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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 21 oktober 2021 met nummer RvVb-A-2122-0151 

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0087-A 

 

 

Verzoekende partij Jan VERHAEGEN 

 

vertegenwoordigd door Mrs. Koen DE MAEYER en Birgit 

CREEMERS met woonplaatskeuze te 1000 Brussel, Wolstraat 70 

 

Verwerende partij de gemeente MOL, vertegenwoordigd door het college van 

burgemeester en schepenen 

 

met woonplaatskeuze te 2400 Mol, Molenhoekstraat 2 

 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 19 oktober 2020 de vernietiging 

van de beslissing van de verwerende partij van 3 september 2020, waarmee akte wordt 

genomen van een melding voor het plaatsen van een warmtepomp voor de verwarming van 

een zwembad (omgevingsnummer: 2020109288). 

 

Het project ligt in  Mol aan de Geeploopweg 4 en het perceel heeft als kadastrale omschrijving 

afdeling 3, sectie E, nummer 1031M3.  

II. Rechtspleging 

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

partij dient een wederantwoordnota in. 
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De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 22 juni 2021. Ze 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 (Procedurebesluit). 

III. Feiten 

Op 20 augustus 2020 meldt de aanvrager bij de verwerende partij de exploitatie van een klasse 

3-inrichting, meer bepaald een warmtepomp om het zwembad te verwarmen op het perceel 

gelegen in Mol aan de Geeploopweg 4. 

 

Het perceel ligt in woonpark (gewestplan ‘Herentals-Mol’). 

 

Het perceel ligt in de verkaveling ‘200020’ van 25 oktober 1966. 

 

De verwerende partij neemt op 3 september 2020 akte van de melding van de aanvrager. De 

verwerende partij beslist: 

 

“… 

Beschrijving van de aanvraag 

Omschrijving stedenbouwkundig advies:  

Er zijn geen vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen verbonden aan de melding. 

De melding vindt plaats in de bestaande, vergunde of vergund geachte gebouwen waar geen 

wijzigingen gebeuren. 

 

Omschrijving milieu advies: 

De ingedeelde inrichting of activiteit is gelegen in woonpark volgens het gewestplan Herentals-

Mol vastgesteld bij koninklijk besluit van 28 juli 1978.  

Om geluidsoverlast te beperken raden wij aan om regelmatig een onderhoudsbeurt te voorzien. 

Zorg ervoor dat de uitblaasrichting van de warmtepomp niet langs een muur of een hoek van 

muren staat en niet in de richting van naburige percelen gericht. De geluidsdruk wordt sterker 

door weerkaatsing van geluid. Indien je gebruik maakt van geluidsisolerende omkasting voor 

de warmtepomp kan je het geluid reduceren met ongeveer 15dB(A).  

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid, veroorzaakt 

door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een 

aanvaardbaar niveau worden beperkt.  

 

Algemeen geïntegreerd advies gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA):  

Gelet op voorgaande aftoetsing/afweging is het advies van de GOA gunstig. 
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MOTIVERING  

Argumentatie  

De risico’s voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, 

op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie 

kunnen mits naleving van de milieuvoorwaarden zoals opgelegd in Vlarem II en zijn van 

toepassing op onderhavige inrichting tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.  

… 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding (…)  voor de exploitatie 

van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa), zijnde het plaatsen van een warmtepomp voor 

de verwarming van een zwembad gelegen te Mol, Geeploopweg 4 kadastraal gekend als 

afdeling 3 sectie E nr. 1031M3.  

 

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectorale 

milieuvoorwaarden van toepassing op de aangevraagde rubrieken. 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van 

VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde 

bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is 

raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be. 

 

Artikel 2 

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit 

van de meldingsakte. 

 

Artikel 3 

Het project mag worden uitgevoerd of geëxploiteerd de dag na de datum van de betekening 

van de meldingsakte. 

 

Artikel 4 

Deze aktename stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 

vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

…” 

 

Dat is de bestreden beslissing. 
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Met een aangetekende brief van 1 oktober 2020 vraagt de verzoekende partij aan het college 

van burgemeester en schepenen van de gemeente Mol om de bestreden beslissing in te 

trekken. 

 

Met een brief van 7 oktober 2020 laat de verwerende partij weten dat het verzoek tot intrekking 

niet ingewilligd wordt en verbindt ze zich ertoe om het werkelijk vermogen van de warmtepomp 

te controleren bij exploitatie.  

IV. Onderzoek van het enig middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikelen 106 en 111 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

(hierna: Omgevingsvergunningsdecreet) 

- artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO)  

- artikel 2.1, 8° en 11° van het besluit van 16 juli 2010 van de Vlaamse regering tot bepaling 

van de stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is 

(hierna: Vrijstellingenbesluit)  

- artikel 3, 1° van de verkavelingsvoorschriften van de verkavelingsvergunning van 1966;  

- de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partij zet dit middel uiteen in twee onderdelen. Ze verduidelijkt dat de overheid 

enerzijds dient na te gaan of een melding wel noodzakelijk is, en anderzijds moet nagaan of 

de gemelde handelingen zelf al dan niet vergunningsplichtig zijn.  

 

1.1. 

In een eerste onderdeel licht de verzoekende partij toe dat de verwerende partij de technische 

gegevens van de warmtepomp niet zorgvuldig heeft onderzocht en bijgevolg akte heeft 

genomen van een melding van een warmtepomp die niet voldoet aan het meldingsplichtige 

aandrijvingsvermogen.  

 

De verwerende partij kwalificeert de warmtepomp foutief als een ingedeelde inrichting van de 

derde klasse rubriek 16.3.2°, a) VLAREM II met een vermogen van 20 kW. De verzoekende 
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partij stelt dat het geïnstalleerde type warmtepomp slechts een drijfvermogen heeft van 3,9 

kW. Ze meent dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen het aandrijfvermogen en het 

gerealiseerde outputvermogen. De warmtepomp betreft volgens haar geen meldingsplichtige 

handeling.  

 

De verzoekende partij concludeert dat de verwerende partij met de aktename de artikelen 106 

en 111 van het Omgevingsvergunningsdecreet en het zorgvuldigheidsbeginsel schendt.  

 

1.2. 

In een tweede onderdeel van dit middel stelt de verzoekende partij in essentie dat de 

verwerende partij heeft nagelaten een zorgvuldig onderzoek te verrichten naar de 

vergunningsplicht op stedenbouwkundig vlak.  

 

De verwerende partij steunt daarbij op een schets van de aanvrager, die volgens de 

verzoekende partij feitelijk niet correct is, omdat 1) de warmtepomp zich op minder dan 1 meter 

van de achterste perceelsgrens bevindt, 2) iedere dimensionering van het poolhouse, 

zwembad en de omliggende verhardingen ontbreekt, zodat op basis van deze schets geen 

zorgvuldige beoordeling kan worden gemaakt.  

 

De verwerende partij heeft volgens de verzoekende partij op een onzorgvuldige wijze de 

aanvraag beoordeeld, omdat ze niet is nagegaan of er sprake was van een 

stedenbouwkundige vergunningsplicht voor de aanleg van een zwembad, de omliggende 

verharding en het poolhouse.  

 

De overweging dat de warmtepomp geplaatst wordt bij vergunde of vergund geachte 

gebouwen is manifest fout, omdat geen rekening wordt gehouden met het poolhouse.  

 

Het poolhouse voldoet volgens de verzoekende partij niet aan de toepasselijke 

verkavelingsvoorschriften die opleggen dat berghokken op minstens 3 meter van de 

perceelsgrenzen moeten worden ingeplant. Ze stelt dat een poolhouse als doel heeft om zaken 

gerelateerd aan het zwembad op te bergen, zodat een poolhouse moet worden beschouwd 

als een berghok.  

 

Minstens moet volgens haar worden vastgesteld dat het poolhouse, het zwembad en de 

verhardingen niet voldoen aan artikel 2.1, 8° en 11° van het Vrijstellingenbesluit, omdat de 

beperking tot 80 m² verharding ruimschoots wordt overschreden. De verzoekende partij 

verduidelijkt dat de dimensionering van het zwembad ongeveer 13 op 4 meter (metingen op 
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basis van google maps) bedraagt zonder de omliggende verharding, zodat het zwembad met 

een minimale verharding alleen al 70 m² bedraagt. De inplanting van de constructies is 

bovendien niet conform de voorwaarden opgenomen in de bepalingen van het 

Vrijstellingenbesluit, want ze zijn op minder van 1 meter van de perceelsgrens voorzien. 

Bovendien is de warmtepomp, geplaatst op een betonnen sokkel, die een geheel vormt met 

het zwembad en het poolhouse, ingeplant op minder dan 1 meter, zoals vastgelegd in het 

deurwaardersverslag van 12 mei 2020.  

 

De verzoekende partij wijst er tot slot op dat de strijdigheid met de verkavelingsvoorschriften 

impliceert dat het Vrijstellingenbesluit niet kan worden toegepast omdat de algemene 

voorwaarden niet zijn vervuld. 

 

Daaruit volgt dat voor het geheel van de constructies een omgevingsvergunning diende te 

worden aangevraagd, zodat artikel 4.2.1 VCRO is geschonden. De verzoekende partij 

concludeert dat er ook een manifeste schending van de materiële motiveringsplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel voorligt, evenals een schending van de artikelen 106 en 111 

Omgevingsvergunningsdecreet, artikel 4.2.1 VCRO, het Vrijstellingenbesluit en de 

verkavelingsvoorschriften, zodat de bestreden beslissing manifest onwettig voorkomt.  

 

2. 

De verwerende partij antwoordt met betrekking tot het eerste onderdeel dat “het in twijfel 

trekken van de gegevens in het meldingsdossier” en het zelf uitvoeren van een onderzoek 

naar de technische specificaties van de gemelde installatie verder gaat dan wat van een 

zorgvuldige overheid kan worden verwacht.  

 

Artikel 111 van het Omgevingsvergunningsdecreet schrijft weliswaar voor dat de bevoegde 

overheid moet nagaan of de gemelde handelingen of exploitatie meldingsplichtig zijn, maar dit 

betekent volgens de verwerende partij slechts dat ze moet nagaan of wat wordt gemeld 

overeenstemt met wat de wetgeving voorschrijft als meldingsplichtig. De verwerende partij 

leest daarvan de bevestiging in de parlementaire voorbereiding bij het ontwerp van decreet 

houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw. Zo wordt in de 

verantwoording bij het voorstel tot amendement nr. 49 gesteld: 

 

“De termijn om uitspraak te doen over een melding ingekort naar 20 dagen als het een melding 

betreft die louter slaat op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde 

klasse.  
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Bevat de melding meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen, dan wordt de 

beslissingstermijn op 30 dagen vastgelegd.  

Dit onderscheid is te verantwoorden door het verschil in te controleren aspecten. Bij de 

exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse dient men louter de 

indelingslijst te verifiëren.” 

 

Bijgevolg meent ze dat artikelen 106 en 111 van het Omgevingsvergunningsdecreet slechts 

de verplichting inhouden om na te gaan of de gemelde activiteit een inrichting van derde klasse 

is. Bovendien merkt ze op dat het controleren van wat werkelijk zal worden geëxploiteerd op 

dat moment niet mogelijk is en dat ze zich enkel kan richten op de gegevens die gemeld 

worden. Op basis van die gegevens kwam de verwerende partij tot de conclusie dat wat 

gemeld werd een inrichting van de derde klasse uitmaakt. Ze motiveert dit ook zo in de 

bestreden beslissing en heeft dus correct gehandeld 

 

De verwerende partij antwoordt met betrekking tot het tweede onderdeel door verwijzing naar 

artikel 111, eerste lid van het Omgevingsvergunningsdecreet dat bepaalt dat moet worden 

onderzocht of de handelingen meldingsplichtig en niet verboden zijn krachtens artikel 5.4.3, 

§3 DABM, dan wel artikelen 4.2, §1 en 4.2.4 VCRO. Deze bepaling gaat volgens de 

verwerende partij enkel over het onderzoek naar het meldingsplichtig en niet het 

vergunningsplichtig karakter van de gemelde exploitatie. Ze diende dus geen rekening te  

houden met eventuele stedenbouwkundige schendingen die niet het voorwerp van de melding 

uitmaken en meent dat een gebrek aan vergunningen niet relevant is, daar deze los staan van 

de melding.  

 

Verder stelt ze dat niet is aangetoond dat ze geen rekening hield met eventueel onvergunde 

constructies, omdat ze immers in artikel 4 van de bestreden beslissing opneemt dat de 

aktename de melder niet vrijstelt van het aanvragen van een vergunning indien nodig. Deze 

bepaling duidt er ook op dat de aktename enkel slaat op de warmtepomp en geenszins 

betrekking heeft op het poolhouse en zwembad. Dit betreft een element van handhaving dat 

niet kan worden afgedwongen via een akteneming van een melding.  

 

Daarenboven wordt door de verzoekende partij niet betwist dat de warmtepomp niet verboden 

is krachtens artikel 5.4.3, §3 DABM of krachtens de artikelen 4.2.2, §1 en 4.2.4 VCRO. Nu het 

weldegelijk gaat om een meldingsplichtige exploitatie en deze niet verboden is, beschikt de 

verwerende partij slechts over een gebonden bevoegdheid om akte te nemen van de melding.  
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In tegenstelling tot wat de verzoekende partij lijkt te suggereren, rust op de verwerende partij 

geen verplichting om bijzondere milieuvoorwaarden op te nemen, maar behoort dit tot haar 

discretionaire beoordelingsbevoegdheid.  

 

De keuze om geen bijzondere voorwaarden op te leggen over de inplanting is volgens de 

verwerende partij ingegeven vanuit de overweging dat de warmtepomp zich op minstens 1 

meter van de achterste perceelsgrens en op minstens 3 meter van de linkse perceelsgrens 

zou bevinden omdat dit zo werd weergegeven op de schets die bij het meldingsdossier was 

gevoegd. Een bijzondere voorwaarde met betrekking tot geluid werd niet nodig geacht omdat 

men ervan uit kon gaan dat de warmtepomp zich op voldoende afstand van de 

perceelsgrenzen zou bevinden. Bovendien werd de betrokkene in het besluit aangemaand om 

regelmatig een onderhoudsbeurt te voorzien en ervoor te zorgen dat de uitblaasrichting van 

de warmtepomp niet in de richting van de naburige percelen is gericht. 

 

Tot slot voert de verwerende partij aan dat ze bij een aktename van een melding van een 

inrichting klasse 3 niet in de positie is om na te gaan of de exploitant zich in de toekomst aan 

de wettelijke geluidsnormen zal houden. De verwerende partij is dus niet onzorgvuldig te werk 

gegaan door geen bijzondere voorwaarden op te nemen in de bestreden beslissing. De 

bestreden beslissing werd ook afdoende gemotiveerd. Van enige schending van de 

ingeroepen bepalingen is geen sprake.  

 

3. 

In haar wederantwoordnota voegt de verzoekende partij met betrekking tot het eerste 

onderdeel nog toe dat de interpretatie die de verwerende partij lijkt te verlenen aan artikel 111 

Omgevingsvergunningsdecreet afbreuk doet aan haar verplichting tot zorgvuldig onderzoek. 

Indien verwerende partij enkel zou zijn gehouden om na te gaan of hetgeen wordt gemeld 

effectief overeenstemt met wat de wetgeving voorschrijft als meldingsplichtig, dan zou dit haar 

onderzoeksplicht volledig uithollen, omdat haar iedere mogelijkheid wordt ontnomen om enig 

(zorgvuldig) onderzoek te doen naar meldingsplichtige (en desgevallend vergunningsplichtige) 

gegevens.  

 

Ze meent dat een dergelijke interpretatie niet strookt met de invulling die de Vlaamse 

decreetgever heeft verleend aan de bevoegdheid van de aktenemende overheid. 

Overeenkomstig artikel 106 Omgevingsvergunningsdecreet dient de verwerende partij een 

melding onontvankelijk te verklaren wanneer bepaalde aspecten, vermeld in de melding, 

onderworpen zijn aan de vergunningsplicht. Dit impliceert volgens de verzoekende partij dat 

de verwerende partij, als ze vaststelt dat ze over onvoldoende gegevens beschikt, informatie 
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moet opvragen en niet zonder meer kan beslissen tot aktename. De verwerende partij dient 

dus niet alleen af te toetsen aan de gegevens die worden bijgebracht, maar moet ook concreet 

nagaan of ze over alle relevante gegevens beschikt.  

 

Met betrekking tot het tweede onderdeel voegt de verzoekende partij in haar 

wederantwoordnota nog toe dat de verwerende partij niet betwist dat de warmtepomp zich op 

minder dan 1 meter van de achterste perceelsgrens bevindt. Ze betwist evenmin dat iedere 

situering en dimensionering van het poolhouse, het zwembad en de omliggende verhardingen 

ontbreekt.  

 

De verzoekende partij benadrukt dat het naar aanleiding van een melding de taak is van de 

verwerende partij om na te gaan of de handelingen weldegelijk meldingsplichtig zijn 

overeenkomstig artikel 4.2.2, §1 VCRO, of deze niet vergunningsplichtig zijn en of eventuele 

voorwaarden noodzakelijk zijn om hinder naar de omgeving te beperken. Indien de 

verwerende partij zorgvuldig zou zijn opgetreden, had ze kunnen vaststellen dat er geen 

melding van de warmtepomp vereist is en dat er sprake is van een samenhangend geheel 

(zwembad, poolhouse en warmtepomp) dat vergunningsplichtig is.  

 

De verzoekende partij stelt dat artikel 4 van de bestreden beslissing niet meer is dan een 

loutere stijlformule, zodat de verwerende partij daarmee haar verantwoordelijkheid om een 

zorgvuldig onderzoek te doen, uitholt. Ze kan niet vervolgens beweren dat ze daartoe niet 

gehouden is.  

 

De verzoekende partij licht toe dat wanneer meldingsplichtige handelingen één geheel vormen 

met vergunningsplichtige handelingen, de “zwaarste” procedure moet worden gevolgd en de 

meldingsplichtige (en vrijgestelde) handelingen worden opgenomen in de 

omgevingsvergunning (artikel 7, §§1 en 2  OVD). Daarbij voorzag de Vlaamse decreetgever 

in artikel 111 OVD uitdrukkelijk in de mogelijkheid om in het kader van een melding onderzoek 

te doen naar (mogelijke) vergunningsplichtige inrichtingen. Dit artikel verwijst immers naar de 

respectieve bepalingen in het DABM en de VCRO aangaande de meldingsplicht. Het spreekt 

dan voor zich dat een bevoegde overheid zich dan noodzakelijkerwijze vergewist van 

eventuele aspecten die zijn onderworpen aan de vergunningsplicht in het kader van een 

melding en dit in het bijzonder wanneer, zoals in casu, dit onlosmakelijk deel uitmaakt van een 

geheel.  
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De verzoekende partij concludeert dat de verwerende partij niet hard kan maken dat de 

melding van een warmtepomp volledig losstaat van de inrichting van een poolhouse met een 

zwembad wanneer die warmtepomp daartoe bestemd is.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

In het eerste onderdeel van dit middel roept de verzoekende partij in essentie in dat de 

verwerende partij de aanvraag tot aktename niet zorgvuldig heeft onderzocht, omdat ze akte 

neemt van een melding terwijl het niet gaat over een meldingsplichtige handeling of exploitatie. 

De warmtepomp is volgens de verzoekende partij geen inrichting van de derde klasse.  

 

In een tweede onderdeel van dit middel voert ze aan dat de verwerende partij de aanvraag 

ook onzorgvuldig heeft beoordeeld, omdat ze niet is nagegaan of er sprake is van een 

stedenbouwkundige vergunningsplicht voor de aanleg van een zwembad, de omliggende 

verharding en het poolhouse.  

 

2. 

Artikel 5.2.1, in fine van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 

milieubeleid (hierna: DABM) bepaalt dat voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 

activiteit van de derde klasse of voor de verandering ervan een meldingsakte is vereist, zoals 

vermeld in artikel 6, tweede lid Omgevingsvergunningsdecreet.  

 

Artikel 111 Omgevingsvergunningsdecreet, in de toepasselijke versie, luidt als volgt: 

 

“De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, gaat na of de gemelde handelingen of exploitatie 

meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krachtens:  

1° artikel 5.4.3, §3, van het DABM;  

2° artikel 4.2.2, §1, en artikel 4.2.4 van de VCRO.  

 

Als de handelingen of de exploitatie meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt de bevoegde 

overheid, vermeld in artikel 107, akte van de melding. Ze bezorgt de meldingsakte per 

beveiligde zending aan de persoon die de melding heeft verricht binnen een termijn van dertig 

dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding.  

 

Als de handelingen of de exploitatie niet meldingsplichtig of verboden zijn, stelt de overheid, 

vermeld in artikel 107, de persoon die de melding heeft verricht binnen dezelfde ordetermijn 
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daarvan in kennis. In dat geval wordt geen akte genomen en wordt aan de melding geen verder 

gevolg gegeven.”  

 

De memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning 

bevat de volgende verduidelijking (Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, nr. 2334/1, 78):  

 

“…  

Het karakter van de meldingen in voorliggend decreet betreffende de omgevingsvergunning is 

anders dan voorzien in de VCRO of het milieuvergunningendecreet.  

 

De bevoegde overheid moet nagaan of de gemelde handelingen of exploitatie meldingsplichtig 

zijn of niet verboden zijn bij of krachtens het DABM of de VCRO (art. 109). De overheid neemt 

met andere woorden een beslissing over het eventuele meldingsplichtige of niet verboden 

karakter van de gemelde handelingen of exploitatie bij of krachtens artikel 5.4.3, §3, DABM en 

artikel 4.2.2, §1, VCRO, wat inhoudt dat zij een beoordeling maakt, zij het een zeer beperkte 

beoordeling.  

 

Dit heeft als gevolg dat de aktename een administratieve rechtshandeling wordt, die 

aanvechtbaar is voor de RvVb. Meldingen kunnen niet anders gezien worden dan behorend tot 

het schorsings- en vernietigingscontentieux met betrekking tot de omgevingsvergunning.  

…”  

 

De bevoegde overheid beschikt bij aktename van een melding dus over een beperkte 

beoordelingsbevoegdheid. De bevoegde overheid moet een beslissing nemen over het 

eventuele meldingsplichtige of niet-verboden karakter van de gemelde handelingen of 

exploitatie bij of krachtens artikel 5.4.3, §3, DABM en artikel 4.2.2, §1 VCRO en kan daarbij in 

voorkomend geval voorwaarden, met inbegrip van bijzondere milieuvoorwaarden, opleggen 

(artikel 113 Omgevingsvergunningsdecreet).  

 

Tevens moet rekening worden gehouden met de artikelen 7 en 106 

Omgevingsvergunningsdecreet. 

 

Artikel 7, §2, eerste lid van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt inzake de meldings- en 

vergunningsplicht: 

 

“Als het project elementen bevat die onderworpen zijn aan meerdere vergunnings- of 

meldingsplichten, bij of krachtens de decreten, vermeld in artikel 5, en die aspecten 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, omvat de vergunningsaanvraag de betrokken 
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aspecten op straffe van onontvankelijkheid als minstens één element van de aanvraag 

vergunningsplichtig is.” 

 

Artikel 106 Omgevingsvergunningsdecreet luidt als volgt:  

 

“Een melding kan slechts gedaan worden voor meldingsplichtige stedenbouwkundige 

handelingen, een meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten die het 

project omvat of een combinatie hiervan.” 

 

Uit de voorgaande bepalingen volgt dat de bevoegde overheid onder meer moet nagaan of 

het project waarvan melding wordt gedaan, effectief meldingsplichtig is en niet onlosmakelijk 

verbonden is met vergunningsplichtige elementen. 

 

3. 

Om te voldoen aan de formele motiveringsplicht dient de verwerende partij in de bestreden 

beslissing de redenen op te geven waarop ze haar beslissing steunt, zodat het voor een 

belanghebbende mogelijk is met kennis van zaken tegen de beslissing op te komen. Het 

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

in rechte en in feite aanvaardbare motieven moeten bestaan. Dit betekent onder meer dat die 

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

de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld en dat de motieven pertinent moeten zijn en de 

beslissing naar recht moeten kunnen verantwoorden. Deze motieven moeten in de bestreden 

beslissing uitdrukkelijk vermeld worden.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel, als onderdeel van de materiële motiveringsplicht, vereist 

bovendien dat de verwerende partij bij de feitenvinding slechts na een zorgvuldig onderzoek 

en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing neemt. Tot slot moet de verwerende 

partij de gegevens die in rechte en feite juist zijn, correct beoordelen en op grond van deze 

gegevens in redelijkheid tot een beslissing komen.  

 

4. 

De verzoekende partij stelt in het eerste onderdeel van dit middel dat de verwerende partij de 

warmtepomp ten onrechte kwalificeert als een ingedeelde inrichting van de derde klasse, 

omdat het geïnstalleerde type warmtepomp slechts een drijfvermogen heeft van 3,9 kW.  
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Nog los van de vraag of de verzoekende partij er belang bij heeft het meldingsplichtig karakter 

in twijfel te trekken, stelt de Raad vast dat uit de gegevens van het dossier blijkt dat de 

aanvrager de installatie beoogt van een “warmtepomp 20 KW om zwembad te verwarmen”.  

 

De bevoegde overheid dient zich bij een aktename van een melding, net zoals bij de 

beoordeling van een vergunningsaanvraag, in de eerste plaats te steunen op de gegevens die 

door de aanvrager worden aangereikt. Hoewel dit niet impliceert dat de aktenemende overheid 

blindelings moet voortgaan op deze gegevens en geen oog zou mogen hebben voor de 

werkelijke bedoeling van de aanvrager, moet in het voorliggende geval worden vastgesteld dat 

de verzoekende partijen er met hun betoog niet in slagen om aan te tonen dat de gevraagde 

warmtepomp niet meldingsplichtig is.  

 

In de bestreden beslissing wordt als motivatie verwezen naar rubriek 16.3.2° a) van de 

indelingslijst in bijlage I van Vlarem II waarin wordt aangegeven dat “Koelinstallaties, 

luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioning-installaties, en andere installaties voor 

het fysisch behandelen van gassen, met uitzondering van de inrichtingen die ingedeeld zijn in 

rubriek 16.9 c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW” 

beschouwd worden als een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse.  

 

Bijgevolg is de gemelde warmtepomp met een drijfkracht van 20 kW wel degelijk 

meldingsplichtig overeenkomstig artikel 5, 2° b) van het Omgevingsvergunningsdecreet.  

 

De verzoekende partij beweert weliswaar dat de warmtepomp slechts een vermogen heeft van 

3,9 kW en spreekt daarmee de door de aanvrager aangeleverde informatie tegen, maar ze 

brengt daarvan geen concreet bewijs bij. Bovendien kan van de verwerende partij niet 

verwacht worden dat ze ter plaatse controleert of de gemelde inrichting overeenstemt met de 

werkelijk geïnstalleerde inrichting. Een eventuele niet-conforme uitvoering van de gemelde 

handeling of inrichting betreft dan ook eerder een element van handhaving.  

 

Het eerste onderdeel van het eerste middel wordt verworpen.  

 

6. 

In het tweede onderdeel van dit middel stelt de verzoekende partij dat de verwerende partij 

niet zorgvuldig heeft gehandeld door niet te onderzoeken of de gemelde handeling(en) niet 

tevens vergunningsplichtig zijn, temeer omdat er indicaties zijn dat de meldingsplichtige 

handeling een geheel vormt met vergunningsplichtige handelingen, meer bepaald de aanleg 

van een zwembad, poolhouse en/of verhardingen.  
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De Raad stelt vast dat de melding, zoals uitdrukkelijk omschreven in het omgevingsloket door 

de aanvrager, betrekking heeft op een warmtepomp van 20kW om een zwembad mee te 

verwarmen.  

 

Uit de stukken van het dossier en de historiek zoals geschetst door de verwerende partij blijkt 

dat voor het perceel van de aanvraag slechts een verkavelingsvergunning werd verleend  voor 

een nieuwe verkaveling op 25 oktober 1966 en dat op 10 september 1973 een 

stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor de bouw van een woning. Verder zijn er 

geen stedenbouwkundige vergunningsgegevens bekend.  

 

De verzoekende partij stelt terecht dat uit de schets die bij de melding werd gevoegd, evenmin 

blijkt of en op welke locatie een zwembad en een poolhouse, al dan niet gepaard gaande met 

verhardingen, aanwezig zijn op het perceel.  

 

Hoewel het zwembad en het poolhouse op zich niet het voorwerp uitmaken van de melding, 

is het de Raad niet duidelijk hoe de verwerende partij in de bestreden beslissing tot de 

conclusie is gekomen dat er “geen vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen 

verbonden zijn aan de melding” en dat de melding plaats vindt “in bestaande, vergunde of 

vergund geachte gebouwen waar geen wijzigingen aan gebeuren”.  

 

Artikel 7 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt immers dat wanneer een project 

elementen omvat die zowel aan een meldingsplicht als aan een vergunningsplicht 

onderworpen zijn en die aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn de 

vergunningsaanvraag de melding moet omvatten. Als bepaalde aspecten van een 

meldingsplichtig project, vermeld in de melding, onderworpen zijn aan de vergunningsplicht 

moet de melding onontvankelijk worden verklaard en moet een vergunningsaanvraag worden 

ingediend.   

 

De decreetgever heeft er bewust voor gekozen het begrip “onlosmakelijk verbonden” niet 

nader te definiëren, en de onlosmakelijkheid van het verband tussen de stedenbouwkundige 

aspecten van de aanvraag enerzijds en de milieutechnische aspecten anderzijds, over te laten 

aan de discretionaire beoordeling van de vergunningverlenende overheid die zulks geval per 

geval dient te beoordelen. Het verhindert geenszins dat een vergunning voor een project met 

aspecten die niet onlosmakelijk verbonden zijn, fasegewijs wordt aangevraagd en vergund of 

dat nadien een vergund project niet kan worden verbouwd of veranderd (Parl.St. Vl.Parl., 

2013-14, nr. 2334/1, 35). 
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Uit het voorgaande volgt echter dat van een zorgvuldige aktenemende overheid kan verwacht 

worden dat ze onderzoekt of er al dan niet vergunningsplichtige (stedenbouwkundige) 

handelingen verbonden zijn aan de melding en of deze al dan niet onlosmakelijk verbonden 

zijn, zodat het vergunningsplichtig of vergunde karakter van de handelingen niet louter een 

element van handhaving betreft, maar noodzakelijkerwijze een onderzoek behoeft in het kader 

van de controle van de ontvankelijkheid van de melding.  

 

De melding vermeldt uitdrukkelijk dat de warmtepomp in functie staat van de verwarming van 

het zwembad, zodat de aanvrager daarmee zelf lijkt aan te geven dat minstens het zwembad 

onlosmakelijk met de warmtepomp verbonden is. In dat geval dient de verwerende partij dus 

na te gaan of het aanleggen van het zwembad een vergunningsplichtige handeling betreft, dan 

wel of deze stedenbouwkundige handeling onder het toepassingsgebied van het 

Vrijstellingenbesluit valt.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet of de verwerende partij het vergunningsplichtig karakter, 

dan wel de eventuele vrijstelling van vergunning voor de gemelde handeling op zich (de 

waterpomp), dan wel voor de gemelde handeling als mogelijk onlosmakelijk geheel met het 

zwembad (en eventueel het poolhouse) heeft onderzocht, zodat de bestreden beslissing artikel 

111 van het Omgevingsvergunningsdecreet, de motiveringsplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel schendt. De overweging in artikel 4 van de bestreden beslissing dat 

de melding de aanvrager niet vrijstelt van het aanvragen van eventuele andere vergunningen 

of machtigingen indien nodig, volstaat niet als motivering, maar is - zoals de verzoekende partij 

terecht aanhaalt - integendeel een loutere stijlclausule die geen afbreuk kan doen aan de 

toepassing van artikel 7, §2 van het Omgevingsvergunningsdecreet.   

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond 

V. 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). 
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De kosten van het beroep, met inbegrip van de door de verzoekende partij gevraagde 

rechtsplegingsvergoeding, worden ten laste gelegd van de verwerende partij.  

 

VI. Beslissing 

1. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

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

van de aanvrager en dit binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de dag na de 

dag van de betekening van dit arrest. 

 

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

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

verzoekende partij, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 21 oktober 2021 door de zesde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de zesde kamer, 

Bart VOETS Karin DE ROO 

 

 

 

 


	I. Voorwerp van het beroep
	II. Rechtspleging
	III. Feiten
	IV. Onderzoek van het enig middel
	Standpunt van de partijen
	Beoordeling door de Raad

	V. Kosten
	VI. Beslissing

