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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 27 januari 2022 met nummer RvVb-A-2122-0400 

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0581-A 

 

 

Verzoekende partij het college van burgemeester en schepenen van de stad 

LEUVEN 

 

vertegenwoordigd door Mr. Bert BEELEN met woonplaatskeuze 

te 3000 Leuven, Justus Lipsiusstraat 24 

 

Verwerende partij de provincie VLAAMS-BRABANT, vertegenwoordigd door 

de deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 3010 Leuven, Provincieplein 1 

 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert door neerlegging in het digitaal loket op 1 april 2021 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 25 februari 2021, waarmee aan  

de aanvrager een omgevingsvergunning wordt verleend voor het wijzigen van de functie van 

het gelijkvloers naar nachtwinkel (omgevingsnummer: 2018152860). 

 

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

weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van Leuven van 8 

maart 2019 ingewilligd. 

 

Het project ligt in 3000 Leuven aan de Bondgenotenlaan 104 en heeft als kadastrale 

omschrijving afdeling 2, sectie B, nummer 141D7. 
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II. Rechtspleging  

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

verzoekende partij dient een wederantwoordnota in. 

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 21 december 2021. Ze hebben 

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

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

voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (hierna: Procedurebesluit). 

III. Feiten 

Op 13 december 2018 vraagt de aanvrager een omgevingsvergunning aan voor het wijzigen 

van de functie van het gelijkvloers naar nachtwinkel gelegen in Leuven aan de 

Bondgenotenlaan 104. 

 

Op vandaag wordt er op het gelijkvloers een mini-supermarkt uitgebaat. De voorzijde van het 

pand ligt aan de Bondgenotenlaan. Het perceel loopt achter het gebouw door en maakt een 

knik waarna het ontsloten wordt door de Justus Lipsiusstraat. 

 

Het perceel ligt in woongebied met culturele historische en/of esthetische waarde (gewestplan 

‘Leuven’). 

 

Er wordt geen openbaar onderzoek georganiseerd. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van Leuven weigert op 8 maart 2019 een 

omgevingsvergunning aan de aanvrager.  

 

Tegen die beslissing tekent de aanvrager op 10 april 2019 bestuurlijk beroep aan bij de 

verwerende partij. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 13 juni 2019 om het beroep 

in te willigen en de omgevingsvergunning te verlenen.  

 

Na de hoorzitting van 25 juni 2019 verklaart de verwerende partij het beroep op 27 juni 2019 

gegrond en verleent een omgevingsvergunning.  
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De Raad vernietigt met zijn arrest van 29 oktober 2020 met nummer RvVb-A-2021-0224 onder 

meer als volgt de beslissing van de verwerende partij: 

 

“… 

De Raad stelt vast dat de verwerende partij haar besluit deels ent op de vaststelling dat er geen 

strijdigheid is met de leveringstijden in de Bondgenotenlaan, omdat de leveringen voor de winkel 

langs de Justus Lipsiusstraat aan de achterzijde gebeuren.  

 

Nazicht van het administratief dossier leert dat het grondplan dat wordt gevoegd bij de aanvraag 

niets meer betreft dan een schijnbaar met de losse hand getekende schets van het gelijkvloers. 

Op de schets wordt bij de voorzijde (Bondgenotenlaan) aan de inkomhal een voordeur 

getekend, links van de oppervlakte waar de functiewijziging van handel naar nachtwinkel staat 

aangeduid. Daarnaast worden op de schets bij de voorgevel en achtergevel van het gedeelte 

bestemd voor de nachtwinkel telkens twee ramen aangeduid. Naast deze schets bevindt er zich 

in het dossier enkel de verklaring in het beroepschrift van de aanvrager dat de leveringen in het 

verleden bij de minisupermarket en in de toekomst voor wat betreft de nachtwinkel steeds via 

de achterzijde van het pand, ontsloten via de Justus Lipsiusstraat zullen gebeuren. Er bevinden 

zich in het administratief dossier evenwel geen stukken die deze stelling verder ondersteunen.  

 

Het komt de Raad voor dat de verwerende partij onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld waar 

ze oordeelt dat de leveringen aan de achterzijde zullen gebeuren. Ze baseert haar beslissing 

immers op informatie van de aanvrager, terwijl op voormelde schets enkel ramen staan 

aangeduid op de achtergevel van de nachtwinkel. Ze verwijst in de bestreden beslissing wel 

naar de vorige vergunning, waarover ze overweegt dat een groene zone van ongeveer 80 m² 

werd voorzien en dat het niet duidelijk is of deze groene zone reeds werd aangelegd, waarna 

ze stelt dat de voorwaarden van vorige vergunningen nog steeds blijven gelden. Het blijkt niet 

of ze ook nagaat of er ook effectief sprake is van een toegang naar de handelsruimte langs de 

achterzijde. Van een zorgvuldig handelende vergunningverlenend bestuursorgaan mag 

nochtans verwacht worden dat ze de feitelijke gegevens deugdelijk onderzoekt. Dit blijkt in dit 

geval niet te zijn gebeurd.  

 

De tussenkomende partij werpt wel op dat er zich een rechtstreekse uitgang bevindt aan de 

achtergevel van de handelszaak, maar haar betoog overtuigt geenszins. Ze brengt geen enkel 

bewijsstuk bij om haar stelling te ondersteunen en verwijst louter naar het vergunde grondplan 

bij de eerdere omgevingsvergunning van 30 juli 2018 waarop volgens haar de achteruitgang 

staat aangeduid. De verzoekende partij brengt daarentegen bij haar verzoekschrift en haar 

wederantwoordnota wel de vergunningsbeslissing van 30 juli 2018 bij, evenals de daarbij 

vergunde plannen. De Raad stelt vast dat op die vergunde plannen geen toegang in de 

achtergevel naar de handelsruimte staat aangeduid, minstens geen rechtstreekse toegang. Op 

het vergunde grondplan gelijkvloers staat de handelsruimte aangeduid met twee ramen 
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achteraan en de vermelding “bestaande winkel uit het dossier te sluiten”. De 

vergunningsbeslissing van 30 juli 2018 zelf vermeldt dat de aanvraag betrekking heeft op “de 

regularisatie van reeds uitgevoerde werken aan een beschermd pand, gelegen in de 

Bondgenotenlaan. Op het gelijkvloers bevindt zich een handelszaak die behouden blijft en geen 

deel uitmaakt van de aanvraag”. Verder maakt de beslissing melding van de inrichting van 

woongelegenheden (kamers en studio’s) op de verdiepingen en van een “gemeenschappelijke 

keuken met toegang tot de tuin” het gelijkvloers achteraan. De deur in de achtergevel geeft dus, 

volgens de in 1998 vergunde toestand, toegang tot een “gemeenschappelijke keuken” (voor de 

woongelegenheden), zodat het op zijn minst onduidelijk is welke toegang achteraan voor de 

leveringen van de nachtwinkel gebruikt zou worden.  

 

De tussenkomende partij kan verder ook niet gevolgd worden waar ze stelt dat het de 

verzoekende partij is die de algemene beginselen van behoorlijk bestuur schendt omdat ze in 

haar beslissing van 30 juli 2018 een omgevingsvergunning heeft verleend voor het regulariseren 

van verbouwingswerken en daarbij de verenigbaarheid met de bestemmingsvoorschriften en 

de goede ruimtelijke ordening heeft aangenomen. Het is vooreerst niet de beslissing van de 

verzoekende partij die het voorwerp uitmaakt van voorliggend beroep, maar wel de beslissing 

van de verwerende partij van 27 juni 2019. Bovendien blijkt uit die beslissing van 30 juli 2018 

dat de handelsruimte uit de aanvraag werd gesloten, zodat de verzoekende partij toen ook geen 

beoordeling te maken had van de mobiliteitsaspecten die verbonden zijn aan de handelsruimte. 

Het verhindert haar in elk geval geenszins om in voorliggend dossier, dat betrekking heeft op 

de functiewijziging naar nachtwinkel, een middel te ontwikkelen waarin de verenigbaarheid met 

de goede ruimtelijke ordening wordt bekritiseerd. Ook het betoog van de verwerende partij doet 

niet anders besluiten. De verwerende partij kan niet gevolgd worden waar ze stelt dat de hinder 

ten gevolge van het laden en lossen niet besproken moet worden omdat de geldende 

reglementering in de Bondgenotenlaan in elk geval gerespecteerd moet worden. Artikel 4.3.1 

VCRO verplicht de vergunningverlenende overheid om alle relevante aandachtspunten, 

waaronder mobiliteitsimpact en hinderaspecten, concreet te beoordelen. Deze beoordeling is 

echter niet met de nodige zorgvuldigheid gebeurd. 

…” 

 

Bij het hernemen van de administratieve procedure adviseert de provinciale 

omgevingsambtenaar in zijn verslag van 14 februari 2021 om het beroep in te willigen en de 

omgevingsvergunning te verlenen.  

 

Na de hoorzitting van 23 februari verklaart de verwerende partij het beroep op 25 februari 2021 

opnieuw gegrond en verleent een omgevingsvergunning. 

 

Dat is de bestreden beslissing. 
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IV. Onderzoek van de middelen 

A. Tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

 de artikelen 13 en 66, §3 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning (hierna: Omgevingsvergunningsdecreet); 

 de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het verbod op 

machtsoverschrijding. 

 

De verzoekende partij wijst erop dat voor het aangevraagde project de vereenvoudigde 

procedure dient te worden gevolgd en de verwerende partij bijgevolg over een termijn van 60 

dagen beschikt om te beslissen. Ze stelt dat in het vernietigingsarrest van de Raad van 29 

oktober 2020 geen injunctietermijn werd opgelegd en daarom de vervaltermijnen bepaald in 

artikel 66 van het Omgevingsvergunningsdecreet blijven gelden (zie RvVb-A-2021-0025 van 

10 september 2020 en de verwijzing naar dit arrest bij het voorstel van decreet tot wijziging 

van artikel 37 van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging 

van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de injunctie betreft: Parl.St. Vl.Parl. 2020-

2021, nr. 581/1, 4). 

 

Het vernietigingsarrest van de Raad werd met een aangetekende brief van 4 november 2020 

ter kennis gebracht en geacht te zijn ontvangen binnen de drie werkdagen dus uiterlijk op 7 

november 2020. De verwerende partij heeft haar herstelbeslissing pas op 25 februari 2021 

genomen, 111 dagen na de uiterste datum van betekening. De verwerende partij heeft getracht 

haar vervaltermijn met 60 dagen te verlengen door op 17 december 2020 gebruik te maken 

van de administratieve lus zoals voorzien in artikel 13 Omgevingsvergunningsdecreet. Echter 

stelt de verzoekende partij vast dat de toepassingsvoorwaarden bepaald in artikel 13, tweede 

lid Omgevingsvergunningsdecreet niet zijn vervuld. Er werd geen nieuw openbaar onderzoek 

georganiseerd noch werd een nieuw advies ingewonnen. Het voorliggende administratief 

beroep moet bijgevolg als stilzwijgend afgewezen worden beschouwd.  

 

2. 

De verwerende partij verwijst in haar repliek naar de beoordeling in het arrest van 29 oktober 

2020 met nummer RvVb-A-2021-0224 en stelt dat daaruit volgt dat de verwerende partij 
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terecht toepassing kan maken van de administratieve lus omdat in het arrest werd vastgesteld 

dat in het dossier stukken ontbreken. Ze haalt de toelichting in de parlementaire voorbereiding 

over de administratieve lus aan en stelt dat deze lus precies tot doel heeft om een 

onregelmatigheid die kan leiden tot een vernietiging van de beslissing te herstellen. Bovendien 

wordt bevestigd dat artikel 13, eerste lid van het Omgevingsvergunningsdecreet een algemeen 

toepassingsgebied heeft (zie arrest van 19 november 2019 met nummer RvVb-A-1920-0280). 

 

3. 

De verzoekende partij stelt in haar wederantwoordnota dat de verwerende partij er al te 

gemakkelijk van uit gaat dat ze de administratieve lus kan toepassen om haar eigen stilzitten 

te remediëren. Ze benadrukt dat de toepassing van de administratieve lus een uitzondering 

vormt op de normale behandelingstermijnen, die vervaltermijnen zijn waarbij druk wordt gelegd 

op het bestuur om binnen een redelijke termijn te beslissen. Het is geenszins de bedoeling 

geweest van de decreetgever om het vergunningverlenend bestuur door middel van 

toepassing van de administratieve lus toe te laten om voor zichzelf extra tijd te kopen om 

dossiers te behandelen. Dit blijkt ook uit rechtsleer. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partij stelt in dit middel in essentie dat de bestreden beslissing buiten de 

wettelijk bepaalde vervaltermijn werd genomen nu de verwerende partij ten onrechte 

toepassing heeft gemaakt van de administratieve lus. 

 

2. 

De Raad heeft met zijn arrest van 29 oktober 2020 met nummer Rvvb-A-2021-0224 de 

beslissing van de verwerende partij van 27 juni 2019 vernietigd. Het beschikkend gedeelte 

luidt onder meer als volgt: 

 

“… 

1. De Raad vernietigt de beslissing van de verwerende partij van 27 juni 2019, waarbij aan de 

tussenkomende partij de omgevingsvergunning wordt verleend voor het wijzigen van de 

functie van het gelijkvloers naar nachtwinkel op de percelen gelegen te 3000 Leuven, 

Bondgenotenlaan 104, met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie B, nummer 141D7. 

 

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

administratief beroep van de tussenkomende partij. 

…” 
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Het arrest van 29 oktober 2020 is uitgesproken voor de inwerkingtreding van het decreet van 

5 maart 2021 tot wijziging van artikel 37 van het DBRC-decreet wat de injunctie betreft, dat de 

Raad thans verplicht om een ordetermijn (en dus geen vervaltermijn zoals voorzien in het 

Omgevingsvergunningsdecreet) te verbinden aan het bevel tot het nemen van een nieuwe 

beslissing.  

 

De terugwerkende kracht van het vernietigingsarrest van 29 oktober 2020 heeft tot gevolg dat 

de verwerende partij over een nieuwe volle termijn beschikt om een beslissing te nemen, 

overeenkomstig de termijnen die voorzien zijn in het Omgevingsvergunningsdecreet. 

 

De bestreden beslissing heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning 

waarvoor de vereenvoudigde procedure wordt gevolgd. Overeenkomstig artikel 66, §1, 2° 

Omgevingsvergunningsdecreet dient de verwerende partij binnen een vervaltermijn van 60 

dagen over het aangevraagde project te beslissen. 

 

Het vernietigingsarrest van de Raad werd met een aangetekende brief van 4 november 2020 

aan de partijen betekend. De termijn ( van 60 dagen) voor het nemen van de nieuwe beslissing 

is beginnen lopen op 6 november 2020 met als laatste nuttige dag 5 januari 2021. Het wordt 

niet betwist dat de bestreden beslissing door de verwerende partij werd genomen op 25 

februari 2021. 

 

3. 

Artikel 66, §2 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt (eigen accentuering): 

 

“Met behoud van toepassing van paragraaf 2/1 wordt de beslissingstermijn van rechtswege 

eenmalig met zestig dagen verlengd in de volgende gevallen: 

1° als met toepassing van artikel 64, derde lid, een openbaar onderzoek georganiseerd wordt; 

2° als toepassing wordt gemaakt van de administratieve lus, vermeld in artikel 13; 

3° als de vergunningsaanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een 

gemeenteweg omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en de 

gemeenteraad in de loop van de beroepsprocedure samengeroepen wordt met toepassing van 

artikel 65. 

 

De mededeling van de termijnverlenging wordt aan de aanvrager en de beroepsindiener 

verzonden voor de einddatum van de beslissingstermijn.” 
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Artikel 13 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt: 

 

“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 toelichting bij de administratieve lus (Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, nr. 2334/1, 29-30) stelt 

het volgende: 

 

“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.  

 

Hierdoor kan vermeden worden dat de procedure ab initio moet worden overgedaan zonder 

inbreuk te doen op de procedurele garanties van inspraak en advies.  

 

Het is de overheid (college, deputatie, Vlaamse Regering of gewestelijke omgevingsambtenaar) 

die gevat is om in het dossier een beslissing over de vergunningsaanvraag en/of het beroep te 

nemen die de onregelmatigheid kan vaststellen en de procedure kan hernemen (vervolledigen 

dossier, nieuwe bekendmaking, adviesinwinning). Gelet op het devolutief karakter van het 

beroep kan ook de in laatste aanleg bevoegde overheid de in eerste aanleg gemaakte 

procedurefouten herstellen.  
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Er zijn geen procedurevoorschriften voorzien voor het vaststellen van de onregelmatigheid. 

Door deze vaststelling wordt de beslissingstermijn van rechtswege verlengd met 60 dagen 

(gewone vergunningsprocedure) of 30 dagen (beroepsprocedure).  

 

Als de onregelmatigheid niet kan worden hersteld voor het verstrijken van de verlengde 

beslissingstermijn volgt de stilzwijgende beslissing (weigering in eerste aanleg; verwerping 

beroep en beslissing in laatste aanleg).  

Het toepassen van de administratieve lus vindt dus plaats binnen de procedure.” 

 

Uit deze toelichting blijkt onder meer dat de administratieve lus kan worden toegepast wanneer 

een (procedurele) onregelmatigheid wordt vastgesteld. Een aantal niet-limitatief opgesomde 

voorbeelden geven aan wat onder een onregelmatigheid kan worden begrepen. Hieruit blijkt 

dat de wetgever onder meer doelt op procedurefouten die betrekking hebben op de 

samenstelling van een dossier, fouten in de bekendmaking van een aanvraag of het ontbreken 

van noodzakelijke of vereiste adviezen.  

 

4. 

Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat op 18 december 2020 om 14u31 in 

het omgevingsloket als gebeurtenis wordt gemeld “een administratieve lus werd gestart” met 

als motivering: 

 

“Op 17 december 2020 besliste de deputatie toepassing te maken van de administratieve lus, 

voorzien in art. 13 van het omgevingsvergunningsdecreet. Dit heeft een termijnverlenging van 

60 dagen tot gevolg.” 

 

Uit de gegevens van het omgevingsloket blijkt niet waarom de verwerende partij de 

administratieve lus toepast. De Raad kan enkel vaststellen dat ze de administratieve lus 

toepast om het overschrijden van haar beslissingstermijn, die een vervaltermijn betreft, te 

vermijden, wat niet de bedoeling is. Het zonder meer overschrijden door de verwerende partij 

van de wettelijk bepaalde vervaltermijn voor het nemen van een herstelbeslissing valt niet 

onder het begrip ‘onregelmatigheid’ zoals bedoeld in artikel 13 

Omgevingsvergunningsdecreet. Het louter toepassen van de administratieve lus om het 

stilzitten van de verwerende partij te remediëren doet immers afbreuk aan de finaliteit van de 

in het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalde vervaltermijnen waarover in de parlementaire 

voorbereiding het volgende wordt bepaald (Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, nr. 2334/1, 12): 

 

“… 
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De VCRO en het Milieuvergunningsdecreet voorzagen niet altijd in een sanctie bij het 

overschrijden van de proceduretermijnen. Dat heeft in het verleden al geleid tot aanzienlijke 

vertraging en financiële consequenties voor de aanvrager van de vergunning.  

 

Om de beoogde tijdswinst te verzekeren, voert het decreet beperkte proceduretermijnen in. 

Vervolgens bakent het decreet per procedurefase de termijn af en sanctioneert de 

overschrijding ervan. De adviesinstantie die niet binnen de vastgestelde adviestermijn advies 

uitbrengt doet immers blijken geen bezwaren te hebben tegen het aangevraagde project. Voor 

wat betreft de beslissingstermijnen is de voorziene sanctie afhankelijk van de aanleg waarin het 

dossier wordt beslist. Als in eerste administratieve aanleg binnen de voorziene termijn geen 

beslissing is genomen, heeft dat tot gevolg dat de vergunning is geweigerd. Als in tweede 

administratieve aanleg geen beslissing is genomen, heeft dat tot gevolg dat het beroep is 

afgewezen en herleeft de beslissing uit eerste administratieve aanleg.  

 

Vervaltermijnen scheppen een duidelijk beeld. De ondernemers zijn zeker dat hun aanvraag 

binnen de korte voorziene termijnen zal zijn afgewikkeld 

…” 

 

In zoverre de verwerende partij in haar antwoordnota stelt dat ze de administratieve lus toepast 

omdat haar eerdere beslissing werd vernietigd omwille van het ontbreken van stukken in het 

dossier kan ze niet worden bijgetreden. Uit de hoger geciteerde beoordeling blijkt immers dat 

de Raad oordeelde dat de verwerende partij, op grond van de beschikbare informatie die enkel 

door de aanvrager wordt aangeleverd, onvoldoende zorgvuldig aannam en oordeelde dat de 

leveringen langs de achterzijde van het gebouw zullen gebeuren nu uit geen van de 

beschikbare stukken blijkt dat er aan de achterzijde van het pand een toegang aanwezig, dan 

wel voorzien is. Zoals reeds hoger gesteld, blijkt uit het administratief dossier bovendien niet 

dat de verwerende partij de administratieve lus toepast met het oog op het verder aanvullen 

van de reeds in het dossier aanwezige plannen, nu uit de historiek van gebeurtenissen in het 

omgevingsloket niet blijkt dat de verwerende partij enig bijkomend plan of stuk heeft 

opgevraagd. 

 

Uit het voorgaande volgt noodzakelijk dat de verwerende partij ook niet kan bijgetreden worden 

dat de toepassing van de administratieve lus in deze zaak valt onder het algemeen 

toepassingsgebied zoals bepaald in artikel 13, eerste lid Omgevingsvergunningsdecreet. 

Hoewel ze inderdaad gevolgd kan worden dat de opsomming van mogelijke procedurele 

onregelmatigheden in het tweede lid van dit artikel niet limitatief is en het begrip 

‘onregelmatigheden’ een algemeen toepassingsgebied kent, geldt dit niet voor haar eigen 

stilzitten met het overschrijden van de wettelijk bepaalde vervaltermijn tot gevolg.  
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Met de verzoekende partij wordt vastgesteld dat de verwerende partij ten onrechte toepassing 

maakt van de administratieve lus zoals die wordt bepaald in artikel 13 

Omgevingsvergunningsdecreet. Voor zover met de beslissing van 25 februari 2021 een 

nieuwe omgevingsvergunning wordt verleend, is deze beslissing genomen buiten de wettelijke 

vervaltermijn bepaald in artikel 66, §1, 2° Omgevingsvergunningsdecreet en dus aangetast 

door een bevoegdheidsoverschrijding. 

 

Het middel is gegrond. 

B. Eerste middel 

Gelet op de beoordeling van het tweede middel wordt het eerste middel niet verder onderzocht 

en beoordeeld omdat het niet tot een ruimere vernietiging kan leiden. 

V. Toepassing van artikel 37 DBRC-decreet 

Onder het voorgaande punt werd vastgesteld dat het administratieve beroep van de aanvrager 

door het overschrijden van de beslissingstermijn geacht wordt stilzwijgend te zijn afgewezen 

overeenkomstig artikel 66, §3 Omgevingsvergunningsdecreet en dat er dus op heden een 

stilzwijgende beslissing tot afwijzing van het administratief beroep voorligt. 

 

Dit heeft als gevolg dat de Raad de verwerende partij op basis van artikel 37 DBRC-decreet 

niet kan bevelen binnen een welbepaalde termijn een nieuwe beslissing te nemen over het 

administratief beroep van de aanvrager.  

 

Voor zover de verwerende partij tot op heden, conform artikel 62 

Omgevingsvergunningsbesluit, aan de aanvrager, als indiener van het administratief beroep, 

geen kennisgeving van de stilzwijgende beslissing bezorgd heeft, is de termijn, waarbinnen 

men zich bij de Raad in rechte kan verzetten tegen dergelijke stilzwijgende beslissing, strikt 

genomen nog niet beginnen lopen. 

VI. 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 
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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 verzoekende partij gevraagde 

rechtsplegingsvergoeding, worden ten laste gelegd van de verwerende partij.  

 

VII. Beslissing  

1. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

2. 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 27 januari 2022 door de zesde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de zesde kamer, 

Bart VOETS Karin DE ROO 

 


