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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 10 februari 2022 met nummer RvVb-A-2122-0450  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0562-A 

 

 

Verzoekende partijen 1. Jacobus BURG 

2. Marie-Anne CAPET 

 

vertegenwoordigd door advocaat Pieter JONGBLOET met 

woonplaatskeuze te 3010 Leuven, Oude Diestsesteenweg 13 

 

 

Verwerende partij de provincie VLAAMS-BRABANT, vertegenwoordigd door 

de deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 3010 Leuven, Provincieplein 1 

 

 

Tussenkomende partij 

 

Marie-Paule NOTERDAEME 

 

vertegenwoordigd door advocaat Philippe DECLERCQ met 

woonplaatskeuze te 3320 Hoegaarden, Gemeenteplein 25 

 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 21 april 2021 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 28 januari 2021, waarmee aan de 

tussenkomende partij een omgevingsvergunning onder voorwaarden wordt verleend voor het 

verbouwen van een eengezinswoning (omgevingsnummer: 2019051213). 
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De verwerende partij heeft het bestuurlijk beroep van de verzoekende partijen tegen de 

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Leuven van 19 juli 

2019 niet ingewilligd. 

 

Het project ligt in 3010 Kessel-Lo (Leuven) aan de Leopold Ruelensstraat 48 en heeft als 

kadastrale omschrijving afdeling 8, sectie F, nummers 133d en 133e. 

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 procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 13 januari 2022. 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 25 april 2019 vraagt de tussenkomende partij een omgevingsvergunning aan voor het 

verbouwen van een eengezinswoning gelegen in 3010 Kessel-Lo aan de Leopold 

Ruelensstraat 48. 

 

Deze aanvraag voorziet onder meer in de afbraak van de aanbouw aan de achter- en zijkant 

van de woning, en een vervangend nieuw aanbouwvolume op de kelderverdieping en het 

gelijkvloers. De woning in kwestie paalt in halfopen verband aan de woning van de 

verzoekende partijen gelegen aan de Leopold Ruelensstraat 50.  

 

De percelen liggen in woon- en recreatiegebied (gewestplan ‘Leuven’). De aanvraag zelf is tot 

woongebied beperkt.  

 

De percelen liggen ook binnen de omschrijving van een vergunde, niet-vervallen verkaveling 

‘KES 394’ van 10 mei 1989.  
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Hoewel geen openbaar onderzoek georganiseerd wordt , dienen de verzoekende partijen als 

eigenaars-bewoners van het gekoppeld huis Leopold Ruelensstraat 50 een bezwaarschrift in.  

 

Er worden geen externe adviezen gevraagd.  

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent op 19 juli 2019 een 

omgevingsvergunning aan de tussenkomende partij onder voorwaarden. 

 

Tegen die beslissing tekenen de verzoekende partijen op 23 augustus 2019 administratief 

beroep aan bij de verwerende partij.  

 

Het college van burgemeester en schepenen adviseert op 25 september 2019 voorwaardelijk 

gunstig.  

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 8 november 2019 om het 

beroep ontvankelijk te verklaren, en de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.  

 

Zowel de verzoekende partijen als de tussenkomende partij dienen een repliek op dat verslag 

in.  

 

Op dezelfde dag van de hoorzitting van 21 november 2019 verklaart de verwerende partij het 

beroep ontvankelijk. Eensluidend met het advies van de provinciale omgevingsambtenaar, 

verleent ze een omgevingsvergunning onder voorwaarden met uitsluiting van het terras aan 

de achterzijde op de eerste verdieping, de verharding rechts van de oprit en de trap aan de 

achtergevel.  

 

Tegen deze beslissing wordt door de verzoekende partijen een beroep tot nietigverklaring 

ingediend bij de Raad met een aangetekende brief van 3 februari 2020. 

 

De Raad vernietigt de beslissing van 21 november 2019 met het arrest met nummer RvVb-A-

2021-0047 waarbij aan de tussenkomende partij een omgevingsvergunning onder 

voorwaarden is afgegeven. 

 

Naar aanleiding van het vernietigingsarrest herneemt de verwerende partij de administratieve 

beroepsprocedure. De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 23 

november 2020 om de omgevingsvergunning te weigeren. De partijen worden opnieuw 



 

RvVb - 4 

gehoord op 1 december 2020. Na de hoorzitting van 1 december 2020 werden aangepaste 

plannen ingediend.  

 

De aanpassingen voorzien in het schrappen van de buitentrap, nabij de perceelgrens, het 

verwijderen van het terras in de achtertuin, het aanpassen van het raam bij de kelder, het 

dieper ingraven van het nieuwe deel in de kelder, het plaatselijk verlagen van de aanbouw aan 

de kant van de zijdelingse perceelgrens, het verlagen van de nokhoogte, het verkleinen van 

het inpandig terras en het dakterras en het aanpassen van de verharding in de voortuin. 

 

In zijn nieuw verslag van 17 januari 2021 adviseert de provinciale omgevingsambtenaar om 

de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden. Op 26 januari 2021 wordt er 

opnieuw een hoorzitting georganiseerd. De verwerende partij verklaart het beroep op 28 

januari 2021 ongegrond en verleent de omgevingsvergunning onder voorwaarden.    

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Tussenkomst 

De tussenkomende partij verzoekt met een aangetekende brief van 6 juli 2021 om in de 

procedure tot vernietiging tussen te komen. De voorzitter van de Raad verleent haar met een 

beschikking van 10 augustus 2021 de toelating om tussen te komen in de debatten.  

V. Onderzoek van de middelen – eerste en tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

 

- de artikelen 0.3, 1.2 en 2.3.2.3 van de Algemene Bouwverordening van de stad Leuven 

(hierna: ABL);   

- artikel 4.3.1, §1, 1°, a) van het besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 houdende 

coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening – Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening (hierna: VCRO); 

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

bestuurshandelingen (hierna: de Motiveringswet);  
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- en de motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel en de zorgvuldigheidsplicht als 

beginselen van behoorlijk bestuur.  

 

De verzoekende partijen bekritiseren in het eerste middel de bestreden beslissing in zoverre 

hiermee een vergunning wordt verleend voor onder meer de bouw van een gelijkvloerse 

uitbouw met een hoogte van 3,89 meter boven het maaiveld, terwijl artikel 2.3.2.1 ABL deze 

bouwhoogte beperkt tot 3,50 meter. 

 

Ze stellen vooreerst dat, anders dan in de bestreden beslissing wordt aangenomen, de 

beperking van de hoogte opgenomen in artikel 2.3.2.3 ABL niet louter geldt voor de zone van 

de uitbouw palend aan de perceelsgrens en dat deze beperking dan ook niet gerelateerd is 

aan de impact die ze heeft op het aanpalende gebouw. Bovendien blijkt uit deze bepaling 

evenmin dat de erin opgenomen hoogtebeperking op enige wijze gerelateerd zou zijn aan het 

al dan niet gebruik van dezelfde zone van het aanpalende terras. Tot slot stellen ze dat de 

door de verwerende partij gemaakte vergelijking met artikel 2.3.1.4 ABL die geldt voor 

gelijkvloerse uitbouwen van woningen in gesloten bebouwing waarin de hoogte wordt bepaald 

door een zichtbelemmeringshoek van 45°, niet dienstig is.  

 

In een tweede middel stellen de verzoekende partijen in een eerste onderdeel dat de bestreden 

beslissing tegenstrijdig werd gemotiveerd door enerzijds te stellen dat de voor de gelijkvloerse 

uitbouw voorziene bouwhoogte van 3,98 meter voldoet aan de geest van artikel 2.3.2.3 ABL 

en dat deze bepaling wordt gerespecteerd, en anderzijds te stellen dat, gelet op de bij de 

gewijzigde plannen gevoegde nota, deze bouwhoogte moet worden beschouwd als een 

inwilligbare afwijking op de voorschriften van artikel 2.3.2.3 ABL. 

 

Voor zover wordt aangenomen dat de hoogte van de gelijkvloerse uitbouw wordt vergund bij 

wijze van afwijking op de voorschriften van de ABL, stellen de verzoekende partijen in een 

tweede onderdeel dat de nota van de architect van 31 december 2020 niet kan aanzien worden 

als een motiveringsnota zoals voorgeschreven in artikel 1.2.2 ABL. De ontworpen hoogte 

wordt immers enkel gemotiveerd door de bewering dat het naastliggend perceel hierdoor geen 

nadelen zal ondervinden van deze uitbreiding. Ze wijzen erop dat de motiveringsnota geen 

enkele bepaling van de ABL vermeldt, laat staan dat deze nota een opsomming zou bevatten 

van de bepalingen van de ABL waarvan wordt afgeweken, terwijl artikel 1.2.2 ABL dit wel 

vereist.  

 

Tot slot werpen de verzoekende partijen nog in een derde en vierde onderdeel op dat, in de 

veronderstelling dat de gevraagde bouwhoogte wordt vergund bij wijze van afwijking op de 
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voorschriften van het ABL, de gevraagde afwijking geen afwijking uitmaakt zoals limitatief 

omschreven in artikel 1.2.1 ABL en daarenboven geen verbetering betekent voor het gebouw 

of de ruimere omgeving zoals nochtans vereist in artikel 1.2.1 ABL dit vereist. Minstens wordt 

dit door de verwerende partij niet uiteengezet in de bestreden beslissing.   

 

2. 

De verwerende partij antwoordt met betrekking tot het eerste middel dat het goed gelegen is 

binnen de grenzen van het bijzonder plan van aanleg ‘K05 – Gemeentepark – Vijverpark 

(hierna: BPA) en dat artikel 16 van het BPA van toepassing is. Ze wijst erop dat dit voorschrift 

geen onderscheid maakt in hoofdvolume of aanbouw en geen beperkingen oplegt inzake 

reliëfwijzigingen, materiaalgebruik of bouwdiepte, waardoor de ABL van toepassing is wat de 

hoogte van de aanbouw betreft.  

 

Ze stelt vervolgens dat werd vastgesteld dat de toegelaten hoogte van het aangebouwde 

volume in strijd was met artikel 2.3.2.3 ABL aangezien de aanbouw een hoogte van 3,70 meter 

had. De verwerende partij was van oordeel dat er geen afwijking op de ABL kon toegestaan 

worden omdat er geen sprake was van een trapsgewijze opbouw noch van een 

motiveringnota.  

 

De verwerende partij stelt verder dat er naar aanleiding van de hoorzitting van 1 december 

2020 aangepaste plannen werden ingediend waarmee werd tegemoetgekomen aan de 

opgeworpen bezwaren. Uit deze plannen blijkt dat de aanbouw aan de kant van de 

gemeenschappelijke perceelsgrens plaatselijk wordt verlaagd tot 3,50 meter en op 0,61 meter 

van de perceelsgrens verspringt naar een hoogte van 3,98 meter. Op die manier beantwoordt 

de aanbouw aan “het doel/geest” van artikel 2.3.2.3 ABL. De verwerende partij merkt hierbij 

op dat de toelichting bij de ABL vermeldt dat het gelijkvloers van een woning uitbouwen vooral 

implicaties heeft op de kwaliteit van de aanpalende tuinen, die op deze manier te veel 

ommuurd kunnen worden. Het hogere volume op enige afstand van de perceelsgrens heeft 

volgens de verwerende partij dan ook geen impact op het aanpalende perceel van de 

verzoekende partijen. Ze wijst er nog op dat artikel 2.3.2.3 ABL geen zichtbelemmeringshoek 

oplegt, maar dat naar analogie met artikel 2.3.1.4 ABL de redenering van de 45°-regel kan 

gevolgd worden.  

 

Bovendien kan de bijkomende nota die werd toegevoegd bij het indienen van de plannen 

volgens de verwerende partij aanzien worden als een motiveringsnota in de zin van artikel 1.2 

ABL. De nota motiveert de gevraagde afwijkingen immers als volgt: “De uitbreiding wordt ter 

hoogte van de perceelsgrens verlaagd tot de gevraagde 3,50 meter en pas verder op ons 
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perceel verhoogd volgens de 45° -regel zodat het aanpalend perceel geen nadelige effecten 

zal ondervinden van deze uitbreiding”.  

 

Tot slot werpt de verwerende partij nog op dat uit de motivering van de bestreden beslissing 

blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening.  

 

Met betrekking tot het tweede middel stelt de verwerende partij dat de motivering van de 

bestreden beslissing allesbehalve tegenstrijdig is. Ze verwijst hiervoor naar het eerste middel 

waaruit volgens haar blijkt dat ze zich effectief beroept op artikel 1.2 ABL om een afwijking toe 

te staan op artikel 2.3.2.3 ABL. Ze herhaalt van mening te zijn dat door een trapsgewijze 

opbouw de aanvraag in overeenstemming is met de geest van de ABL en een afwijking op 

basis van artikel 1.2 ABL kan worden toegestaan.  

 

Verder benadrukt de verwerende partij nogmaals dat er bij het indienen van de aangepaste 

plannen een bijkomende informatieve nota werd toegevoegd die kan aanzien worden als een 

motiveringsnota overeenkomstig artikel 1.2 ABL aangezien hierin de gevraagde afwijkingen 

als volgt wordt gemotiveerd: “De uitbreiding wordt ter hoogte van de perceelsgrens verlaagd 

tot de gevraagde 3,50m en pas verder op ons perceel verhoogd volgens de 45°-regel zodat 

het aanpalend perceel geen nadelige effecten zal ondervinden van deze uitbreiding”.  

 

3. 

De tussenkomende partij antwoordt met de stelling dat uit de bestreden beslissing duidelijk 

blijkt dat de aangepaste plannen wel degelijk beantwoorden aan de regeling van de ABL zodat 

er geen schending voorligt van de ingeroepen rechtsregels. Ze wijst erop dat uit de aangepaste 

plannen duidelijk blijkt dat de trapsgewijze opbouw meebrengt dat de aanbouw aan de kant 

van de gemeenschappelijke perceelsgrens plaatselijk verlaagd werd tot 3,50 meter hoogte 

waardoor er geen sprake is van een afwijking van de ABL.   

 

4. 

De verzoekende partijen merken in hun wederantwoordnota nog op dat de ‘oplossing’ die de 

verwerende partij vooropstelt, de zogenaamde ‘trapsgewijze opbouw’, geen steun vindt in 

artikel 2.3.2.3 ABL. De “voelbaarheid” van de bijkomende hoogte op hun perceel is niet eens 

relevant. De verzoekende partijen benadrukken dat de toelichting bij de ABL niet op zichzelf 

gelezen kan worden, waardoor ze met recht en reden stellen dat de maximumhoogte 3,50 

meter is. Ze blijven er dan ook bij dat door enerzijds te verwijzen naar de geest van de ABL en 

anderzijds een afwijking toe te staan op artikel 2.3.2.3 ABL, de bestreden beslissing 

tegenstrijdig werd gemotiveerd.  
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De verzoekende partijen merken tot slot nog op dat de verwerende partij selectief elementen 

in artikel 1.2 ABL onderlijnt. Ten eerste stellen ze dat de verwerende partij geen specifieke 

delen van het artikel heeft onderlijnd in de bestreden beslissing, zodat ze niet kan voorhouden 

op die wijze een specifieke reden binnen artikel 1.2.1 ABL te hebben aangeduid om enige 

afwijking te verrechtvaardigen. Ten tweede stellen ze dat de verwerende partij bewust niet de 

zinsnede “(…) waarbij minimaal volgende elementen aan bod komen: (…)” onderlijnt. 

Bovendien was het aan de tussenkomende partij om in de motiveringsnota te motiveren 

waarom kan worden afgeweken van de relevante bepaling. De verzoekende partijen blijven 

erbij dat de minimaal vereiste elementen van een motiveringsnota ontbreken.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

1.1 

Een omgevingsvergunning moet in beginsel worden geweigerd indien de aanvraag 

onverenigbaar is met de stedenbouwkundige voorschriften, voor zover daarvan niet op geldige 

wijze is afgeweken (artikel 4.3.1, §1, lid 1, 1°, a).  

 

Uit het arrest van 17 september 2020 met nummer RvVb-A-2021-0047 is reeds gebleken dat 

voor wat betreft de maximale hoogte van de uitbouw de regels van de ABL gelden. De ABL 

bevat stedenbouwkundige voorschriften zoals bedoeld in de artikelen 1.1.2, 13° en 4.3.1, §1, 

eerste lid, 1°, a) VCRO. Indien de aanvraag onverenigbaar is met de voorschriften van de ABL, 

moet de aanvraag geweigerd worden, tenzij op geldige wijze wordt afgeweken van de 

betrokken voorschriften. 

 

1.2 

Artikel 4.4.1, §1 VCRO bepaalt de perken waarbinnen de bevoegde overheid in een 

vergunning afwijkingen kan toestaan op stedenbouwkundige voorschriften. Het bepaalt dat de 

afwijkingen enkel betrekking mogen hebben op de perceelsafmetingen, op de afmetingen en 

de inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen, en niet op de 

bestemming, de maximaal mogelijke vloerterreinindex en het aantal bouwlagen. Bovendien 

vereist deze bepaling dat het om ‘beperkte’ afwijkingen gaat, wat inhoudt dat er geen 

afwijkingen mogen worden toegestaan die afbreuk doen aan de essentiële gegevens van het 

plan of de stedenbouwkundige verordening.  
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Artikel 4.4.1, §1 VCRO verplicht de bevoegde overheid om de essentiële keuzes van de 

planoverheid of de auteur van de stedenbouwkundige verordening te eerbiedigen. De 

toepassing van die bepaling is aan de orde voor zover het aangevraagde project niet 

beantwoordt aan de voorschriften van het plan of de stedenbouwkundige verordening, met 

andere woorden indien de aanvraag volgens het plan of de verordening niet vergund kan 

worden.  

 

Daarvan te onderscheiden is een afwijking in een vergunning die steunt op een 

afwijkingsregeling in de verordening zelf. Voor zover de toepassingsvoorwaarden van een 

dergelijke afwijkingsregeling vervuld zijn, berust de afwijking op een keuze van de bevoegde 

overheid zelf, blijft de aanvraag binnen de contouren van de verordening en kan ze worden 

vergund zonder dat artikel 4.4.1, §1 VCRO toegepast moet worden.  

 

Artikel 4.4.1, §1 VCRO kan alleen als rechtsgrond voor een afwijking worden overwogen als 

de verordening niet in een eigen afwijkingsregeling voorziet of als de toepassingsvoorwaarden 

daarvan niet vervuld zijn.  

 

In de bestreden beslissing wordt toepassing gemaakt van de eigen afwijkingsregelingen uit de 

ABL, zodat artikel 4.4.1, §1 VCRO niet als rechtsgrond voor een afwijking wordt overwogen. 

 

1.3. 

Artikel 1.2.1 ABL laat in algemene zin afwijkingen toe op de ABL en artikel 1.2.2 ABL bepaalt 

hoe een verzoek tot afwijking moet worden gemotiveerd:  

 

“1.2.1. Bepalingen waarvan kan afgeweken worden 

Op gemotiveerd verzoek van de aanvrager, kan de vergunningverlenende overheid afwijkingen 

toestaan op de bepalingen van deze verordening.  

 

De afwijking kan worden toegestaan omwille van:  

• De specifieke kenmerken van de site, gebouw of programma;  

• Een grote omvang van het aangevraagde project;  

• De opname van een pand op de Inventaris van het Bouwkundige Erfgoed (indien de 

afwijking het behoud van de erfgoedwaarde ten goede komt);  

• Een innovatieve oplossing waarbij de beoogde kwaliteiten die spreken uit de geest van de 

verordening worden bereikt op een wijze die afwijkt van de courante bouwwijze;  

• Voorwaarden sectorale wet- of regelgeving;  

• Het feit dat het gaat over werken aan bestaande gebouwen die van de verordening afwijken: 

zie artikel 1.2 van hfdst. 2. 
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De afwijking moet een verbetering betekenen, niet alleen voor het gebouw waarop de aanvraag 

betrekking heeft, maar ook voor de ruimere omgeving.  

 

1.2.2. Motivatie afwijkingen 

Indien een aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning afwijkt van één 

of meerdere bepalingen van deze verordening, moet de vergunningsaanvraag vergezeld gaan 

van een motiveringsnota. De motiveringsnota is een informatief document horend bij de 

vergunningsaanvraag dat de afwijking bij een aanvraag tot het bekomen van een 

stedenbouwkundige vergunning beschrijft en motiveert.  

 

De motiveringsnota moet duidelijkheid geven over de gewenste afwijking(en) van het project 

ten opzichte van de verordening. De motiveringsnota beschrijft de motieven die aanleiding 

geven tot de vraag tot afwijking. Ze beschrijft de te verwachten impact van deze afwijkingen op 

de kwaliteiten die door de verordening worden beoogd voor project en omgeving, waarbij 

minimaal volgende elementen aan bod komen:  

• een opsomming van de bepalingen van de algemene bouwverordening waarvan wordt 

afgeweken;  

• de aard en de omvang van alle afwijkingen;  

• een duidelijke en expliciete motivering voor de afwijkingen, waarbij de aanvrager 

aantoont of beschrijft:  

• waarom niet aan de betreffende bepalingen wordt voldaan;  

• dat de afwijking(en), zowel voor het gebouw op zich als voor de ruimere omgeving, een 

verbetering betekent;  

• dat de achterliggende logica en doelstelling van de betreffende voorschriften 

gerespecteerd wordt. 

…”  

 

Artikel 0.2 ‘doelstellingen van de algemene bouwverordening’ van hoofdstuk 0 ‘Toelichting’ 

stelt onder meer:  

 

“De algemene bouwverordening heeft een groot geografisch toepassingsgebied en maakt 

bijgevolg vaak abstractie van zeer specifieke en contextgebonden problemen en/of 

karakteristieken. Verder is het zo dat regelgeving steeds schippert tussen het verhinderen van 

ondermaatse kwaliteit enerzijds en het mogelijk maken van vernieuwende en kwalitatief 

hoogstaande concepten anderzijds. Bovendien blijkt uit de praktijk dat “minder goede” projecten 

zich over het algemeen makkelijker “aan de regels kunnen houden” terwijl voor goede projecten 

vaak uitzonderingen moeten gemaakt worden.  

Daarom is het zinvol om een afwijkingsmogelijkheid te voorzien en expliciet op te nemen in de 

verordening, voor een aantal hoofdstukken.  
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Van deze afwijkingsmogelijkheid kan slechts gebruik gemaakt worden als er duidelijk 

gemotiveerd kan worden dat de afwijking leidt tot een verhoogde ruimtelijke kwaliteit, waarbij 

zowel de kwaliteit van het project “op zich” bekeken wordt, als de impact op de omgeving. 

Hiertoe dient de aanvrager in het aanvraagdossier een uitdrukkelijke omschrijving van de 

afwijking en haar te verwachten impact toe te voegen aan het dossier. Een vergunning met 

afwijking is aan speciale vereisten onderworpen.” 

 

De toelichting bij artikel 1.2.2 ABL luidt als volgt:  

 

“De mogelijkheid voor de vergunningverlenende overheid om afwijkingen te vergunnen wordt 

dus expliciet opgenomen in de verordening zelf. Hierdoor wordt het mogelijk om mits grondige 

motivering afwijkingen te vergunnen op hoofdstukken 2 en 3 zonder de beperkingen en 

procedurevoorwaarden die het decreet oplegt voor de mogelijkheden tot afwijking van een RUP, 

BPA of verkavelingsvergunning. 

Om deze afwijkingen te bekomen zal de aanvrager echter een uitdrukkelijke aanvraag moeten 

formuleren in de vorm van een motiveringsnota, horende bij de stedenbouwkundige aanvraag. 

Indien een afwijking wordt aangevraagd omwille van de omvang van het project, zal de 

motiveringsnota een inrichtingsstudie omvatten voor het gebied en hierbij motiveren op welke 

wijze de nodige woonkwaliteit en de inpasbaarheid in de omgeving wordt gegarandeerd. Een 

“voorbeeld-motiveringsnota” is opgenomen achteraan dit hoofdstuk.” 

 

1.4. 

Wanneer er doorheen de administratieve procedure bezwaren en opmerkingen zijn 

geformuleerd over een relevant en te beoordelen aspect, moet de verwerende partij bijzondere 

aandacht hebben voor deze argumenten.  

 

In het licht van de op haar rustende motiveringsplicht is de verwerende partij niet verplicht punt 

voor punt op elk beroepsargument te antwoorden. De formele motiveringsplicht gebiedt haar 

wel, als orgaan van actief bestuur, op een duidelijke manier de redenen te vermelden die geleid 

hebben tot het nemen van haar beslissing.  

 

De materiële motiveringsplicht vereist daarenboven dat de genomen beslissing gedragen 

wordt door motieven die in feite juist en in rechte aanvaardbaar zijn. 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. Bij het uitoefenen van deze 

bevoegdheid moet de verwerende partij het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel in 

acht nemen.  
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2. 

2.1 

Anders dan de verzoekende partijen dat zien, erkent de verwerende partij wel degelijk dat de 

aanvraag in strijd is met artikel 2.3.2.3 ABL, maar meent ze dat hierop een afwijking kan 

worden toegestaan overeenkomstig artikel 1.2 ABL. 

 

De bestreden beslissing motiveert het toestaan van de afwijking op artikel 2.3.2.3 ABL als 

volgt:  

 

“… 

d) Algemene Bouwverordening Leuven 

Artikel 0.3 van de stedenbouwkundige verordening van de stad Leuven (ABL) stelt dat de 

bepalingen van deze verordening ondergeschikt zijn aan deze uit een ruimtelijk uitvoeringsplan, 

het gewestplan, een bijzonder plan van aanleg of een verkaveling. In gebieden waar een BPA 

van kracht is, worden de eventueel strijdige bepalingen van de verordening opgeheven. Voor 

een vergunningsaanvraag betekent dit dat de regels van het BPA voorrang hebben op deze 

van de algemene bouwverordening. In dit geval spreekt het BPA zich niet uit over de hoogte 

van een aanbouw en is er geen strijdigheid, waardoor dit volume dient te voldoen aan de 

bepalingen die opgelegd worden door de ABL.  

 

Er valt een strijdigheid vast te stellen betreffende de toegelaten hoogte van het aangebouwde 

volume. De ABL laat een hoogte van 3,50 m toe, maar gemeten vanaf het natuurlijk maaiveld 

van de aanpalende percelen. Het betreft hier een hellend terrein, waarvan de tuinzone lager ligt 

dan het niveau van de straatzijde. Hierdoor heeft de aanbouw een hoogte van 3,70 m, wat een 

afwijking is op de maximale bouwhoogte. Daarnaast vraagt het ontwerp nog drie afwijkingen, 

namelijk voor de breedte van het dakterras, de verharding in de voortuin en de vrije hoogte in 

de bureau- en archiefruimte.  

 

De ABL voorziet in artikel 1.2 een afwijkingsmogelijkheid. Artikel 1.2.1 bepaalt dat de 

vergunningverlenende overheid een eventuele afwijking op de bepalingen van de verordening 

kan toestaan op gemotiveerd verzoek van de aanvrager. Een motiveringsnota maakt geen deel 

uit van de aanvraag.  

 

Daarnaast kan een eventuele afwijking ook enkel worden toegestaan omwille van specifieke 

kenmerken van een gebouw, de grote omvang van het aangevraagde project, de opname van 

een pand op de inventaris- van het bouwkundig erfgoed, een innovatieve oplossing waarbij er 

wordt voldaan aan de geest van de verordening of het feit dat het gaat over werken aan 

bestaande gebouwen die reeds van de verordening afwijken. Het licht hellende terrein is in dit 

geval geen reden om af te wijken van de voorschriften. In de toelichting vermeldt de ABL dat 

het gelijkvloers van een woning uitbouwen vooral implicaties heeft op de kwaliteit van de 
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aanpalende tuinen, die op deze manier te veel ommuurd kunnen worden. Gezien de tuinmuur 

een hoogte krijgt van 3,70 m ten opzichte van het maaiveld, is dit hier het geval. De voorziene 

hoogte belast op deze manier het aanpalende perceel te veel. De gevraagde afwijking voldoet 

dus niet aan de goede ruimtelijke ordening.  

 

In dit geval is het aan te raden dat het ontwerp rekening houdt met dit kenmerk en voorziet in 

een trapsgewijze opbouw. Het is binnen deze aanvraag evenmin mogelijk om de hoogte 

integraal te verlagen, aangezien dan de hoogte van de kelder ook wordt verlaagd, terwijl deze 

al dan niet aan de minimum hoogte voldoet.  

 

(…) 

 

f) Aangepaste plannen  

Na de hoorzitting van 1 december 2020 werden aangepaste plannen ingediend. De 

aanpassingen voorzien in het schrappen van de buitentrap nabij de perceelgrens, het 

verwijderen van het terras in de achtertuin, het aanpassen van het raam bij de kelder het dieper 

ingraven van het nieuwe deel in de kelder, het plaatselijk verlagen van de aanbouw aan de kant  

van de zijdelingse perceelgrens, het verlagen van de nokhoogte, het verkleinen van het inpandig 

terras en het dakterras en het aanpassen van de verharding in de voortuin. De nota motiveert 

daarnaast ook de gevraagde afwijkingen, waardoor ze ook geïnterpreteerd kan worden als 

motiveringsnota en er dus wordt voldaan aan het normendoel.  

 

De aanbouw wordt aan de kant van de gemeenschappelijke perceelgrens plaatselijk verlaagd 

tot 3,50 m hoogte. Op 0,61 m van de perceelgrens verspringt dit volume naar een hoogte van 

3,98 m, zoals ook was voorzien in het eerste ontwerp. Deze trapsgewijze opbouw valt onder 

een zichtbelemmeringshoek van 45 °, waardoor er minder impact is op het aanpalende perceel.  

Op deze manier voldoet de aanvraag aan de geest van artikel 2.3.2.3, waarin de 

kroonlijsthoogte voor een gelijkvloerse uitbouw bij halfopen bebouwing wordt beperkt tot een 

hoogte van maximaal 3,50 m.  

 

Hoewel dit artikel niet specifiek spreekt over de hoogte nabij de perceelgrens en geen 

zichtbelemmeringshoek oplegt, kan deze redenering wel gevolgd worden, naar analogie met 

artikel 2.3.1.4 van de ABL, waar de 45°-regel wordt opgelegd voor bouwdieptes voorbij 17 m 

van de voorgevellijn. Op deze manier is de bijkomende hoogte door de afstand tot de 

perceelgrens niet voelbaar vanop het aanpalende perceel en wordt dit dus niet onnodig belast 

met een te hoge wachtgevel.  

Bovendien werd door de aanvragers een aangepast inplantingsplan bezorgd, waarbij het terras 

van de beroepsindieners duidelijker werd aangeduid. Het terras heeft een onregelmatige vorm 

en sluit slechts beperkt aan op de gemene muur. De grootste verharde zone ligt tussen het 

hoofd- en bijgebouw en niet nabij de nieuwe muur. Er kan aangenomen worden dat die grootste 
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zone effectief gebruikt wordt als terras. Door de afstand tot de gemene muur, valt de impact op 

het terras dus te relativeren. Volgens het inplantingsplan werd het terras aan de kant van het 

bijgebouw ook opgehoogd tot een bouwdiepte van 16 m, waardoor het niveauverschil hier ook 

3,50 m bedraagt, wat conform de ABL is. 

…” 

 

De verzoekende partijen kunnen niet gevolgd worden in hun betoog dat de bestreden 

beslissing tegenstrijdig werd gemotiveerd door enerzijds aan te geven dat de trapsgewijze 

opbouw van de hoogte van de gelijkvloerse uitbouw voldoet aan de geest van artikel 2.3.2.3 

ABL waardoor de verwerende partij aangeeft dat ze de bepaling respecteert en anderzijds te 

stellen dat, gelet op de bij de gewijzigde plannen gevoegde nota, deze bouwhoogte moet 

worden beschouwd als een inwilligbare afwijking op de voorschriften van artikel 2.3.2.3 ABL. 

De verzoekende partijen gaan hierbij uit van een verkeerde lezing van de bestreden beslissing. 

 

Met de verwijzing naar de geest van artikel 2.3.2.3 ABL geeft de verwerende partij immers niet 

aan dat ze van mening is dat de bestreden beslissing artikel 2.3.2.3 ABL respecteert, maar net 

dat de bestreden beslissing ervan afwijkt en ze overeenkomstig artikel 1.2.1 ABL van mening 

is dat de afwijking kan worden toegestaan. Artikel 1.2.1 ABL stelt immers dat een afwijking kan 

worden toegestaan omwille van “een innovatieve oplossing waarbij de beoogde kwaliteiten die 

spreken uit de geest van de verordening worden bereikt op een wijze die afwijkt van de 

courante bouwwijze”. 

 

2.2. 

De vraag is dus of de verwerende partij een correcte toepassing heeft gemaakt van de door 

artikel 1.2 ABL voorziene mogelijkheid om af te wijken van de bepalingen van de ABL.  

 

De verwerende partij overweegt in de bestreden beslissing dat er naar aanleiding van de 

hoorzitting van 1 december 2020 aangepaste plannen werden ingediend. Ze gaat er daarbij 

van uit dat de beschrijvende nota, opgesteld door het architectenbureau NU op 31 december 

2020, de gevraagde afwijkingen motiveert waardoor ze kan worden geïnterpreteerd als een 

motiveringsnota zoals omschreven in artikel 1.2.2 ABL. 

 

Dit standpunt van de verwerende partij kan niet worden gevolgd. Dit stuk maakt immers geen 

deel uit van het oorspronkelijk ingediend aanvraagdossier. De vereiste motiveringsnota moet 

echter bij de aanvraag worden gevoegd, zoals blijkt uit de duidelijke verordenende tekst van 

artikel 1.2.2 ABL, waarin wordt bepaald dat “de vergunningsaanvraag vergezeld moet gaan 

van een motiveringsnota”, en dit wordt bevestigd in de toelichting bij het artikel. De aanvrager 
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heeft de plicht om een toereikende nota bij de aanvraag te voegen, en kan dergelijke nota niet 

voor het eerst in graad van administratief beroep bijvoegen dan wel vervolledigen.  

 

Gelet op de vereisten waaraan ze overeenkomstig artikel 1.2.2 ABL moet voldoen, is de 

motiveringsnota immers een essentieel stuk om de ruimtelijke inpasbaarheid van het project 

te beoordelen. In die optiek is het aangewezen dat ze wordt toegevoegd aan de aanvraag 

zodat belanghebbenden hierover op een nuttige wijze hun eventuele opmerkingen of 

bezwaren kunnen uiten, en de vergunningverlenende overheid met kennis van zaken kan 

oordelen. Gelet op het ontbreken van dergelijke motiveringsnota bij de aanvraag, en de 

vaststelling dat uit de bestreden beslissing duidelijk blijkt dat de aanvraag afwijkt van artikel 

2.3.2.3 ABL, was deze aanvraag in beginsel onvolledig, en konden belanghebbenden 

daarover niet nuttig hun bezwaren uiten, waardoor ook het college van burgemeester en 

schepenen de aanvraag in eerste administratieve aanleg niet met kennis van zaken kon 

beoordelen, hoewel het bevoegd is om als eerste vergunningverlenend bestuursorgaan te 

beslissen over een volledig aanvraagdossier.  

 

De beschrijvende nota stelt het volgende met betrekking tot de toegelaten hoogte van het 

aangebouwde volume: 

 

“De uitbreiding wordt ter hoogte van de perceelgrens verlaagd tot de gevraagde 3,50m 

en pas verder op ons perceel verhoogd volgens de 45°-regel zodat het aanpalende 

perceel geen nadelige effecten zal ondervinden van deze uitbreiding”. 

 

Zelfs ingeval met enige mildheid kan worden aangenomen dat hieruit blijkt dat de aanvrager 

wenst af te wijken van artikel 2.3.2.3 ABL, moet met de verzoekende partijen worden 

aangenomen dat het verzoek geen reden vermeldt waarom deze afwijking zowel voor het 

gebouw op zich als voor de bredere omgeving een verbetering zou betekenen.  

 

Er moet dan ook worden vastgesteld dat de vergunningsaanvraag niet vergezeld is van een 

motiveringsnota waarin de gewenste afwijking op de ABL wordt beschreven en gemotiveerd 

en dat de bij de gewijzigde plannen gevoegde nota niet voldoet aan de in artikel 1.2.2 ABL 

gestelde voorwaarden.  

 

3. 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 
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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 

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 partijen gevraagde 

rechtsplegingsvergoeding, worden ten laste gelegd van de verwerende partij.  

 

Het is passend om de kosten van de tussenkomst ten laste van de tussenkomende partij te 

laten. Ze beslist zelf om in de procedure tussen te komen, zodat ze ook instaat voor haar eigen 

kosten. Anders bestaat het risico dat de tussenkomst de inzet van de procedure verzwaart 

voor de verzoekende en de verwerende partij. 
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VII. Beslissing  

1. De tussenkomst van Marie-Paule NOTERDAEME is ontvankelijk. 

 

2. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

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

beroep van de verzoekende partijen en dit binnen een termijn van drie maanden te rekenen 

vanaf de dag na de dag van de betekening van dit arrest. 

 

4. De kosten van het beroep bestaande uit het rolrecht van de verzoekende partijen, bepaald 

op 400 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro verschuldigd aan de 

verzoekende partijen, 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 10 februari 2022 door de vijfde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de vijfde kamer, 

Bart VOETS Pieter Jan VERVOORT 
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