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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 28 oktober 2021 met nummer RvVb-A-2122-0174  

in de zaak met rolnummer 1920-RvVb-0646-A 

 

 

Verzoekende partijen 1. Dirk VAN DE VIJVER 

2. Els WILLEKENS 

 

vertegenwoordigd door advocaten Yves LOIX en Fatema 

HOSSEINI, met woonplaatskeuze te 2600 Antwerpen-Berchem, 

Borsbeeksebrug 36 

 

Verwerende partij de provincie ANTWERPEN, vertegenwoordigd door de 

deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 

22 

 

Tussenkomende partij 

 

het Autonoom Gemeentebedrijf STEDELIJK ONDERWIJS 

ANTWERPEN 

 

vertegenwoordigd door advocaten Bob MARTENS en Birgit 

CREEMERS, met woonplaatskeuze te 1000 Brussel, Wolstraat 

70 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 4 juni 2020 de vernietiging 

van de beslissing van de verwerende partij van 2 april 2020, waarmee aan de tussenkomende 

partij een omgevingsvergunning verleend wordt voor de omvorming en uitbreiding van een 

kleuterschool naar een basisschool (omgevingsnummer: 2019037316). 
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De verwerende partij heeft de bestuurlijke derden-beroepen tegen de beslissing van het 

college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen van 23 augustus 2019 niet 

ingewilligd. 

 

Het project ligt in 2060 Antwerpen, aan de Bisschopstraat 61 en Offerandestraat 54-56-58-60-

60A-62-64 en heeft als kadastrale omschrijving afdeling 8, sectie H, nummers 567A11, 

567T12, 567R13, 572P9 en 567K13. 

II. Rechtspleging 

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

tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting en de verzoekende partijen dienen 

een wederantwoordnota in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 25 mei 

2021. 

 

Advocaat Fatema HOSSEINI, die voor de verzoekende partijen verschijnt, en advocaat Birgit 

CREEMERS, die voor de tussenkomende partij verschijnt, zijn gehoord. De verwerende partij 

verschijnt schriftelijk. 

III. Feiten 

De tussenkomende partij is de inrichtende macht van de kleuterschool “De Bijtjes” aan de 

Offerandestraat 54-64 te Antwerpen. Het schoolgebouw telt drie bouwlagen en heeft een 

capaciteit van 300 kleuters. Het gebied tussen het gebouw en de Bisschopstraat wordt als 

speelterrein gebruikt. 

 

Op 16 april 2019 dient de tussenkomende partij bij het college van burgemeester en 

schepenen van de stad Antwerpen een aanvraag in tot afgifte van een omgevingsvergunning 

voor de omvorming en uitbreiding van de kleuterschool naar een basisschool voor 200 kleuters 

en 300 leerlingen van de lagere school. De aanvraag houdt de oprichting in van een 

hoofdvolume met drie bouwlagen aan de kant van de Bisschopstraat en een middenvolume 

met een bouwlaag in het binnengebied. Het bestaande schoolgebouw wordt gerenoveerd en 

beperkt uitgebreid. De aanvraag gaat met de kap van bomen gepaard. 

 



 

 

RvVb - 3 

Het terrein ligt binnen de perimeter van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “2060”, 

definitief vastgesteld met een besluit van de gemeenteraad van de stad Antwerpen van 22 

oktober 2012 en goedgekeurd met een besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen 

van 20 december 2012. Het ligt meer bepaald in de “zone voor maatschappelijke functies – 

Ma1”. 

 

Nadat de aanvraag op 30 april 2019 en 6 mei 2019 gewijzigd werd, verklaart de gemeentelijke 

omgevingsambtenaar op 16 mei 2019 de aanvraag ontvankelijk en volledig. 

 

De aanvraag wordt van 26 mei 2019 tot en met 24 juni 2019 aan een openbaar onderzoek 

onderworpen. Er worden 38 bezwaarschriften ingediend, waarvan een door de eerste 

verzoekende partij. 

 

Op 23 augustus 2019 beslist het college van burgemeester en schepenen van de stad 

Antwerpen om de aanvraag onder voorwaarden te vergunnen. 

 

Het collegebesluit van 23 augustus 2019 maakt het voorwerp van diverse bestuurlijke derden-

beroepen uit. Daartoe behoort het bestuurlijk beroep van de verzoekende partijen, dat op 30 

september 2019 ingediend wordt. 

 

Op 19 december 2019 beslist de verwerende partij om de administratieve lus toe te passen, 

bedoeld in artikel 13 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

(vervolgens: Omgevingsvergunningsdecreet) wegens het ontbreken van een project-m.e.r.-

screeningsnota. De tussenkomende partij voegt op 3 februari 2020 een screeningsnota aan 

het aanvraagdossier toe. 

 

De aanvraag wordt van 11 februari 2020 tot en met 11 maart 2020 aan een tweede openbaar 

onderzoek onderworpen. Er worden drie bezwaarschriften ingediend. 

 

Eensluidend met het verslag van 26 maart 2020 van de provinciale omgevingsambtenaar 

beslist de verwerende partij op 2 april 2020 om de beroepen niet in te willigen en de aanvraag 

onder voorwaarden te vergunnen. 

 

Dat is de bestreden beslissing. 
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IV. Verwante procedures 

De bestreden beslissing maakt ook het voorwerp uit van het vernietigingsberoep dat onder 

rolnummer 1920-RvVb-0613-A gekend is, en van het vernietigingsberoep dat onder 

rolnummer 1920-RvVb-0737-SA gekend is. 

V. Ontvankelijkheid van de tussenkomst 

De tussenkomende partij verzoekt met een aangetekende brief van 17 augustus 2020 om in 

de procedure tot vernietiging tussen te komen. De waarnemend voorzitter van de Raad 

verleent haar met een beschikking van 15 september 2020 toelating om in de debatten tussen 

te komen. 

 

Uit het dossier blijkt dat het verzoekschrift tot tussenkomst tijdig en regelmatig ingediend is. Er 

worden geen excepties opgeworpen. 

VI. Ontvankelijkheid van het beroep - belang 

Excepties 

1. 

De verwerende partij betwist het belang van de eerste verzoekende partij. In de exceptie voert 

ze aan dat de eerste verzoekende partij, woonachtig aan de Sint-Gummarusstraat, geen 

persoonlijke hinder aantoont. Het volstaat niet dat de eerste verzoekende partij eigenaar is 

van een naburige woning om belang bij het beroep te hebben. Het verzoekschrift wijst enkel 

op “een negatieve impact op de waarde van het eigendom”. Dat wordt niet aangetoond en kan 

ook niet volstaan. De verwerende partij benadrukt in elk geval dat de beoordeling van de 

ontvankelijkheid geen invloed heeft op de beoordeling van de ingeroepen middelen. 

 

2. 

De tussenkomende partij betwist het belang van de eerste en tweede verzoekende partij. De 

exceptie luidt: 

 

“… 

Het perceel en het pand aan de hand waarvan verzoekende partijen hun belang staven, is 

gelegen in de Bisschopstraat. Eerste verzoekende partij is evenwel woonachtig te Sint-

Gummurarusstraat 25, 2060 Antwerpen. Het projectgebied en de woonst van eerste 
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verzoekende partij zijn van elkaar geschieden door diverse woonwijken en straten. 

Onverminderd het voorgaande, is de woonst van eerste verzoekende partij gelegen op ruim 600 

meter van het projectgebied. 

[figuur] 

 

Hieruit blijkt dan ook dat de nadelige effecten welke eerste verzoekende partij aanhaalt (stijging 

van de mobiliteitsintensiteit, verminderde lichtinval, privacyhinder,), niet kunnen spelen in 

hoofde van eerste verzoekende partij. Deze vermeende nadelige effecten kunnen immers 

logischerwijs enkel en alleen spelen in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied. De 

woonst van eerste verzoekende partij bevindt zich evenwel geheel niet in die omgeving. 

 

Minstens is het verzoekschrift tot nietigverklaring niet-ontvankelijk in hoofde van eerste 

verzoekende partij. 

 

Dat verzoekende partijen louter de administratieve beroepsprocedure bij verwerende partij 

hebben doorlopen, kan niet volstaan om hun belang bij de huidige vernietigingsprocedure te 

staven. De administratieve beroepsprocedure bij verwerende partij alsook de 

vernietigingsprocedure bij uw Raad zijn twee onderscheiden procedures, waarbij het belang 

dan ook afzonderlijk moet worden beoordeeld. Een verzoekende partij moet in het kader van 

een vernietigingsprocedure nog steeds aantonen dat zij voldoet aan de belangenvereiste 

overeenkomstig art. 105 OVD (…). 

 

Daarnaast voldoet de omschrijving van het belang in hoofde van tweede verzoekende partij niet 

aan de vereisten overeenkomstig de vaste rechtspraak van uw Raad. Voormelde rechtspraak 

vereist immers een zeker, minstens aannemelijk, nadeel, terwijl de door verzoekende partijen 

aangehaalde negatieve gevolgen niet aan deze standaard voldoen. 

 

In de eerste plaats is het pand waarin tweede verzoekende partij woonachtig is, gelegen aan 

de Bisschopstraat. Het vergunde project genereert geen onaanvaardbare hinder op 

mobiliteitsvlak aan de zijde van de Bisschopstraat. Uit de project-m.e.r.-screeningsnota, en 

eveneens bevestigd door de bestreden beslissing, blijkt dat de meeste leerlingen immers te 

voet of met de fiets komen (…). De verhoging van het aantal verplaatsingen door de leerlingen 

vindt daarenboven plaats tijdens het begin en einde van de schooldagen. 

 

Het gegeven dat de meeste leerlingen zich te voet of met de fiets verplaatsen is logisch, nu de 

ingang van de school zich bevindt in de Offerandestraat. Deze straat vormt een autovrije straat 

en kan op die manies geen aanzienlijke mobiliteitseffecten genereren. 

 

De ingang aan de Bisschopstraat is dus niet bedoeld om als ingang voor de school te 

functioneren. De daar voorziene in- en uitgang betreft louter een eventuele vluchtuitweg. Tevens 
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kunnen buurtbewoners in het kader van het meervoudig gebulk van de school van deze toegang 

gebruik maken. Het hoofdverkeer van de schoolgaande leerlingen en personeel zal bijgevolg 

nog steeds plaatsvinden via de Offerandestraat, welke autovrij is. 

 

De besteden beslissing komt dan ook terecht tot de conclusie er geen mobiliteitshinder, in het 

bijzonder aan de zijde van de Bisschopstraat, valt te vrezen: 

(…) 

Hieruit blijkt dan ook dat de gevreesde mobiliteitsimpact in essentie onbestaande is. De 

Bisschopstraat, waar tweede verzoekende partij woonachtig is, zal geen effecten kennen door 

de betrokken aanvraag. 

 

Ook de vermeende effecten op het gebied van lichtinval en privacy zijn onbestaande. De 

bestreden beslissing overweegt omtrent de vermeende schaduwhinder het volgende: 

(…) 

Uit het bovenstaande citaat vloeit voort dat de schaduwhinder eigen is aan de 

omgevingstoestand, en dus niet onmiddellijk valt te verbinden aan het vergunde project. De 

reeds bestaande bouwblokken zorgen reeds voor aanzienlijke schaduwhinder op het perceel 

waar tweede verzoekende partij woonachtig is. Gelet op de die omstandigheden brengt de 

vernietiging van de bestreden beslissing tweede verzoekende partij geen voordeel bij, 

aangezien zij in ieder geval de betrokken nadelige gevolgen zou ondervinden. 

 

Ook de beweerde negatieve effecten op het gebied van privacy zijn niet bestaande. Hoewel 

tweede verzoekende partij beweert dat er een rechtstreeks inkijk mogelijk zou zijn vanuit het 

nieuwe bijgebouw in het binnengebied, blijkt uit de feitelijke omstandigheden dat dit duidelijk 

niet het geval is. Tussenkomende partij heeft de impact van de nieuwe kleuterklassen overigens 

uitdrukkelijk toegelicht tijdens de informatiesessie van 14 januari 2020. Daaruit bleek reeds dat 

er geen onaanvaardbare inkijk vanuit deze klassen mogelijk is. 

[figuur] 

 

Ten derde is de aangevoerde geluidshinder geen nadeel welke het voldoende belang van 

tweede verzoekende partij ondersteunt. In de bestreden beslissing overweegt verwerende partij 

hieromtrent immers het volgende 

(…) 

Gezien de voormelde hinderaspecten niet aanwezig zijn, kan er ook geen sprake zijn van enige 

waardevermindering of een financieel nadeel. 

 

Zelfs indien uw Raad alsnog de mening zou zijn toegedaan dat verzoekende partijen hinder 

zouden kunnen ondervinden door de inplanting van de nieuwe constructies, blijkt in ieder geval 

dat ten gevolge van de inspanningen van tussenkomende partij, de besteden beslissing de 

hinderaspecten tot een absoluut en aanvaardbaar minimum beperken. Uw Raad erkent dat van 
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omwonenden in een stedelijke omgeving een zekere mate van tolerantie mag worden verwacht 

ten aanzien van de hinder, eigen aan een dergelijke omgeving: 

…” 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Het rechterlijk beroep tegen een in laatste administratieve aanleg genomen beslissing 

betreffende een omgevingsvergunning staat onder meer open voor het “betrokken publiek”, in 

overeenstemming met artikel 105, §2, eerste lid, 2° van het Omgevingsvergunningsdecreet. 

Artikel 2, 1° van het decreet rekent tot het “betrokken publiek” onder meer elke natuurlijke 

persoon die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de 

besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning. 

 

De tweede verzoekende partij bewoont de woning aan de Bisschopstraat 67 te Antwerpen, de 

eerste verzoekende partij is de eigenaar van de woning. Het perceel grenst aan de kant van 

de Bisschopstraat aan de bouwplaats. De verzoekende partijen vrezen hinderlijke impact in 

de vorm van mobiliteitshinder en parkeeroverlast, verlies aan lichtinval, inkijk en geluidshinder 

te ondergaan. 

 

De verzoekende partijen overtuigen van hun belang. De tussenkomende partij citeert 

tevergeefs uit de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening in de bestreden beslissing, in 

het bijzonder van de hinder, om het belang te betwisten. Hinder als aandachtspunt van de 

goede ruimtelijke ordening wordt niet op dezelfde wijze als hinder als constitutieve vereiste 

van het belang beoordeeld. De gevolgen van de bestreden vergunning hoeven niet 

onaanvaardbaar te zijn om het belang uit te maken. Het risico op hinder volstaat. In de 

bestreden beslissing overweegt de verwerende partij dat het project “een aanvaardbare 

mobiliteitsimpact” heeft, dat de uitbreiding van de school “een zekere omgevingsimpact” 

genereert, dat “de bijkomende mobiliteitsimpact (…) aanvaard kan worden”, dat de 

geluidshinder tot “een voor de omgeving aanvaardbaar niveau beperkt kan worden”, dat er 

“geen onaanvaardbare verhoging” van de schaduwhinder verwacht wordt, en dat er “geen 

onaanvaardbare inkijk” voor de naburige percelen en tuinzones ontstaat. De motivering in de 

bestreden beslissing doet alleen maar tot het bestaan van een belang besluiten. 

 

Ten onrechte wordt de eerste verzoekende partij het belang bij het beroep ontzegd omdat ze 

zelf niet in de onmiddellijke nabijheid van de bouwplaats woont. Het is voldoende aannemelijk 
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dat de woning van de eerste verzoekende partij als gevolg van de bestreden vergunning aan 

woonkwaliteit dreigt in te boeten, wat als belang volstaat. 

 

2. 

De excepties worden verworpen. 

VII. Onderzoek van het tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

Een tweede middel ontlenen de verzoekende partijen aan de schending van artikel 15, §1 van 

het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 

25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit) en 

bijlagen 1 en 2 bij dat besluit, de artikelen 4.3.2, §2bis en 4.3.3, §2 van het decreet van 5 april 

1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) in samenhang gelezen 

met bijlage III bij het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 houdende 

vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage 

(Project-MER-besluit), de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, en van de plicht tot materiële 

motivering, het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel als algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partijen lichten het middel als volgt toe: 

 

“… 

Artikel 4.3.2, § 2bis van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM) bepaalt dat de 

Vlaamse Regering aan de hand van de criteria uit bijlage II bij het DABM de categorieën van 

projecten aanwijst waarvoor een project-MER of project-MER screeningsnota moet worden 

opgemaakt: 

(…) 

De categorieën van projecten worden nader omschreven in bijlage III bij het Besluit van de 

Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van 

projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. 

 

Wanneer een aanvraag tot omgevingsvergunning betrekking heeft op een project dat onder een 

van de rubrieken uit bijlage III van het project-MER besluit valt, dient bij deze aanvraag, op 

straffe van onvolledigheid een project-MER screeningsnota gevoegd te worden. Dit alles komt 
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duidelijk tot uiting in artikel 15, §1 van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van 

het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning betreffende samenstelling 

van een aanvraag voor omgevingsvergunning dat als volgt luidt: 

(…) 

Wanneer bij een vergunningsaanvraag een project-m.e.r.-screeningsnota wordt gevoegd, komt 

het overeenkomstig artikel 4.3.3, § 2 DABM in een volgend stadium aan de overheid die over 

de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag uitspraak moet doen toe om 

te oordelen of alsnog een project-MER moet worden opgemaakt. 

 

De vraag die zich dus in casu stelt, is of de thans voorliggende aanvraag onder één van de 

rubrieken uit bijlage III bij het project-MER besluit valt. Het antwoord op deze vraag is positief. 

Meer bepaald dient voor een aanvraag die betrekking heeft op 'een stadsontwikkelingsproject' 

overeenkomstig rubriek 10 b) uit bijlage III bij het project-MER besluit een MER-screeningsnota 

te worden opgemaakt. De bewuste rubriek uit het project-MER besluit luidt namelijk als volgt: 

(…) 

De thans voorliggende aanvraag heeft betrekking op verbouwen en uitbreiden van een 

bestaand schoolgebouw en dient onmiskenbaar te worden beschouwd als een 

stadsontwikkelingsproject. De aanvrager diende dan ook een project-m.e.r.-screeningsnota te 

voegen bij het aanvraagdossier. 

 

Evenwel dient te worden vastgesteld dat er in casu geen project - m.e.r.- screeningsnota werd 

toegevoegd aan het initiële aanvraagdossier. 

 

Het toevoegen van een mer - screeningsnota is uitermate belangrijk. Een mer -screeningsnota 

laat immers de vergunningverlenende overheid en derden toe om na te gaan welke effecten het 

aangevraagde project kan hebben op de mens en het milieu. 

 

Ter ondersteuning van haar standpunt verwijst verzoekende partij naar de recente rechtspraak 

van Uw Raad waarin de finaliteit van de project-m.e.r.-screeningsplicht wordt toegelicht. 

(…) 

De verwerende partij heeft het ontbreken van een project - mer screeningsnota in graad van 

administratief beroep opgemerkt en heeft op 12 december 2019 met toepassing van artikel 13 

van het decreet betreffende omgevingsvergunning (administratieve lus) het toevoegen van een 

project - mer screeningsnota voorgesteld. De aanvrager heeft van deze mogelijkheid gebruik 

gemaakt en in graad van administratief beroep alsnog een project - mer screeningsnota 

toegevoegd aan het dossier. 

 

Evenwel blijkt uit de parlementaire voorbereiding van het decreet van 23 maart 2012 houdende 

wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, van het decreet 

van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van de Vlaamse Codex 
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Ruimtelijke Ordening dat een project- mer - screeningsnota moet worden opgevat als een 

essentieel instrument voor een correcte inschatting van de aan een project potentieel verbonden 

milieueffecten en de daaraan eventueel gekoppelde verplichting tot het opmaken van een 

project – MER. Om deze redenen dient een project- mer - screeningsnota deel uit te maken van 

het initiele aanvraagdossier. 

 

Het arrest van 5 december 2017 van Uw Raad bevestigt de stelling dat een project-mer-

screeningsnota bij het initiële aanvraagdossier dient te worden gevoegd: 

(…) 

Deze stelling werd eveneens in een arrest van 29 november 2016 bevestigd: 

(…) 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat een project - mer - screeningsnota deel dient uit te maken 

van het initiële aanvraagdossier en niet in graad van administratief beroep kan worden gevoegd. 

De rechtspraak van Uw Raad is op dit punt eensluidend een project - mer -screeningsnota is 

een essentieel instrument voor een correcte inschatting van de aan een project potentieel 

verbonden milieueffecten en dient aldus deel uit de maken van het initiële aanvraagdossier. De 

bevoegdheid om zich uit te spreken over een vergunningsaanvraag komt in de eerste plaats toe 

aan de bevoegde overheid in eerste administratieve aanleg. Deze  bevoegdheid raakt volgens 

Uw Raad de openbare orde. Het toevoegen van een screeningsnota in graad van administratief 

beroep miskent deze bevoegdheid, aangezien de beoordeling eerste aanleg wordt 

overgeslagen. 

 

Gelet op het ontbreken van een project-m.e.r.-screeningsnota in het initiële aanvraagdossier 

(ingediend bij het college van burgemeester en schepenen) had de verwerende partij de 

aanvraag die tot de bestreden beslissing heeft geleid, moeten afwijzen als zijnde onvolledig en 

onontvankelijk. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt evenwel dat dit niet gebeurde terwijl de verwerende partij de 

aanvraag a fortiori niet kon vergunnen. De bestreden beslissing is dan ook manifest onwettig. 

…” 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt: 

 

“… 

Het wordt niet betwist dat de aanvrager op 3 januari 2020 - tijdens de beroepsprocedure bij 

verwerende partij - voor het eerst een project-MER screeningsnota heeft bijgebracht. (…). 
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In tegenstelling tot wat verzoekende partijen uitéén zetten is deputatie wel degelijk bevoegd om 

- in graad van beroep - deze nota aan het dossier te laten toevoegen en deze vervolgens aan 

een eigen beoordeling te onderwerpen. 

 

Wat dergelijke nota's betreft heeft zich in de regelgeving immers een evolutie voor gedaan. 

(…) 

In vroegere rechtspraak van uw Raad werd gesteld dat een dergelijke nota in principe enkel in 

eerste aanleg kon worden ingediend : 

(…) 

Inmiddels is op onderhavig dossier het omgevingsvergunningendecreet van toepassing. 

 

Art. 13 OVD bepaalt : 

(…) 

De POA heeft in haar verslag van december 2019 vastgesteld dat een dergelijke project-MER 

screeningsnota noodzakelijk was in het betrokken dossier, en heeft voorgesteld dat deze nota 

zou bijgevoegd worden d.m.v. het toepassen van de zgn. administratieve lus die in art. 13 OVD 

is voorzien (…) : 

(…) 

Op 19 december 2020 ging verwerende partij akkoord met het uitdrukkelijk toepassen van de 

administratieve lus (…) : 

(…) 

Vervolgens werd van 11.20.2020 tot en met 11.03.2020 een (nieuw) openbaar onderzoek 

georganiseerd. (…) en werden opnieuw adviezen ingewonnen (…). 

 

De discussie in dit middel betreft dus eigenlijk de vraag hoever de toepassing van de 

administratieve lus reikt. 

 

Welke "onregelmatigheden" kunnen hersteld worden op grond van dit artikel ? 

 

In dat kader kan een vergelijking gemaakt worden met de bestuurlijke lus zoals deze werd 

opgenomen in art. 34 van het decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van 

sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges d.d. 4 april 2014 (DBRC), met wijzigingen. 

 

Inzake dit artikel wordt evenzeer de vraag gesteld naar de reikwijdte van de bestuurlijke lus. 

Naar "welke gebreken" hersteld kunnen worden via een administratieve lus : 

 

"Met de bestuurlijke lus diende te worden geremedieerd aan de door de 

beleidsverantwoordelijken bijzonder ergerlijke situaties waarbij administratieve 

rechtshandelingen op zogenaamde loutere vormgebreken werden geschorst of vernietigd met de 

navolgende, voor politici, storende berichtgevingen in de pers. Onder het motto "substance goes 

over form" dienden deze te betreuren vormgebreken via een spoedprocedure te worden hersteld". 
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En ook bij de toepassing van deze administratieve lus is de vraag gerezen "of door de RvVB 

gebruik kan gemaakt worden van de bestuurlijke lus in gevallen waarbij hierdoor de inhoud en 

strekking van de bestreden beslissing niet gehandhaafd zou blijven." 

 

(zie C. Dewolf, De eerste toepassing van de lus door de RvVb : het begin van een 

succesverhaal ?"TROS, 2019, nr. 93, p. 55 e.v. ) 

 

Voor wat het bijbrengen van een project-MER screeningsnota is de parlementaire voorbereiding 

alvast duidelijk en wordt hierin uitdrukkelijk gesteld dat dit kan in het kader van de 

administratieve lus in beroep : 

 

"De bevoegde overheid krijgt, zowel in eerste aanleg als in beroep, de mogelijkheid om te 

verhelpen aan een onregelmatigheid die zich tijdens de procedure heeft voorgedaan, bijvoorbeeld 

in verband met het openbaar onderzoek of de in te winnen adviezen of ook nog het gebrek aan 

project-m.e.r.-screeningsnota bij de vergunningsaanvraag. Andere voorbeelden van een 

onregelmatigheid die kan leiden tot een vernietiging van de beslissing zijn een niet correcte 

bekendmaking van de vergunningsaanvraag of het ontbreken van een verplicht advies. 

 

Zo kan een nieuw openbaar onderzoek worden bevolen naar aanleiding van klachten over het 

incorrect aanplakken, bij een foutieve omschrijving van het voorwerp van de aanvraag of de 

locatie in het bekendmakingsformulier, bij wijzigingen aan het aanvraagdossier inzonderheid de 

bouwplannen, enz. Een advies kan opnieuw worden ingewonnen wanneer de beoordeling berust 

op een foute aanname van gegevens uit de vergunningsaanvraag, essentiële gegevens aan het 

oordeel van de adviesinstantie waren onttrokken, enz.." 

(zie MvT, Parl.St.VI.Parl. 2013-14, nr. 2334/1, 29-30) 

 

Bijgevolg kan niet (langer) gesteld worden dat in beroep geen project-MER screeningsnota kan 

bijgebracht worden. De voorwaarden hiertoe werden stipt gevolgd. Er is dan ook geen sprake 

van een onwettigheid in de procedure. 

…” 

3. 

De tussenkomende partij repliceert: 

 

“… 

Volgens verzoekende partijen zou de vergunningsaanvraag geen screening van de 

milieueffecten bevatten. In het bijzonder bevat de omgevingsvergunningsaanvraag naar de 

mening van beroepsindieners geen specifieke project-m.e.r.-screeningsnota. 

 

Verzoekende partijen gaan evenwel voorbij aan het gegeven dat een project-m.e.r.-

screeningsnota geen vormelijk gebonden document is. De project-m e r.-screeningsnota betreft 

daarentegen een vormvrij document (F. DE PRETER, "Project-MER-screening", TROS 2017, 

(103) 107). Tussenkomende partij benadrukt dat er wel degelijk een screening van de effecten 
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werd uitgevoerd, welke werd weergegeven in de beschrijvende nota van het milieu-onderdeel 

van de omgevingsvergunningsaanvraag. 

 

In deze nota gaat AG SO in op onder meer: 

 

− de te verwachten mobiliteitsaspecten; 

− de elementen inzake energie van de betrokken aanvraag; 

− de bespreking van de luchtkwaliteit; 

− de omgevende trillingen en geluiden; 

− de effecten van het project op de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater, en 

afvalwater; 

− de fauna en flora. 

 

Tijdens de administratieve beroepsprocedure, was verwerende partij de mening toegedaan dat 

alsnog een afzonderlijke project-m.e.r.-screeningsnota noodzakelijk was. In het kader hiervan 

heeft tussenkomende partij nogmaals een screening van de eventuele milieueffecten laten 

uitvoeren. Dit bijkomende stuk heeft het onderwerp uitgemaakt van een bijkomend openbaar 

onderzoek. Deze project-m.e.r. -screeningsnota komt - in navolging van de eerdere screening 

door tussenkomende partij - terecht tot de conclusie dat er geen aanzienlijke effecten te 

verwachten zijn ten gevolge van het huidige project. 

 

Verwerende partij heeft gebruik gemaakt van de administratieve lus overeenkomstig art 13 OVD 

in deze procedure om alsnog toe te laten een project-m.e.r.-screeningsnota toe te voegen door 

tussenkomende partij. In tegenstelling tot verzoekende partijen aanvoeren, leidt dit niet tot de 

onwettigheid van de bestreden beslissing. Volledigheidshalve brengt tussenkomende partij de 

tekst van art. 13 OVD in herinnering: 

(…) 

Uit het bovenstaande blijkt dat ook de vergunningverlenende overheid in administratieve aanleg 

eveneens toepassing kan maken van de administratieve lus. 

 

Art. 13 OVD specifieert zelf niet welke onregelmatigheden de toepassing van de administratieve 

lus kunnen noodzaken Evenwel heeft de Vlaamse decreetgever bij de totstandkoming van het 

decreet duidelijk aangegeven dat het gebrek van een project-m.e.r.-screeningsnota een 

herstelbare onregelmatigheid is waarvoor toepassing kan worden gemaakt van art. 13 OVD. 

 

"De bevoegde overheid krijgt, zowel in eerste aanleg als in beroep, de mogelijkheid om 

te verhelpen aan een onregelmatigheid die zich tijdens de procedure heeft voorgedaan, 

bijvoorbeeld in verband niet het openbaar onderzoek of de in te winnen adviezen of ook 

nog het gebrek aan project-m.e.r.-screeningsnota bij de vergunningsaanvraag. Andere 

voorbeelden van een onregelmatigheid die kan leiden tot een vernietiging van de 
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beslissing zijn een niet correcte bekendmaking van de vergunningsaanvraag of het 

ontbreken van een verplicht advies." (…) 

 

Hieruit blijkt dan ook dat de Vlaams decreetgever uitdrukkelijk de wil had om het gebrek aan 

een project-m.e.r.-screeningsnota bij de vergunningsaanvraag te he[r]stellen door middel van 

de administratieve lus. In zoverre verzoekende partijen gewag maken dat de parlementaire 

voorbereidingen en de rechtspraak van uw Raad zich verzetten tegen een dergelijk herstel van 

de vergunningsaanvraag door middel van een administratieve lus, gaan zij voorbij aan de 

duidelijke wil van de decreetgever. 

 

Bijgevolg is de bestreden beslissing niet onwettig door toepassing van de administratieve lus 

om het gebrek aan een project-m.e.r.-screeningsnota te herstellen. 

…” 

 

4. 

In hun wederantwoordnota betwisten de verzoekende partijen het standpunt van de 

tussenkomende partij dat in de beschrijvende nota de mogelijke milieueffecten onderzocht 

werden. Bovendien heeft de tussenkomende partij in graad van administratief beroep nog een 

screeningsnota toegevoegd zonder voor te houden dat de milieueffecten al onderzocht 

werden. Het strookt niet met de handwijze in de administratieve beroepsprocedure om nu het 

tegendeel voor te houden. De verzoekende partijen vestigen vervolgens de aandacht op het 

arrest van 4 augustus 2020 met nummer RvVb-1920-1078 dat de zienswijze van de 

verwerende en de tussenkomende partij weerlegt. De toevoeging van een screeningsnota in 

graad van administratief beroep houdt een miskenning in van de bevoegdheidsverdeling in de 

vergunningsprocedure zoals geregeld in het Omgevingsvergunningsdecreet. Die houdt twee 

administratieve aanleggen in en raakt de openbare orde. Het is niet mogelijk om in graad van 

administratief beroep alsnog een screeningsnota toe te voegen. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Artikel 15, §1 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt welke overheid bevoegd is om 

in eerste administratieve aanleg over welke aanvragen tot afgifte van een vergunning te 

beslissen. Het college van burgemeester en schepenen heeft voor zijn ambtsgebied 

beslissingsbevoegdheid over de aanvragen bedoeld in artikel 15, §1, vierde lid van het 

Omgevingsvergunningsdecreet. 
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Luidens artikel 18, eerste lid van het Omgevingsvergunningsdecreet wordt de aanvraag in de 

gewone procedure ingediend bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15 van het decreet. 

 

Artikel 52, derde lid van het Omgevingsvergunningsdecreet duidt de deputatie voor haar 

ambtsgebied aan als de bevoegde overheid om te beslissen over beroepen tegen beslissingen 

van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg. 

 

De in het Omgevingsvergunningsdecreet ingerichte vergunningsprocedure houdt in dat de 

beslissingsbevoegdheid over de in artikel 15, §1, vierde lid van het decreet bedoelde 

aanvragen in de eerste plaats aan het college van burgemeester en schepenen toegewezen 

is. 

 

2. 

Artikel 13 van het Omgevingsvergunningsdecreet, dat de “administratieve lus” instelt, bepaalt 

het volgende: 

 

“… 

Als de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15 of artikel 52, vaststelt dat een onregelmatigheid 

die kan leiden tot een vernietiging van de beslissing, is begaan, kan ze de onregelmatigheid 

herstellen. 

 

De bevoegde overheid kan in voorkomend geval: 

1° een nieuw openbaar onderzoek organiseren; 

2° het advies van de omgevingsvergunningscommissie, vermeld in artikel 16, § 1, of de 

adviezen, vermeld in artikel 24, artikel 42 of artikel 59, alsnog, dan wel een tweede keer 

inwinnen. 

…” 

 

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

verduidelijkt dat de administratieve lus de bevoegde overheid, zowel in eerste aanleg als in 

beroep, in staat wil stellen om een tijdens de procedure begane onregelmatigheid te verhelpen, 

zodat de vergunningsprocedure niet ab initio overgedaan hoeft te worden zonder afbreuk aan 

de procedurele garanties van inspraak en advies. De memorie vermeldt als voorbeelden van 

te herstellen onregelmatigheden een incorrecte aanplakking van het openbaar onderzoek, het 

ontbreken van een verplicht in te winnen advies, een onjuiste bekendmaking van de aanvraag 

of nog het gebrek aan een screeningsnota bij de aanvraag (ParlSt. Vl.Parl. 2013-14, nr. 

2334/1, 29-30). 
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De administratieve lus kan zowel in eerste administratieve aanleg als in graad van 

administratief beroep worden toegepast om onregelmatigheden te remediëren. In zoverre het 

Omgevingsvergunningsdecreet een vergunningsprocedure met twee bestuurlijke aanleggen 

inricht, moet de beslissing in administratief beroep tot aanwending van de administratieve lus 

wel inpasbaar zijn in of bestaanbaar zijn met de bevoegdheidsverdeling zoals die in de 

decretaal georganiseerde procedure besloten ligt. De toepassing van de administratieve lus 

mag er om die reden niet toe leiden dat van meet af aan verplicht in het aanvraagdossier op 

te nemen en voor de besluitvorming over de aanvraag essentiële stukken aan de 

beslissingsbevoegdheid van de bevoegde overheid in eerste administratieve aanleg 

onttrokken worden. 

 

3. 

Luidens artikel 19, eerste lid van het Omgevingsvergunningsdecreet, dat deel uitmaakt van de 

regeling van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek in eerste administratieve 

aanleg van de gewone procedure, onderzoekt de in artikel 15 vermelde overheid of, 

naargelang het geval, de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke omgevingsambtenaar de 

vergunningsaanvraag op haar ontvankelijkheid en volledigheid. 

 

Artikel 20 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt: 

 

“… 

Als met toepassing van artikel 4.3.3, § 2, van het DABM bij de vergunningsaanvraag een 

project-m.e.r.-screeningsnota is gevoegd, onderzoekt de bevoegde overheid, vermeld in artikel 

15, of de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke omgevingsambtenaar die nota en beslist of 

er over het project een milieueffectrapport moet worden opgesteld. 

 

Als de aanvraag door de bevoegde overheid zelf wordt ingediend, dan verricht de 

gemeentelijke, provinciale of gewestelijke omgevingsambtenaar de in het eerste lid vermelde 

taken. 

…” 

 

Artikel 4.3.3, §2 DABM dat in de laatst geciteerde bepaling vermeld wordt, draagt de overheid 

die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag die een 

screeningsnota bevat, op om een beslissing te nemen of er al dan niet een project-MER 

opgesteld moet worden. Dat doet ze op het ogenblik van en als onderdeel van de beslissing 

over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag. 
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Artikel 21, eerste lid van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het resultaat van het 

ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, en de beslissing over de opmaak van een 

project-MER na onderzoek van de screeningsnota binnen een termijn van dertig dagen na de 

indiening van de aanvraag dan wel de ontvangst van de ontbrekende gegevens ter kennis van 

de aanvrager gebracht wordt. Bij ontstentenis van een tijdig ter kennis gebrachte beslissing 

ter zake valt het de bevoegde vergunningverlenende overheid toe om binnen een termijn van 

negentig dagen over de noodzaak tot opmaak van een project-MER uitspraak te doen, zoals 

bepaald in artikel 21, derde lid van het Omgevingsvergunningsdecreet. 

 

Artikel 21, tweede en derde lid van het Omgevingsvergunningsdecreet verbindt aan de 

beslissing tot opmaak van een project-MER van rechtswege de onvolledigheid van de 

aanvraag en stopzetting van de procedure. Artikel 21, vierde lid van het decreet sluit 

administratief beroep tegen een dergelijke beslissing uit. 

 

De screeningsnota dient als grondslag voor de beoordeling of de aanvraag al dan niet aan de 

plicht tot opmaak van een project-MER onderworpen is. Die beoordeling moet haar beslag 

krijgen op grond van de screeningsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 4.3.3, §2, tweede lid 

DABM. Aan de hand van de screeningsnota moet de initiatiefnemer meer bepaald aantonen 

ofwel 1) dat een toetsing aan de criteria van bijlage II DABM uitwijst dat het voorgenomen 

project geen aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het milieu en een project-MER 

redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan 

bevatten, ofwel 2) dat er vroeger al een plan-MER goedgekeurd werd betreffende een plan of 

programma waarin een project met vergelijkbare effecten beoordeeld werd of een project-MER 

goedgekeurd werd betreffende een project waarvan het voorgenomen initiatief een herhaling, 

voortzetting of alternatief is, en een nieuw project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of 

aanvullende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten in vergelijking met de 

bestaande rapportages. 

 

Uit wat voorafgaat, mag blijken dat de screeningsnota opgevat is als een essentieel instrument 

voor een correcte inschatting van de aan een project potentieel verbonden milieueffecten en 

dientengevolge van de toepasselijkheid van de plicht tot het opstellen van een project-MER. 

Als wettelijk verplicht onderdeel van het aanvraagdossier moet de screeningsnota de 

bevoegde overheid daarover deskundig voorlichten. Een bevestigende beslissing dat de 

aanvraag een project-MER vereist, betekent van rechtswege de stopzetting van de procedure, 

met uitsluiting van de mogelijkheid om zich te wenden tot de overheid in administratief beroep. 
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Voor een project dat aan de screeningsplicht onderworpen is, maakt de screeningsnota aldus 

een ab initio in te dienen, essentieel stuk van het aanvraagdossier uit. Het is in de eerste plaats 

aan de in eerste administratieve aanleg bevoegde overheid om op grond van de 

screeningsnota uitspraak te doen over de noodzaak tot opmaak van een project-MER. Om die 

reden kan de screeningsnota niet met toepassing van de administratieve lus voor het eerst in 

graad van administratief beroep aan het aanvraagdossier toegevoegd worden. Daarmee zou 

een essentieel, onmiddellijk verplicht op te nemen onderdeel van de aanvraag aan de 

beslissingsbevoegdheid van de overheid in eerste administratieve aanleg worden onttrokken. 

 

4. 

De aanvraag in het geding heeft de gewone procedure doorlopen, met het college van 

burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen als de in eerste administratieve aanleg 

bevoegde overheid om over de aanvraag te beslissen. 

 

Rubriek 10b van bijlage III bij het project-MER-besluit onderwerpt stadsontwikkelingsprojecten 

aan de plicht tot opmaak van een project-MER of van een screeningsnota. Het vormt geen 

geschilpunt tussen de partijen dat de aanvraag – de uitbreiding van een school – als een 

stadsontwikkelingsproject in de zin van die rubriek gekwalificeerd moet worden. De aanvraag 

moet dus ab initio van een screeningsnota vergezeld gaan. 

 

Uit het dossier blijkt - en het staat ook in de bestreden beslissing te lezen - dat de verwerende 

partij op 19 december 2019 beslist heeft om de administratieve lus toe te passen met als te 

herstellen onregelmatigheid de ontstentenis van een screeningsnota. Op 3 februari 2020 heeft 

de tussenkomende partij een screeningsnota ingediend. 

 

Ten onrechte houdt de tussenkomende partij voor dat de beschrijvende nota (van het 

milieuonderdeel van de aanvraag) kan gelden als een screening omdat een screeningsnota 

een “vormvrij” en “geen vormelijk gebonden document” is. De screening moet in 

overeenstemming met de in artikel 15, §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit gestelde 

vereisten worden uitgevoerd, dat wil zeggen aan de hand van het aanvraagformulier gevoegd 

als bijlage I bij dat besluit, en de toepasselijke bij te voegen addenda. De verwerende partij 

heeft bij ontstentenis van een screeningsnota de administratieve lus toegepast, en de 

tussenkomende partij is met de op 3 februari 2020 bijgevoegde screeningsnota daaraan 

tegemoetgekomen. 

 

Om de boven uiteengezette motieven is het aan het college van burgemeester en schepenen 

voorbehouden om als eerste vergunningverlenend bestuur te beslissen over de opmaak van 
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een project-MER op grond van de screeningsnota. Door in administratief beroep het dossier 

met een screeningsnota te laten vervolledigen en vervolgens op grond daarvan te beslissen, 

heeft de verwerende partij die bevoegdheid miskend. De vaststelling dat het college van 

burgemeester en schepenen over de onvolledigheid heen gestapt is, leidt niet tot een andere 

conclusie. De in de vergunningsprocedure besloten bevoegdheidsverdeling, waar die twee 

bestuurlijke aanleggen inhoudt, belangt de openbare orde aan en moet worden gehandhaafd, 

onverschillig de houding die het college aangenomen heeft. 

 

5. 

Het middel is gegrond. 

VIII. Indeplaatsstelling 

1. 

Op grond van artikel 37, §2 van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de 

rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet) kan het 

vernietigingsarrest, als de na de vernietiging te nemen herstelbeslissing het gevolg is van een 

gebonden bevoegdheid van de verwerende partij, in de plaats van die beslissing worden 

gesteld. 

 

Artikel 37, §2 DBRC-decreet is het resultaat van de wijziging bij artikel 12 van het decreet van 

9 december 2016 houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de 

organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtcolleges betreft. Uit de 

parlementaire voorbereiding van die bepaling blijkt dat de “substitutiebevoegdheid” moet 

bijdragen tot “een (meer) definitieve geschilbeslechting binnen het vergunningscontentieux”, 

met name “wanneer de nieuw te nemen beslissing (…) het gevolg is van een zuiver gebonden 

bevoegdheid van de verwerende partij”, waarbij er gedacht wordt aan “een onoverkomelijke 

legaliteitsbelemmering” voor de afgifte van een vergunning, “zodat het overbodig is de zaak 

terug te verwijzen naar [het] bestuursorgaan”. Ter wille van het beginsel van de scheiding der 

machten kan die bevoegdheid enkel worden aangewend wanneer de bevoegdheid “zuiver 

gebonden” is, in die zin dat het vergunningverlenend bestuur over geen enkele beleidsvrijheid 

of appreciatiemarge meer beschikt (Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 777/1, 11). 

 

2. 

Uit de gegrondverklaring na tegenspraak van het tweede middel volgt dat het aanvraagdossier 

van meet af aan een screeningsnota had moeten bevatten en dat die onvolledigheid niet in 
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graad van administratief beroep geremedieerd kan worden. De verwerende partij heeft geen 

andere keuze dan de aanvraag onontvankelijk en onvolledig te verklaren. Haar bevoegdheid 

is volledig gebonden. Er bestaat grond om het arrest in de plaats te stellen van de beslissing 

van de verwerende partij. 

IX. Beslissing 

1. Het verzoek tot tussenkomst is ontvankelijk. 

 

2. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

3. De aanvraag van de tussenkomende partij tot afgifte van een omgevingsvergunning voor 

de omvorming en uitbreiding van een kleuterschool naar een basisschool op de percelen 

aan de Bisschopstraat 61 en Offerandestraat 54-56-58-60-60A-62-64 te Antwerpen, met 

als kadastrale omschrijving afdeling 8, sectie H, nummers 567A11, 567T12, 567R13, 

572P9 en 567K13, wordt onontvankelijk en onvolledig verklaard. 

 

4. De kosten van het beroep, bestaande uit het rolrecht bepaald op 400 euro, en een 

rechtsplegingsvergoeding van 700 euro verschuldigd aan de verzoekende partijen, ieder 

voor de helft, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

5. De kosten van de tussenkomst, bepaald op 100 euro, blijven ten laste van de 

tussenkomende partij. 

 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 28 oktober 2021 door de negende kamer. 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de negende kamer, 

Jelke DE LAET Geert DE WOLF 

 


	I. Voorwerp van het beroep
	II. Rechtspleging
	III. Feiten
	IV. Verwante procedures
	V. Ontvankelijkheid van de tussenkomst
	VI. Ontvankelijkheid van het beroep - belang
	Excepties
	Beoordeling door de Raad

	VII. Onderzoek van het tweede middel
	Standpunt van de partijen
	Beoordeling door de Raad

	VIII. Indeplaatsstelling
	IX. Beslissing

