstemmende vermoedens. 

 

2. 

Het voorwerp van onderhavige aanvraag wordt als volgt omschreven in de beschrijvende nota 

van de aanvraag:  

 

“De aanvraag houdt het bouwen van een nieuw bedrijfsgebouw voor kmo in, onderverdeeld in 

6 afgescheiden units, gelegen achter een reeds bestaand bedrijfsgebouw. De beide gebouwen 

zijn losstaand van elkaar en zijn ook qua activiteiten niet met elkaar verbonden en zullen volledig 

los van elkaar functioneren.”  

 

Alhoewel de aanvrager zelf de werken, waarvoor hij een vergunning vraagt, kan kwalificeren, 

moet de vergunningverlenende overheid het werkelijk voorwerp van de aanvraag bepalen en, 

daarop steunende, de aanvraag zowel in feite als in rechte toetsen op haar toelaatbaarheid. 

 

3. 

De bestreden beslissing verklaart de aanvraag als volgt onvolledig: 

 

“… 

Bij nazicht blijkt uw dossier niet volledig te zijn. Volgende stukken ontbreken: 

• in het gedeelte stedenbouwkundige handelingen ontbreekt: de vergunde,  

bestaande (bestaande toestand is niet de vergunde toestand) en de nieuwe 

toestand. De bestaande toestand dient in deze omgevingsaanvraag mee 

geregulariseerd te worden. 

• de hemelwaterstudie dient dan ook voor de gehele site te worden aangevraagd 

• Oprichten van keermuren. 

• Reliëfwijzigingen (de nodige profielen) ophoging niet wenselijk. 

• De zone voor opslag van de afval van KMO units 

• De unit 5 is voorzien van een grote glaspartij (wat is de bedoeling-winkel). 
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• er dienen kleinhandelsactiviteiten te worden aangevraagd, de huidige activiteiten 

dienen hierin mee opgenomen te worden 

• er dient aangetoond te worden dat de huidige inrichtingen niet ingedeeld zijn o.a. 

door aan te tonen dat de vermogens van de productie-eenheden niet ingedeeld zijn, 

voor opslag dient hier ook door een inschatting van de hoeveelheden aangetoond 

dat deze niet ingedeeld zijn (bv. opslag lijm, verf, opslag hout....)... , verwarming, 

lozen afvalwater (gezamenlijk /apart,) , hoogspanningscabine ... 

• Indien huidige inrichtingen blijken ingedeeld te zijn, dienen deze mee aangevraagd 

te worden onder het gedeelte ingedeelde activiteiten. 

…” 

 

Eveneens op 16/07/2020 laat de verwerende partij per mail aan de verzoekende partij weten: 

 

“… 

Bij de ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek is in de tekst een administratieve fout geslopen: 

‘er dienen kleinhandelsactiviteiten te worden aangevraagd, de huidige activiteiten dienen hierin 

mee opgenomen te worden’ 

Deze zin dient te worden geschrapt. 

…” 

 

4. 

4.1 

Rekening houdende met deze schrapping wordt de aanvraag onder meer onvolledig verklaard 

om reden dat stukken omtrent de vergunde toestand (die zou verschillen van de bestaande 

toestand) ontbreken en dat de bestaande toestand “in deze omgevingsaanvraag” mee 

geregulariseerd moet worden.  

 

De verzoekende partij kan gevolgd worden wanneer ze stelt dat bij de beoordeling van de 

volledigheid van een vergunningsaanvraag niet handhavend kan worden opgetreden indien er 

tussen de aanvraag en de – vermeende – overtreding in het bestaande bedrijfsgebouw geen 

verband bestaat.   

 

Uit deze motivering van de bestreden beslissing blijkt in de ogen van de Raad niet dat de 

verwerende partij van oordeel is dat de ontbrekende gegevens of plannen noodzakelijk zijn 

voor het onderzoek ten gronde van het aanvraagdossier, maar blijkt integendeel dat de 

verwerende partij in de eerste plaats een handhavingsdoel voor ogen heeft.  
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De verwerende partij maakt niet aannemelijk dat ze zonder deze gegevens geen volledige, 

zorgvuldige, correcte, ruimtelijke en stedenbouwkundige inschatting van het aangevraagde 

kan maken. Evenmin blijkt uit de motivering waarom de verwerende partij van mening is dat 

het werkelijke voorwerp van de aanvraag zich moet uitstrekken tot de reeds bestaande 

bedrijfsgebouwen, niettegenstaande de verzoekende partij in haar aanvraag heeft 

aangegeven dat beide gebouwen losstaan van elkaar en ook qua activiteiten niet verbonden 

zijn en los van elkaar zullen functioneren.  

 

De aanvraag wordt in essentie onvolledig verklaard omdat de bestaande gebouwen niet mee 

geregulariseerd worden, wat neerkomt op een aspect van handhaving waarvoor de 

verwerende partij niet bevoegd is.  

 

De bestreden beslissing is genomen met schending van de motiveringsplicht en met 

bevoegdheidsoverschrijding.  

 

4.2 

De overige motieven van de bestreden beslissing, in het bijzonder wat betreft de noodzaak 

van oprichting van keermuren, het niet wenselijk zijn van reliëfwijzigingen, de zone voor opslag 

en de grote glaspartij bij unit 5, hebben eerder betrekking op de inhoudelijke beoordeling van 

de aanvraag. Minstens motiveert de verwerende partij in de bestreden beslissing niet waarom 

ze niet in staat zou zijn om met kennis van zaken over het dossier te beslissen. 

 

5. 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

VII. Kosten 

De kosten van het beroep komen ten laste van de partij die ten gronde in het ongelijk wordt 

gesteld. Wanneer daarom wordt gevraagd, kan de Raad ook een rechtsplegingsvergoeding 

toekennen aan de partij die ten gronde in het gelijk wordt gesteld. In dat geval omvatten de 

kosten van het beroep ook de toegekende rechtsplegingsvergoeding (artikel 21, §7 en artikel 

33 DBRC-decreet). 

 

De kosten van het beroep, met inbegrip van de door de tweede verzoekende partij gevraagde 

rechtsplegingsvergoeding, worden ten laste gelegd van de verwerende partij.  
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De kosten van het beroep van de eerste verzoekende partij blijven ten laste van de eerste 

verzoekende partij. Op haar vraag om een rechtsplegingsvergoeding kan niet worden 

ingegaan. 

VIII. Beslissing  

1. De vordering tot vernietiging van de eerste verzoekende partij is onontvankelijk. 

 

2. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

3. De Raad beveelt de gemeentelijke omgevingsambtenaar van de verwerende partij een 

nieuwe beslissing te nemen over de aanvraag van de tweede verzoekende partij en dit 

binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de dag na de dag van de betekening 

van dit arrest. 

 

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

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

tweede verzoekende partij, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

5. De kosten van het beroep bestaande uit het rolrecht van de eerste verzoekende partij, 

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

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 8 juli 2021 door de vijfde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de vijfde kamer, 

Bart VOETS Pieter Jan VERVOORT 
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