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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 5 mei 2022 met nummer RvVb-A-2122-0724  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0430-A 

 

 

Verzoekende partij Magda MULS 

 

met woonplaatskeuze te 3404 Landen, Mastellenstraat 7 

 

Verwerende partij de provincie VLAAMS-BRABANT, vertegenwoordigd door 

de deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 3010 Leuven, Provincieplein 1 

 

Tussenkomende partij 

 

Bert BRIFFOZ 

 

vertegenwoordigd door Mr. Tina MERCKX met 

woonplaatskeuze te 3001 Leuven, Philipssite 5 

 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 22 februari 2021 de vernietiging 

van de beslissing van de verwerende partij van 17 december 2020, waarmee aan de 

tussenkomende partij een omgevingsvergunning onder voorwaarden wordt verleend voor het 

bouwen van een meergezinswoning (omgevingsnummer: 2020053348). 

 

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

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Landen van 1 september 2020 

niet ingewilligd. 

 

Het project ligt in 3404 Landen aan de Attenhovenstraat 190 en heeft als kadastrale 

omschrijving afdeling 13, sectie B, nummers 401S en 401T. 
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II. Rechtspleging  

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

tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting in en de verzoekende partij dient een 

wederantwoordnota in. 

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 18 november 2021. Ze hebben 

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

van artikel 85, §3 Procedurebesluit. 

III. Feiten 

Op 6 mei 2020 vraagt de tussenkomende partij een omgevingsvergunning aan voor het 

bouwen van een meergezinswoning gelegen in 3404 Landen aan de Attenhovenstraat 190. 

 

De aanvraag omvat het bouwen van een meergezinswoning met drie parkeergelegenheden 

en een fietsenstalling en het verbouwen van de bestaande constructie in de achtertuin. Het 

project heeft drie bouwlagen, waarvan elke laag één appartement bevat. De toegang tot het 

gebouw gebeurt via de zijgevel door middel van een gemeenschappelijke toegang en 

trappenhal voor de appartementen op de eerste en tweede verdieping. Het gelijkvloerse 

appartement heeft een eigen toegang in de zijgevel.  

 

Het perceel ligt in woongebied met landelijk karakter en in woonuitbreidingsgebied 

(gewestplan ‘Tienen-Landen’). 

 

Er wordt geen openbaar onderzoek georganiseerd.  

 

Het college van burgemeester en schepenen van Landen verleent op 1 september 2020 een 

omgevingsvergunning onder voorwaarden aan de tussenkomende partij.  

 

Tegen die beslissing tekent de verzoekende partij op 14 oktober 2020 bestuurlijk beroep aan 

bij de verwerende partij. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 7 december 2020 om het 

beroep in te willigen en de omgevingsvergunning te weigeren.  
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Na de hoorzitting van 17 december 2020 verklaart de verwerende partij het beroep op dezelfde 

dag ongegrond en verleent een omgevingsvergunning onder voorwaarden.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Ontvankelijkheid van de tussenkomst  

De tussenkomende partij verzoekt met een aangetekende brief van 3 juni 2021 om in de 

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

beschikking van 5 juli 2021 toe om in de debatten tussen te komen. 

V. Ontvankelijkheid van het beroep – belang van de verzoekende partij 

Standpunt van de partijen  

1. 

De verzoekende partij zet haar belang als volgt uiteen:  

 

“… 

01. 

Verzoekende partij heeft een actueel, persoonlijk en wettig belang om een verzoek tot 

vernietiging in te leiden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

 

Verzoekende partij is volle eigenares en tevens bewoner van een onroerend goed, gelegen te 

3403 LANDEN, Mastellenstraat 7 en er kadastraal bekend onder Landen – 13° Afdeling – sectie 

B – perceelnummer 410C.  

 

Volgens het Gewestplan TIENEN-LANDEN (K.B. van 24 maart 1978) is de voormelde eigendom 

gelegen in woongebied met landelijk karakter. 

 

Verzoekende partij is tevens volle eigenares van een perceel bouwgrond, gelegen te 3404 

LANDEN, Mastellenstraat en er kadastraal bekend onder Landen, 13° Afdeling – sectie B- 

perceelnummer 363T. 

 

Laatstgenoemde eigendom is eveneens gelegen in woongebied met Landelijk karakter doch 

werd tevens ten dele geïncorporeerd in het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan RUILRUP 

– Deelplan 2 “Woonuitbreidingsgebieden Attenhoven”. 
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Het in de bestreden vergunning aangeduid kadastraal perceel 401T is eveneens betrokken in 

het project en valt dus eveneens in het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan RUILRUP – 

Deelplan 2 “Woonuitbreidingsgebieden Attenhoven”.  

 

Verzoekende partij heeft belang bij de inrichting en het beheer van het Gemeentelijk RUP 

waarin haar eigendommen zich ten dele bevinden en heeft aldus ook het belang om de 

vergunningsaanvragen voor projecten, deels gesitueerd in de perimeter van hetzelfde 

plangebied, aan te vechten indien zij van mening is dat het project niet strookt met de inrichting 

en beheer van de doelstellingen van het RUP waar zij toe behoort. 

 

02. 

Verzoekende partij legt een actueel (22 februari 2021) afschrift neer van een uittreksel uit het 

kadastraal percelenplan (bijlage 04) met aanduiding van de ligging van haar percelen ten 

opzichte van de percelen welke thans betrokken zijn in de omgevingsvergunning van 01 

september 2020 (i.c. 3404 LANDEN – Afdeling 24003 – sectie B kadastrale percelen i.c. 401 S 

– 401 T) 

 

De percelen waarvoor op 01 september 2020 een omgevingsvergunning werd verleend situeren 

zich op een afstand tussen 65 en 80 meter van de tuinzone en van de woning van verzoekende 

partij.  

 

Het project bevindt zich eveneens in het onmiddellijke gezichts- en het gehoorveld en aldus in 

de onmiddellijke en relevante omgeving van het perceel van verzoekende partij.  

 

Verzoekende partij zal door een nieuwe appartementsblok in haar gezichtsveld een uniek 

uitzicht op het natuurgebied van “De Beemden” verliezen en het slachtoffer worden van geluids- 

en lawaaihinder in de tuinzone. 

 

Terzake merkt verzoekende partij verder op dat, volgens een considerans in het bestreden 

besluit, de constructie met asbestgerelateerde materialen (perceel nr. 401 T – zie kadastraal 

plan), uit de vergunning wordt gesloten doch in tegenstelling met deze considerans volgens het 

dispositief van de bestreden beslissing het perceel 401 T in zijn integriteit toch vergund werd.  

 

De volledige constructie in de achtertuin vormt inderdaad het perceel 401 T en zal verder 

gebruikt worden zonder dat hiervoor een omgevingsvergunning aanwezig is.  

 

De voorwaarde dat de constructie in de achtertuin uit de vergunning gesloten wordt is een 

zinloze voorwaarde, minstens een tegenstrijdigheid, nu het volledig perceel 401 T vergund 

werd.  
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Uit geen enkel aanwijsbaar element in het administratief dossier blijkt dat de aanvrager verzaakt 

heeft aan zijn verzoek tot een omgevingsvergunning voor de verbouwing van de constructie op 

perceel 401 T.  

 

Dit betekent ook dat deze constructie, spijts haar illegaal karakter, verder zal gebruikt worden 

zonder vergunning hetgeen niet alleen strijdig is met de goede ruimtelijke ordening maar vooral 

met het belang van verzoekende partij welke in haar tuinzone rust en kalmte zoekt hetgeen de 

uitvoering van de omgevingsvergunning onmogelijk zal maken.  

 

03. 

Verder wordt de onmiddellijke en relevante omgeving van de projectsite van het 

stadsontwikkelingsproject nu reeds geteisterd door een mobiliteits- en verkeerscongestie.  

 

De projectsite is gelegen in de Attenhovensestraat, een gemeentelijke openbare weg.  

 

In een eerdere weigeringsbeslissing van de Bestendige Deputatie dd. 23 januari 2020 werd 

vastgesteld dat tussen de projectsite en een appartementsgebouw (op de hoek van de 

Mastellenstraat en Attenhovensestraat) een braakliggend terrein ligt waarvan het voorste 

gedeelte gebruikt wordt als parking (voornamelijk kinesitherapiepraktijk). 

 

Dit parkinggebruik op het braakliggend terrein en in de zijstraten van de Attenhovenstraat 

(Lindestraat – Kaasstraat – Mastellenstraat -Nieuwstraat) is heden nog extremer toegenomen 

met een nog extremere lawaaihinder en negatieve mobiliteitsimpact op de omgeving en de 

zijstraten (o.a. de Mastellenstraat waar verzoekende partij woonachtig is) door nieuwe factoren 

welke zich om en nabij de projectsite manifesteren en met name:  

 

a. De inrichting (door omvorming van de voormalige show-room van de TOYOTA-garage-) tot 

een verkoopruimte – winkel van vlees – en andere voedingswaren 

b. De inrichting van de werkplaats van de TOYOTA-garage tot werk- en opslagplaats voor 

bouwmaterialen (blijkbaar gaat het hier over een firma EGON gerelateerd aan de aanvraag) 

c. De inrichting door de aanvrager in een aangehechte woning (Attenhovenstraat 219) van 

een landmeterspraktijk onder commerciële vennootschapsvorm 

d. Een onwettige bestemmings- en functiewijziging van het door de STAD LANDEN met 

publiekrechtelijke doeleinden opgericht ECOHUIS “genaamd Rietgors” tot een commerciële 

Brasserie met afhaaldienst en als een annex een pretpark waarvoor slechts enkele luttele 

parkeerplaatsen beschikbaar zijn gesteld. 

 

Het project voorziet in 3 eigen parkeervoorzieningen op eigen terrein doch terzake werd geen 

rekening gehouden met de bezoekers van het vergunde stadsontwikkelingsproject waarvan de 

parkeerdruk op het openbaar domein zal afgewenteld worden. 
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De verkeerscongestie in dit buitengebied zal dan ook nog meer verslechteren en, in causaal 

verband, de perkeerdruk nog meer doen toenemen op het openbaar domein, i.c. onder andere 

in de onmiddellijk aangrenzende Mastellenstraat waar de verzoekende partij eigendommen 

heeft. 

 

04. 

Anderzijds is er ook de uitermate gevaarlijke verkeerssituatie ter hoogte van de projectsite en 

onder andere ook veroorzaakt door de voornoemde Brasserie RIETGORS. 

 

Verzoekende partij stelt vast dat de oorspronkelijke vergunningverlenende Overheid i.c. de Stad 

LANDEN zich meer als bewust is van de zeer gevaarlijke verkeerssituatie nu zij op een 30-tal 

meter van de projectsite een alternatieve doorstroming (smalle doorgang) voor het verkeer in 

het leven hebben geroepen (verkeersborden B19 en B21) en tevens een automatische 

werkende snelheidscontrole installeerden.  

 

De gunning door de Bestendige Deputatie van een stadsontwikkelingsproject ter hoogte van 

deze zeer verkeersonveilige locatie kan onmogelijk stroken met de goede ruimtelijke ordening 

maar tevens, in het kader van de belangenvereiste, strijdt het project met het belang dat 

verzoekende partij heeft tot vrijwaring van haar recht op eigen veiligheid en haar recht op veilig 

verkeer waarop verzoekende partij in haar onmiddellijke, minstens in haar relevante woon- en 

leefomgeving, aanspraak vermag te maken. 

 

Het in en uitrijden van de projectsite zal gegarandeerd een conflictuele situatie opleveren met 

de zwakke en zachte weggebruikers van de Attenhovenstraat, temeer daar op het naastliggend 

perceel een onvergunde garagebox werd ingeplant (perceel 401 W) die elke zichtbaarheid bij 

het uitrijden ontneemt.  

 

Dat het vergunde project strijdt met het streven naar duurzame veiligheid en het streven naar 

duurzame mobiliteit en verzoekende partij het rechtens vereiste belang heeft om in haar 

onmiddellijke en relevante woon- en leefomgeving op te komen tegen de gunning van een 

stadsontwikkelingsproject dat haaks staat op dit actueel, persoonlijk en wettig belang.  

 

Verzoekende partij voegt aan haar verzoekschrift foto’s toe van de nieuwe verkeersconfiguratie 

en van de geïnstalleerde automatisch werkende snelheidscontrolemeter.  

 

Verzoekende partij bezorgde de Bestendige Deputatie foto’s toe van de chaotische situatie op 

de aangrenzende percelen vlak tegen haar tuinzone en de projectzone.  

 

05. 
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Over de omgevingsvergunningsaanvraag werd geen openbaar onderzoek gehouden doch in 

het beroepschrift dat verzoekende partij aan de Bestendige Deputatie heeft aangeboden op 14 

oktober 2020 werd reeds omstandig het belang van verzoekende partij toegelicht. 

 

06. 

Het rechtens vereiste belang van verzoekende partij werd dan ook nooit aangevochten door de 

omgevingsvergunningsaanvrager noch ooit in vraag gesteld door de vergunningverlenende 

overheden in het kader van actief openbaar  bestuur.  

 

De omschreven hinder en/of nadelen zijn reëel, zijn voldoende waarschijnlijk en concreet, zijn 

rechtstreeks en duidelijk ingevuld en aldus niet herleidbaar tot louter nabuurschap en/of een 

actio popularis. 

…” 

 

2. 

De verwerende partij stelt het volgende:  

 

“… 

Uw Raad zal het belang van verzoekende partij en de ontvankelijkheid van het verzoekschrift 

beoordelen en het desgevallend als onontvankelijk afwijzen. 

…” 

 

3. 

De tussenkomende partij betwist het belang van de verzoekende partij als volgt:  

 

“… 

8. Zoals hoger reeds aangegeven verzet mevrouw MULS zich tegen iedere verandering en 

derhalve alsook bouwvergunningsaanvraag in de Gemeente Attenhoven. Alleszins is het in het 

kader van voorliggende annulatieprocedure geruststellend dat er een rem wordt voorzien op het 

ongehinderd en ongecontroleerd blokkeren van gemeentelijke ontwikkelingen, met name 

noodzaakt de instelling van een annulatieprocedure de aanwezigheid een belang dat ingegeven 

is door de mogelijkheid tot het ondervinden van rechtstreeks of onrechtstreekse hinder of 

nadelen ingevolge de vergunningsbeslissing. 

 

9. Verzoekende partij MULS ent haar belang op haar hoedanigheid van ‘betrokken publiek’: 

(…) 

 

Bij nazicht van de omschrijving van haar belang door verzoeker MULS dient vastgesteld te 

worden dat zij een veelheid aan onsamenhangende punten opsomt teneinde alzo toch maar 

aannemelijk te maken dat zij beschikt over het vereiste belang – mogelijks zou maar eens een 
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aspect kunnen weerhouden worden door de Raad voor Vergunningsbetwistingen… Evenwel 

zijn deze veelheid aan punten onder te brengen onder drie categorieën, met name (i) juridisch 

incorrecte aspecten, (ii) aantijgingen die niet overeenkomen met de plannen waarmee middels 

de bestreden beslissing een vergunning wordt aangereikt en (iii) aspecten die feitelijk gezien 

geen hinder voor verzoeker MULS ‘kunnen’ teweegbrengen dan wel minstens deze aspecten 

door mevrouw MULS onvoldoende feitelijk verifieerbaar worden voorgesteld. 

 

10. Onder der categorie (i) juridisch incorrecte aspecten zijn onder te brengen de negatieve 

impact die verzoeker kan ondervinden door het niet voldaan te hebben aan de project-mer-

screeningsverplichting, het gegeven dat het terrein zou liggen in een overstromingsgevoelig 

gebied zodat er pertinente maatregelen dienden voorzien te worden en zou er een obstructie 

nopens de vergunbaarheid zijn gezien er onduidelijkheid zou zijn over de eigendomsrechten op 

het betrokken perceel.  

 

Evenwel zijn deze argumenten in het belang van verzoeker juridisch incorrect gezien in het 

aanvraagdossier wel een Mer-screening werd doorgevoerd, hoewel in se niet noodzakelijk, 

waarin wordt gemotiveerd waarom er geen aanzienlijke effecten zullen zijn voornamelijk in het 

kader van de disciplines emissies, watersysteem en mobiliteit.  

 

Daarnaast is het terrein geenszins gelegen in een overstromingsgevoelig gebied doch een 

‘mogelijk’ overstromingsgevoelig gebied hetgeen een groot verschil inhoudt, meer bepaald dat 

het gebied de laatste 100 jaar niet meer is overstroomd geweest én enkel bij defecten in de 

waterkering (bv. Een dijkbreuk) er kans zou kunnen bestaan op overstroming. 

 

Tenslotte maakt verzoeker gewag van onduidelijkheid in eigendomsrechten waarvan zijzelf 

geenszins de begunstigde is. Ook dit is in het kader van voorliggend dossier terecht irrelevant 

bevonden gezien een omgevingsvergunning geen uitspraak doet over zakelijke rechten doch 

enkel de stedenbouwkundige toelating tot oprichting van een gebouw verschaft.  

 

11. onder de categorie (iii) aantijgingen die niet overeenkomen met de plannen waarmee 

middels de bestreden beslissing een vergunning wordt aangereikt, zijn onder te brengen de- 

verwijten dat er een asbestprobleem zou zijn, de gronden dienen gesaneerd te worden, er een 

voetweg opgenomen in de Atlas der Buurtwegen zou verdwijnen door het bouwproject, er een 

parkeerdruk zou ontstaan en de verkeersveiligheid zou worden aangetast door de 

aanwezigheid van een wederrechtelijke garageconstructie op het terrein B401W. 

 

Evenwel bevatten de daken geen asbesthoudende materialen en werd dit dan ook als p                                                                                                                                                                                                                  

asse par tout argument aangehaald door verzoeker MULS. Bovendien wordt dit alsook niet 

gestaafd door verzoeker zodat dit niet feitelijk verifieerbaar is.  
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Ook in hetzelfde elan wordt gesteld dat de grond zou moeten gesaneerd worden. Ook dit wordt 

niet gestaafd door verzoeker zodat dit niet feitelijk verifieerbaar is.  

 

Daarnaast loopt er conform de Atlas der Buurtwegen geen buurtweg, openbare of private 

erfdienstbaarheid op het perceel waarop de vergunning betrekking heeft zodat ook deze 

aantijging niet overeenkomt met de bouwplannen dewelke overeenkomstig de bestreden 

beslissing werden vergund.  

 

Tenslotte heeft de vergunning enkel betrekking op de percelen 401S en 401T zodat de 

vermeende hinder dewelke verzoeker MULS zou ondervinden door een garage op het perceel 

B401W inzake procedureel irrelevant is en derhalve niet verder dient onderzocht te worden. 

 

12. Tenslotte onder de categorie (iii) aspecten die feitelijk gezien geen hinder voor verzoeker 

MULS ‘kunnen’ teweegbrengen dan wel minstens deze aspecten door mevrouw MULS 

onvoldoende feitelijk verifieerbaar worden voorgesteld kan verwezen worden naar de 

aantijgingen waarvan gewag wordt gemaakt als parkeerdruk en als verhindering van relatief vrij, 

ongerept en ongehinderd uitzicht vanuit haar tuin en woning op het groenscherm van de 

Beemden en haar uitzicht op de open ruimte tussen haar eigendom en de Attenhovenstraat.  

 

Vooreerst kan de parkeerdruk dewelke het bouwproject met 3 appartementen met zich zou 

meerbrengen geen aanleiding geven tot ‘mogelijke hinder of nadelen’ voor verzoeker MULS. 

Het is immers zo dat de parkeerdruk volledig op eigen terrein wordt opgevangen door twee 

inpandige carports aan de voorzijde en een parkeergarage aan de voorzijde vooraan op het 

karrenspoor aan de linkerzijde van de voortuinstrook. 

 

Daarnaast wordt het ongerepte uitzicht op het groenscherm en de open ruimte alsook niet door 

verzoeker MULS aangetoond zodat dit in eerste instantie niet voldoende feitelijk verifieerbaar 

wordt gemaakt door verzoeker zodat omwille van dit aspect reeds het gebrek aan belang dient 

vastgesteld te worden en het annulatieberoep als onontvankelijk dient gewaardeerd te worden.  

 

13. Nopens dit laatste argumenten van verzoeker MULS ter verdediging van haar belang dient 

bovendien vastgesteld te worden dat dit flagrant feitelijke grondslag mist dit zowel ten overstaan 

de vermeende belemmering van haar zicht op het groenscherm als op de open ruimte achter 

haar eigendom  

 

Vooreerst is het immers zo dat het bouwproject op de gelijkvloerse verdieping een bouwdiepte 

van 15,00m zal hebben en op de andere twee verdiepingen van 12,00m. Derhalve zal het 

uitzicht van verzoeker door de existentie van onderstaand aangegeven naastliggende veel 

diepere bebouwing en de realisatie van het bouwproject dan ook het desgevallende uitzicht van 

verzoeker MULS (Mastellenstraat 7) – als deze hier al een vrij zicht op heeft – niet aantasten.  
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(afbeelding) 

 

Ook heeft verzoeker MULS absoluut geen rechtmatig belang bij het enten van haar procedureel 

belang op het uitzicht op dit groenscherm. Dit begroeisel kadert immers in een wildgroei op een 

perceel van een derde dat in het kader van de aansnijding van het woonuitbreidingsgebied 

perfect en op een zeer eenvoudige wijze kan aangewend worden en zodat alsook de groene 

wildgroei zal verdwijnen.  

 

(afbeelding) 

 

14. Net hetzelfde als het voorgaande kan gesteld worden ten overstaan van het door verzoeker 

MULS geputte belang uit het uitzicht op de open ruimte tussen haar eigendom en de 

Attenhovenstraat. 

 

(afbeelding) 

 

Als deze hier al een vrij zicht op heeft – heeft het gebouw met een beperkte bouwdiepte van 

15,00m hier allerminst enig impact op gezien dit na deze vlakte gelegen is en een gebouw met 

veel diepere bouwdiepte hier vlak achter ligt.  

 

15. Tenslotte, niettegenstaande uit voorgaande bovenaanzicht-benadering blijkt dat het 

kleinschalige bouwproject van de aanvrager, dat in se de uitstraling heeft van een rijwoning met 

3 bouwlagen, geenszins enige impact ‘kan’ hebben op het uitzicht vanuit de woning 

Mastellenstraat 7 dewelke dan nog eens veel meer naar achter is gelegen, dient ook bij nazicht 

van op perceelniveau van verzoeker MULS vastgesteld te worden dat deze zelfs ‘geen’ vrij, 

ongerept en ongehinderd uitzicht heeft naar achteren toe. Ook in dit verband dient alweer 

opgeworpen te worden dat verzoeker MULS geen feitelijke bewijzen aanreikt dewelke verificatie 

door de Raad mogelijk maakt. 

 

Ver nabuurschap lijkt afdoende te zijn voor verzoeker MULS als onderbouwing van haar belang 

– quod non. 

 

Het is immers zo dat aan der achterperceelsgrens van de eigendom van verzoeker MULS er 

een tuinmuur van meer dan 2,00m hoogte aanwezig is zodat zij absoluut geen vrij zicht naar 

achteren toe heeft.  

 

(afbeelding) 
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Ook wanneer gekeken wordt naar de morfologie van de woning van verzoeker MULS dient ook 

vastgesteld te worden dat er aan de achterzijde geen ruime raampartijen aanwezig zijn die vrij 

uitzicht hebben op de achterliggende zone.  

 

(afbeelding) 

 

16. Gelet op het voorgaande dient ook vastgesteld te worden dat verzoeker MULS niet beschikt 

over het vereiste belang zodat haar verzoek tot nietigverklaring als onontvankelijk dient 

gewaardeerd te worden.  

…” 

 

4. 

De verzoekende partij voegt in haar wederantwoordnota nog het volgende toe: 

 

“… 

Het project bevindt zich eveneens in het onmiddellijke gezichts- en gehoorveld en aldus in de 

onmiddellijke en relevante omgeving van het perceel van verzoekende partij.  

 

De vermelding en omschrijving van mogelijke hinderlijke en nadelige lawaaihinder heeft in 

huidige zaak een niet onbelangrijk karakter nu de verzoekende partij in tussenkomst blijkbaar 

zich enkel fixeert op het feit dat er geen visuele hinder en/of een visuele verstoring van uitzicht 

zou zijn op het stadsontwikkelingsproject dat geprojecteerd wordt maar niet ontkent dat 

lawaaihinder zal ontstaan waar thans geen sprake is van lawaaihinder.  

 

Verzoekende partij begrijpt aldus dat de tussenkomende partij niet ingaat op de onvermijdelijke 

lawaaihinder en met betrekking tot de negatieve mobiliteitsimpact enkel de hinder en nadelen 

van verzoekende partij verbindt met het feit dat de vergunninghouder de parkeerdruk op eigen 

terrein gaat opvangen zonder evenwel het bezoekersparkeren en de daaruit volgende 

negatieve parkeerdruk op de omgeving niet in rekening te brengen.  

 

3. 

Verzoekende partij zal door een nieuwe appartementsblok in haar gezichtsveld een uniek 

uitzicht op het natuurgebied van “De Beemden” verliezen en het slachtoffer worden van geluids- 

en lawaaihinder in de tuinzone. 

 

Het feit dat de tussenkomende partij zich fixeert op de gelijkgrondse tuin en een tuinmuur van 

2 meter hoog (?) is irrelevant.  
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De eigendom van verzoekende partij heeft twee bouwlagen en zelfs drie bouwlagen indien de 

volumes in het hellend dak (waar zich ook vensterpartijen bevinden) mee in rekening gebracht 

worden. 

 

Er is dus wel degelijk verlies van een zeer mooi uitzicht op het groenscherm dat bij de ingang 

van de Beemden gevormd wordt door hoogstambomen en perfect zichtbaar zijn vanuit de 

woning van verzoekende partij. 

…” 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Een beroep bij de Raad kan worden ingesteld door ‘het betrokken publiek’ (artikel 105, §2, 

eerste lid, 2° van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna: 

Omgevingsvergunningsdecreet)). Een verzoekende partij kan als betrokken publiek worden 

beschouwd als ze nadelige gevolgen van de bestreden beslissing ondervindt of vreest te 

ondervinden, of als ze belang heeft bij de besluitvorming over de omgevingsvergunning (artikel 

2, eerste lid, 1° Omgevingsvergunningsdecreet).  

 

De verzoekende partij die zich aandient als lid van het betrokken publiek moet in het 

verzoekschrift de nadelige gevolgen van de bestreden beslissing voldoende aannemelijk 

maken. Ze moet de aard en de omvang ervan concreet omschrijven en aantonen dat ze 

rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen voortvloeien uit de bestreden beslissing. Die vereisten 

mogen niet op overdreven beperkende of formalistische wijze worden toegepast (GwH 17 juni 

2021, nr. 92/2021, overweging B.11). Een te hoge drempel op de toegang tot de Raad zou 

immers afbreuk doen aan of onverzoenbaar zijn met het effectieve recht op toegang tot de 

rechter, zoals onder meer gewaarborgd door het Verdrag van Aarhus.   

 

2. 

De verzoekende partij beroept zich voor haar belang op het gegeven dat ze zicht-, geluids-, 

mobiliteits-, en parkeerhinder zal ondervinden met de komst van de meergezinswoning.  

 

De afstand tussen haar woonplaats en de plaats waar het project zal worden ingeplant, geldt 

als belangrijk objectief criterium. De mate waarin de concrete afstand tussen het vergunde 

project en de woonomgeving van de verzoekende partij relevant is, hangt af van de concrete 

gegevens van de zaak, vooral van de aard en de kenmerken van het vergunde project.    
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De woning van de verzoekende partij is gelegen in de Mastellenstraat 7, wat in vogelvlucht 

ruim 80 meter verwijderd ligt van het vergunde project, die gelegen is in de Attenhovenstraat 

190. Wanneer de openbare weg wordt genomen liggen beide percelen ongeveer 160 meter 

van elkaar verwijderd.  

 

De vergunning beoogt het bouwen van een meergezinswoning, bestaande uit drie bouwlagen 

waarvan elke laag één appartement bevat. Er worden eveneens drie parkeerplaatsen voorzien 

en een fietsenstalling.  

 

Het komt aan de verzoekende partij toe om aannemelijk te maken dat ze persoonlijk een 

impact kan ondervinden door het vergunde project. Het komt haar toe om haar leefomgeving 

duidelijk te situeren ten aanzien van de inplantingsplaats van het vergunde project en de 

nodige gegevens aan te brengen om een beoordeling van haar belang mogelijk te maken. 

 

3. 

De verzoekende partij maakt redelijkerwijze voldoende concreet aannemelijk dat ze hinderlijke 

of nadelige gevolgen kan ondervinden door de bestreden beslissing, door expliciet te wijzen 

op de mobiliteitshinder, met name een verhoogde parkeerdruk en toename van autoverkeer, 

die ze als bewoner van de onmiddellijk aangrenzende Mastellenstraat zal kunnen ondervinden 

en waardoor haar woon- en leefkwaliteit kan worden aangetast. De verzoekende partij geeft 

duidelijk aan dat ze een nadelige impact vreest doordat het nieuwe project slechts voorziet in 

drie parkeerplaatsen, waardoor de openbare weg (ook ter hoogte van haar woning) extra zal 

worden belast door bezoekers van het vergunde project. In het licht van de afstand van haar 

woning tot het vergunde project stelt de Raad vast dat de verzoekende partij dit risico op 

afdoende wijze aantoont. De tussenkomende partij maakt minstens niet aannemelijk dat het 

risico op mobiliteitshinder, en in het bijzonder parkeeroverlast, voor de verzoekende partij 

onbestaande is.  

  

4. 

De exceptie van de tussenkomende partij wordt verworpen. 

 

VI. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 
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1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van:  

 

- artikel 4.2.15, §1 VCRO  

 

De verzoekende partij zet uiteen:  

 

“… 

Verzoekende partij is van mening dat het ontbreken van een voorafgaande 

verkavelingsvergunning een beletsel uitmaakt voor de aflevering van een omgevingsvergunning 

strekkende tot het bouwen van een stadsontwikkelingsproject bestaande uit een 

meergezinswoning – 3 appartementen – en de constructie van een inpandige carport en dat de 

Bestendige Deputatie ten onrechte aan dit middel, aangevoerd in het beroepsverzoekschrift dat 

aan de Bestendige Deputatie werd aangeboden werd voorbijgegaan.  

 

Toelichting:  

Op de percelen van de projectsite rust een recht van opstal dat ten voordele van de 

omgevingsvergunningsaanvrager werd gevestigd.  

 

Een recht van opstal betekent een horizontale eigendomssplitsing.  

 

Er werd aldus een scheiding gerealiseerd tussen de eigendom van de grond en de eigendom 

van de opstallen waarvoor een voorafgaande verkavelingsvergunning noodzakelijk is doch ter 

zake ontbreekt deze verkavelingsvergunning en is zij ook niet aanwijsbaar.  

 

Dit ontbreken van een voorafgaandelijke verkavelingsvergunning werd door verzoekende partij 

reeds eerder geformuleerd als bezwaar.  

De Bestendige Deputatie als vergunningverlenende Overheid in beroep beantwoordde dit 

bezwaar niet. 

 

Onverminderd het voorgaande (verkavelingsplicht met of zonder een vestiging van een 

opstalrecht) blijft de oprichting van gebouwen zonder eerst te verkavelen nog steeds de 

uitzondering. 

 

Het ontbreken van de verkavelingsplicht kent slechts één uitzondering namelijk een 

groepswoningproject uitgedrukt in de slogan “… eerst bouwen, dan verkopen…”. 

 

In de interpretatieve regelgeving van artikel 20 van het Reparatiedecreet van 11 mei 2012 van 

de Vlaamse Overheid kan een stedenbouwkundige overheid alleen (zonder voorafgaande 

verkaveling) effectief volstaan doch enkel uitzonderlijk en met name mits de verschillende 
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componenten van een project, SAMEN en TEGELIJK gebouwd worden alvorens zij SAMEN en 

TEGELIJK ook vervreemd worden (d.w.z. als groepswoningproject).  

 

De vraag of de constructie van appartementsgebouwen en/of groepswoningbouw in dergelijk 

geval onderworpen is aan verkavelingsplicht werd door de Raad van State eveneens reeds 

positief beantwoordt onder verstaande zijnde dat de regel de openbare orde aangaat.  

 

Uit de ontwerpnota betreffende de aanvraag en de gegevens waarop verzoekende partij acht 

kon slaan blijkt nergens dat een gezamenlijke oprichting is voorzien en dat na gelijktijdige 

realisatie van het project er ook een gezamenlijke verkoop zal georganiseerd worden.  

 

Essentieel voor de beoordeling in huidige casus is terzake de parlementaire voorbereiding van 

artikel 20 van het Decreet van 11 mei 2012.  

 

Naast de toegeving aan projectontwikkelaars dat een verkavelingsvergunning niet vereist is 

indien op de kavels één of meer woningen worden “opgericht” vooraleer de kavels door middel 

van de door de wet geviseerde overdrachtsvormen worden aangeboden en het lot als bebouwd 

moet beschouwd worden van zodra het gebouw winddicht is, werd in de parlementaire 

voorbereiding het één en het ander getemperd en werd duidelijk geëist dat een exposé en een 

toelichting van de chronologie tussen BOUWEN en VERKOPEN in de vergunningsaanvraag 

aanwezig dient te zijn en determinerend is voor de beoordeling of al dan niet een 

verkavelingsplicht toepasselijk is. 

 

De verplichting voor de vergunningverlenende Overheid om, in het licht van elke aanvraag, 

ambtshalve te onderzoeken of er al dan niet een verkavelingsplicht bestaat werd recentelijk nog 

herhaald in een Cassatie-arrest van de Raad van State.  

 

De Raad overwoog dat de kwalificatie van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor 

de bouw van meerdere woningen tot groepswoningbouw een “omstandige oordeelsvorming” 

vereist vanwege de vergunningverlenende Overheid. 

 

Het feit dat dit Arrest werd uitgesproken binnen de perken van artikel 5.1.1 van het 

Inrichtingsbesluit (inzake Gewestplannen) is irrelevant nu het contentieux enkel betrekking had 

op de vraag over de vereiste van een “omstandige oordeelsvorming” door een 

vergunningverlenende Overheid bij een aanvraag dewelke het gelijktijdig oprichten van 

meerdere gebouwen bestemd voor bewoning die één samenhangend geheel vormen beoogde 

en deze casus dan ook toepasbaar is voor projecten welke zich situeren buiten een 

woonuitbreidingsgebied.  
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Het behoorde aldus in huidige casus vooreerst aan de aanvrager om in zijn aanvraag ALLE 

pertinente informatie te verschaffen over de chronologie van BOUWEN en VERKOPEN gezien 

de verkavelingsplicht nog steeds de regel is en ontheffing van deze plicht, b.v. omwille van een 

groepswoningproject, de UITZONDERING.  

 

Uit geen enkele aanwijsbare overweging of considerans van de beslissing van 01 september 

2020 blijkt dat het College van Burgemeester & Schepenen van de Stad LANDEN en nadien 

door de Bestendige Deputatie op zorgvuldige wijze werd nagegaan wat de aanvrager op het 

oog heeft, dit alles om als vergunningverlenende Overheid met kennis van zaken zich een 

gefundeerd oordeel te kunnen vormen over de noodzaak van een voorafgaandelijke 

verkavelingsvergunning.  

 

Noch minder als de voorgaande info is bekend op welke wijze respectievelijk door de stad 

LANDEN en door de BESTENDIGE DEPUTATIE onderzocht werd of aan de wettelijke 

voorwaarde van de verkavelingsplicht kon voorbijgegaan worden.  

 

Verzoekende partij heeft een eminent belang bij het middel gezien de verkavelingsvergunning 

niet alleen strekt tot de bescherming via reglementaire voorschriften van toekomstige 

kaveleigenaars maar tevens ook voor de omwonenden en aangrenzende perceeleigenaars 

m.a.w. specifiek ook voor de verzoekende partij als quasi direct aanpalende eigenaar terwijl 

deze bescherming niet geboden wordt door een omgevingsvergunning met een pure en 

individuele draagwijdte.  

 

Laatstgenoemd principe werd recentelijk in herinnering gebracht door het Grondwettelijk Hof in 

haar Arrest nr. 80/2019 van 23 mei 2019 waarbij, in het kader van de gesolliciteerde vernietiging 

van artikel 52, 4° van de Codextrein, de betere bescherming van omwonenden middels een 

verkavelingsvergunning als noodzakelijk werd omschreven (zie o.a. overweging B.3.8 van het 

Arrest) en dit gegeven betrokken werd in de motivering om voornoemd artikel te vernietigen. 

…” 

 

2. 

De verwerende partij voert volgende repliek in haar antwoordnota:  

 

“… 

In het eerste middel argumenteert verzoekende partij dat het ontbreken van een voorafgaande 

verkavelingsvergunning een beletsel uitmaakt voor de aflevering van een omgevingsvergunning 

strekkende tot het bouwen van een stadsontwikkelingsproject, bestaande uit een 

meergezinswoning met drie appartementen en de constructie van een inpandige carport. 
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Volgens verzoekende partij is verwerende partij in de bestreden beslissing bovendien ten 

onrechte voorbijgegaan aan dit argument, dat verzoekende partij ook ten tijde van het 

administratief beroep bij verwerende partij uitdrukkelijk heeft opgeworpen. 

 

Deze kritiek kan echter niet worden aangenomen. 

 

Artikel 4.2.15 VCRO bepaalt immers uitdrukkelijk het volgende: 

(…) 

 

Verwerende partij ziet niet in hoe verzoekende partij uit dit artikel afleidt dat er voor voorliggende 

aanvraag m.b.t. een meergezinswoning voorafgaandelijk een omgevingsvergunning voor het 

verkavelen van gronden diende te worden afgeleverd, alvorens een omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen voor de meergezinswoning kon worden aangevraagd. 

 

Dit valt toch helemaal niet te lezen in, noch af te leiden uit dit artikel 4.2.15 VCRO. 

 

In tegenstelling tot wat verzoekende partij voorhoudt, gaat het hier om één meergezinswoning, 

en niet over een groepswoningbouwproject (m.n. meerdere afzonderlijke gebouwen die 

bestemd zijn voor bewoning en die gelijktijdig gebouwd worden), waarvoor wel een 

voorafgaandelijke verkavelingsvergunning dient te worden afgeleverd. 

 

Een voorafgaandelijke omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden was in casu dan 

ook geenszins vereist. 

 

De argumentatie van verzoekende partij kan in die zin aldus al zeker niet worden aangenomen. 

 

Daarnaast wenst verwerende partij nog op te merken dat de administratiefrechtelijke 

motiveringsplicht geenszins verward mag worden met de jurisdictionele motiveringsplicht. Zo 

geldt voor administratieve rechtshandelingen geenszins dat alle opgeworpen argumenten 

moeten worden behandeld, evenmin moet uit de redengeving van de beslissing blijken dat de 

argumenten van partijen zijn onderzocht. Het bestuur is m.a.w. niet verplicht om alle 

aangehaalde feitelijke en juridische argumenten te beantwoorden. Het volstaat dat de 

motivering draagkrachtig is, hetgeen in casu het geval is. Aan de formele en materiële 

motiveringsplicht is m.a.w. voldaan wanneer de door het bestuur aangehaalde motieven 

volstaan om de beslissing te dragen (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE 

LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2002). Door niet 

alle argumenten van verzoekende partij te weerleggen, maar hierbij wel de beslissing afdoende 

en uitdrukkelijk te motiveren, heeft verwerende partij dan ook geenszins het motiveringsbeginsel 

geschonden. 

…” 
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3. 

De tussenkomende partij stelt het volgende:  

 

“… 

19. Door verzoeker MULS wordt in eerste instantie voorgehouden dat er zich een schending 

zou voordoen op art. 4.2.15, §1 VCRO gezien het perceel waarop de omgevingsvergunning 

betrekking heeft het voorwerp uitmaakt van een opstalovereenkomst hetgeen een horizontale 

eigendomssplitsing ‘zou betreffen’ zodat pas een bouwvergunning zou kunnen afgeleverd 

worden na de realisatie van een verkaveling.  

 

Evenwel is dit een foute lezing van artikel 4.2.15§1 VCRO daar men in dit verband vooreerst 

acht dient te slaan op de inhoud van het begrip verkavelen opgenomen in artikel 4.1.1, 14° 

VCRO:  

(…) 

 

20. In voorliggend geval blijft evenwel het perceel (omvattende kadastrale nummers afd. 13 – 

sectie B , 401s-401t) een onopgesplitst geheel en in globo aangewend voor de oprichting van 

het appartementsgebouw met 3 entiteiten. Derhalve diende er dan ook voorafgaandelijk geen 

verkavelingsvergunning bekomen te worden.  

 

21. Daarnaast dient bij nazicht van het middel ontwikkeld door verzoeker MULS vastgesteld te 

worden dat deze de verticale (t.t.z. grondeigendom vs opstal) viseert. Evenwel is ook dit een 

misinterpretatie van het begrip verkavelen en derhalve alsook de invulling van de 

verkavelingsverplichting.  

 

Het is immers zo dat er nog steeds sprake dient te zijn van een opdeling in minstens twee 

afzonderlijke percelen met het oog op minstens de bebouwing van 1 ervan – dit staat volledig 

los van de eigendomsopsplitsing onder de vorm van opstal.  

 

22. Tenslotte wordt inzake de Provincie Vlaams-Brabant als nemer van de bestreden beslissing 

verweten niet te hebben geantwoord op het bezwaar geuit door verzoeker MULS nopens de 

miskenning van de verkavelingsverplichting – in het kader van dit middels wordt door verzoeker 

niet toegelicht of deze een schending van het materieel motiveringbeginsel, het formeel 

motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel of… verwijt.  

 

Alleszins kan nopens dit middelonderdeel gerepliceerd worden dat de aan de Deputatie 

opgelegde motiveringsplicht inhoudt dat in het besluit over de vergunningsaanvraag de met de 

stedenbouw en de ruimtelijke ordening verband houdende redenen worden aangegeven 

waarop de beslissing steunt. Dit houdt niet de verplichting in alle ter staving van het 
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administratief beroep aangevoerde middelen of argumenten rechtstreeks en punt na punt te 

beantwoorden (RvS 27 juni 1989, nr.41053, Bollen; RvS 12 november 1992, nr. 41054, de n.v. 

Van Ishoven; RvS 9 juni 1994, nr. 47.819, Peeters; RvS 22 juni 1995, nr. 53.996, Van Der 

Auwera; RvS 2 maart 1999, nr. 121.241, Lapeirre ea.; RvS 28 oktober 2004, nr. 136.883, 

Vanham; RvS 1 december 2006, nr. 165.474, Janssens). De Deputatie zal dus de 

verweermiddelen moeten onderzoeken en beoordelen, maar dient deze niet één voor een te 

bespreken.  

 

23. Derhalve is de bestreden beslissing in dit verband niet behept met een schending van 

eender welk beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

Alleszins lijkt verzoeker MULS zich met de uiteenzetting van dit middel te willen voordoen als 

een geleerde inzake door verwijzing naar het arrest van het Grondwettelijk Hof d.d. 23 mei 2019 

– nr. 80/2019 doch vergaloppeerd zich in de clou van het vernietigingsarrest, met name het 

herleven van de oude definitie van verkavelen (zie o.a. Toelichting Departement Omgeving d.d. 

20 april 2021 

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Eenlotsverkavelingen%20%20ge

volgen%20vernietiging%20gewijzigde%20definitie%20verkavelen_0.pdf:  

(…) 

 

24. Gelet op het voorgaande is het eerste middel dan ook ongegrond. 

…” 

 

4. 

De verzoekende partij voegt in haar wederantwoordnota nog het volgende toe:  

 

“… 

Verdere toelichting: 

Op de percelen van de projectsite rust een recht van opstal dat ten voordele van de 

omgevingsvergunningsaanvrager werd gevestigd.  

 

De tussenkomende partij bevestigt in zijn uiteenzetting dat hij OPSTALHOUDER is zonder 

evenwel te preciseren uit wat dit recht van opstal inhoudt en zonder enig document daarover bij 

te brengen.  

 

Een recht van opstal betekent in elk geval een verdeling door een horizontale 

eigendomssplitsing.  
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Er werd aldus een scheiding gerealiseerd tussen de eigendom van de grond en de eigendom 

van de opstallen waarvoor een voorafgaande verkavelingsvergunning noodzakelijk is doch 

terzake ontbreekt deze verkavelingsvergunning en zij ook niet aanwijsbaar.  

 

Dit ontbreken van een voorafgaandelijke verkavelingsvergunning werd door verzoekende partij 

reeds eerder geformuleerd als bezwaar.  

 

De Bestendige Deputatie als vergunningverlenende Overheid in beroep beantwoordde dit 

bezwaar niet.  

 

Onverminderd het voorgaande (verkavelingsplicht met of zonder een vestiging van een 

opstalrecht) blijft de oprichting van gebouwen zonder eerst te verkavelen nog steeds de 

uitzondering waaraan enkel een groepswoningproject kan ontsnappen.  

 

Uit geen enkele aanwijsbare overweging of considerans in de beslissingen van de 

vergunningverlenende overheden van 01 september 2020 blijkt dat op zorgvuldige wijze werd 

nagagaan wat de aanvrager op het oog heeft, dit alles om als vergunningverlenende Overheid 

met kennis van zaken zich een gefundeerd oordeel te vormen over de noodzaak van een 

voorafgaandelijke verkavelingsvergunning.  

 

Noch minder als de voorgaande info is bekend op welke wijze respectievelijk door de stad 

LANDEN en door de BESTENDIGE DEPUTATIE onderzocht werd of aan de wettelijke 

voorwaarde van de verkavelingsplicht kon voorbijgegaan worden.  

 

Verzoekende partij heeft een eminent belang bij het middel gezien de verkavelingsvergunning 

niet alleen strekt tot de bescherming via reglementaire voorschriften van toekomstige 

kaveleigenaars maar tevens ook voor de omwonenden en aangrenzende perceeleigenaars 

m.a.w. specifiek ook voor de verzoekende partij als quasi direct aanpalende eigenaar terwijl 

deze bescherming NIET geboden wordt door een omgevingsvergunning met een pure en 

individuele draagwijdte.  

 

Verzoekende partij verwijst terzake nog naar het Arrest LAENEN waarbij een vergunning 

vernietigd werd precies om reden dat geen onderzoek in een zaak die de openbare orde 

aangaat naar de verkavelingsplicht werd ingesteld, spijts een bezwaar daaromtrent en waarbij 

het Besluit van de vergunningverlenende Overheid als onzorgvuldig voorbereid en 

ongemotiveerd werd beoordeeld.  

…” 

 

Beoordeling van de Raad 
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1. 

De verzoekende partij stelt in dit middel in essentie dat de bestreden beslissing onwettig is nu 

er geen voorafgaande omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden werd verleend, 

minstens dat de verwerende partij heeft nagelaten, ondanks de opgeworpen bezwaren, 

hieromtrent een afdoende zorgvuldige beoordeling te maken.  

 

2. 

Artikel 4.2.15, §1, eerste lid VCRO bepaalt:  

 

“… 

Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden 

een stuk grond verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste verplaatsbare 

constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt. 

…” 

 

Artikel 4.1.1, 14° VCRO definieert de term ‘verkavelen’ als:  

 

“… 

een grond vrijwillig verdelen in twee of meer onbebouwde kavels om ten minste één van deze 

kavels te verkopen of te verhuren voor méér dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of 

opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder 

opschortende voorwaarde, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies. 

…” 

 

Met artikel 20 van het decreet van 11 mei 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen 

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening en wijziging van de regelgeving wat de opheffing 

van het agentschap Ruimtelijke Ordening betreft (hierna: het decreet van 11 mei 2012) heeft 

de decreetgever met terugwerkende kracht de vergunningsplicht voor verkavelen 

geïnterpreteerd door te bepalen dat artikel 4.1.1, 14° en artikel 4.2.15, §1, eerste lid, VCRO 

als volgt uit te leggen zijn:  

 

“… 

Een voorafgaande verkavelingsvergunning is vereist wanneer een stuk grond vrijwillig wordt 

verdeeld in twee of meer kavels om ten minste een van deze onbebouwde kavels te verkopen 

of te verhuren voor meer dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, 

of om een van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, 

met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies die voor bewoning kunnen worden 

gebruikt. Een voorafgaande verkavelingsvergunning is niet vereist indien de kavels één of meer 

woningen of constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt, worden opgericht, 
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vooraleer de kavels door middel van een van de genoemde overdrachtsvormen worden 

aangeboden.  

…” 

 

In de parlementaire voorbereiding (Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1494/1, 5-6) is de volgende 

toelichting te lezen bij het ontwerp van voormeld artikel 20 van het decreet van 11 mei 2012:  

 

“… 

Er werd bijgevolg altijd geïnterpreteerd dat een voorafgaande verkavelingsvergunning niet 

nodig is, indien verschillende woningen gezamenlijk door middel van een stedenbouwkundige 

vergunning worden vergund en gebouwd, om ze nadien, nadat de gebouwen zijn opgericht, te 

verkopen. De hierboven vermelde recente rechtspraak houdt een verstrenging in en 

beantwoordt niet aan de ratio legis van de verkavelingsvergunningsplicht. De voornaamste 

bedoeling van een verkavelingsvergunning is immers om kandidaat-kopers van onbebouwde 

kavel zekerheid te verlenen omtrent de bebouwbaarheid van de kavel. Dit is niet meer nodig 

indien de koper een bebouwde kavel koopt met daarop een woning waarvoor een 

stedenbouwkundige vergunning werd verleend. Daarnaast bevat een stedenbouwkundige 

vergunning uiteraard eveneens gedetailleerde voorschriften die de goede plaatselijke ordening 

garanderen. Door middel van onderhavige interpretatieve bepaling worden artikel 4.1.1, 14° en 

4.2.15, §1, eerste lid, van de VCRO uitgelegd in overeenstemming met de oorspronkelijke 

bedoeling van de wetgever. Deze bepaling voegt op deze wijze geen nieuwe regel aan de 

rechtsorde toe. De genoemde artikelen worden geacht steeds op de door deze bepaling 

aangewezen wijze te zijn ingevuld. 

…” 

 

Artikel 20 van het decreet van 11 mei 2012 is een interpretatieve bepaling die met 

terugwerkende kracht de betekenis decreteert die de verkavelingsvergunningsplicht wordt 

geacht altijd te hebben gehad. De bepaling expliciteert dat een verkavelingsvergunning vereist 

is wanneer een perceel grond verdeeld wordt in twee of meerdere kavels met de bedoeling 

ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor meer dan negen jaar, om er 

een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan 

te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, met het oog op woningbouw of de oprichting 

van constructies.  

 

Een verkavelingsvergunning is dus alleen vereist wanneer er een verdeling is van een perceel 

grond in twee of meerdere kavels, met, zoals blijkt uit de memorie van toelichting, een 

juridische afsplitsing. 
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3. 

Volgens de verzoekende partij moest er voor het aangevraagde eerst een 

verkavelingsvergunning worden aangevraagd, minstens moest er in de vergunningsaanvraag 

een toelichting aanwezig zijn over de chronologie tussen bouwen en verkopen wat 

determinerend is voor de beoordeling of er al dan niet een verkavelingsvergunning vereist is. 

 

De aanvraag heeft betrekking op de bouw van een meergezinswoning met drie 

appartementen. Noch uit de plannen, noch uit enig ander document van het aanvraagdossier 

blijkt dat het de bedoeling is of was om de grond waarop de meergezinswoning wordt 

gebouwd, te verdelen in twee of meer kavels om die dan te verkopen met het oog op 

woningbouw. 

 

De omstandigheid dat op het aanvraagperceel een recht van opstal werd gevestigd waardoor 

een scheiding werd gerealiseerd tussen de eigendom van de grond en de eigendom van de 

opstallen, doet niet anders besluiten. Deze zuiver privaatrechtelijke opdeling van het 

eigendomsrecht impliceert, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij lijkt voor te houden, 

niet dat er sprake is van ‘verkavelen’ in de zin van artikel 4.1.1, 14° VCRO. De aanvraag die 

tot de thans bestreden beslissing heeft geleid, beoogt dus geen verdeling van kavels.    

 

De rechtspraak van de Raad van State waar de verzoekende partij naar verwijst, doet niet ter 

zake omdat deze geen betrekking heeft op een met de aanvraag vergelijkbare situatie, maar 

wel op een duidelijke verdeling van een grond in kavels. 

 

4. 

Het middel wordt verworpen.  

B. Tweede middel 

Standpunt van de partijen 

De verzoekende partij voert de schending aan van:  

- artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 1° en 2° VCRO; 

- artikel 63/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet;  

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

van bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet); 

- de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het materiële 

motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. 
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De verzoekende partij zet uiteen:  

 

“… 

Toelichting:  

01. 

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van een project met een goede ruimtelijke ordening 

en in het bijzonder bij de beoordeling van de inpasbaarheid van het project in de omgeving, 

heeft de verwerende partij een discretionaire bevoegdheid.  

 

Deze discretionaire bevoegdheid wordt getemperd door het feit dat de vergunningverlenende 

Overheid de overeenstemming van de omgevingsvergunningsaanvraag met een goede 

ruimtelijke ordening IN CONCRETO dient te toetsen aan de relevante decretale 

aandachtspunten alsmede aan de in artikel 4.3.1 §2, eerste lid, 1° en 2° VCRO vermelde criteria 

& aandachtspunten en aldus ook bij haar beoordeling de in de omgeving bestaande toestand 

dient te betrekken, zelfs ambtshalve.  

 

02. 

Bij deze oefening van aftoetsing dient elke vergunningverlenende Overheid ook rekening te 

houden met de ingediende bezwaren, grieven en adviezen.  

 

03. 

In casu werd geen openbaar onderzoek georganiseerd doch werd door verzoekende partij zeer 

omstandig toegelicht, meer bepaald in haar verzoekschrift aan de Bestendige Deputatie, 

waarom het voorgesteld project onbestaanbaar is met de aandachtspunten & criteria zoals 

opgesomd in artikel 4.3.1. §2, eerste lid, 1° en 2° VCRO.  

 

04. 

Anderzijds werd door de Provinciale Omgevingsambtenaar op 07 december 2020 een advies 

afgeleverd waarbij aan de Bestendige Deputatie voorgesteld werd de 

omgevingsvergunningsaanvraag te weigeren.  

 

05. 

Zo de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich niet in de plaats kan stellen van het 

vergunningverlenend Orgaan, dient de Raad, rekening houdend met de concrete gegevens van 

het volledig dossier, ook de aangeleverde stukken voor de Bestendige Deputatie en 

onderzoeken of verwerende partij de feiten, waarop verwerende partij zich steunde, correct 

heeft vastgesteld en niet onredelijk heeft beslist ten aanzien van de ingediende bezwaren, 

grieven en adviezen welke een derde-belanghebbende liet gelden.  

 

06. 
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Verder behoort het aan de vergunningverlenende Overheid om, krachtens artikel 63/1, laatste 

lid van het Omgevingsvergunnigsdecreet, te vermelden in de motivering van haar beslissing 

hoe ze rekening houdt met het verslag (advies) van de Provinciale Omgevingsambtenaar.  

 

Dat, in het geval dat het advies van de Provinciale Omgevingsambtenaar stelt dat het behoort 

de omgevingsvergunningsaanvraag te weigeren, de motiveringsplicht van de 

vergunningverlenende Overheid een sterk en doorgedreven karakter dient te kennen.  

 

07. 

In de huidige casus kan enkel vastgesteld worden dat de Bestendige Deputatie in geen enkel 

opzicht het NEGATIEF advies van de Provinciale Ambtenaar heeft beantwoord en/of ontkracht.  

 

Wat betreft het eerste door de POA voorgesteld weigeringsmotief, met name dat de 

aanvraag onvergunbaar is om reden dat er is niet aangetoond dat de bestaande 

constructie in de tuin vergund (geacht) en niet verkrot is derwijze dat het dan ook 

voorbarig zou zijn om de zonevreemde basisrechten toe te passen die een verbouwing 

mogelijk maken, besliste de Bestendige Deputatie enkel dat de constructie in de 

achtertuin (waarvoor verbouwingswerken aangevraagd werden) uit de vergunning 

gesloten wordt.  

 

Ten aanzien van het tweede door de POA voorgesteld weigeringsmotief, met name dat 

de autostaanplaatsen elke vorm van sociale interactie verhinderen tussen het 

straatniveau en de leefruimtes in de woningen, werd door de Bestendige Deputatie 

geen respons voorbehouden en is geen enkele considerans aanwijsbaar waarbij dit 

weigeringsmotief ontkracht en/of weerlegd werd.  

 

Ten aanzien van het derde door de POA voorgesteld weigeringsmotief, met name dat 

de voorziene ruimte in de carport om fietsen te stallen niet voldoende kwalitatief is en 

niet kan worden aanvaard, werd door de Bestendige Deputatie geen respons 

voorbehouden en is geen enkele considerans aanwijsbaar waarbij dit weigeringsmotief 

ontkracht en/of weerlegd werd. 

 

Ten aanzien van het vierde voorgesteld door de POA weigeringsmotief, met name dat 

er een gebrek is aan goede locatie voor drie auto’s en zes fietsen en dat zulks aantoont 

dat het huidige bouwprogramma overdreven is op deze locatie, werd door de 

Bestendige Deputatie enkel gesteld dat indien de “derde auto” niet voor de gevel wordt 

geplaatst, maar wel op een karrenspoor aan de linkerzijde en vooraan op het perceel, 

dat de verhardingsgraad in de voortuin alsdan kan gereduceerd worden.  
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Hiermede werd echter niet weerlegd dat het voorgestelde bouwprogramma overdreven 

is op de projectsite. 

 

08. 

De bezwaren, middelen en grieven van verzoekende partij bleven eveneens 

onbeantwoord ofschoon zij betrekking hebben op de criteria en aandachtspunten 

vermeld in artikel 4.3.1 §6 VCRO en meer nog, dat het project niet kan ingepast worden 

in de in de omgeving bestaande toestand en de beleidsopties vanwege de Vlaamse 

Overheid en de Provincie Vlaams-Brabant met betrekking tot het gebruiken van nog 

bestaande open ruimte en het tegengaan van LINTBEBOUWING. 

 

De bestreden beslissing behandelde zeer summier het contentieux met betrekking tot 

de tijdigheid van de beslissing in eerste aanleg, de planologische conformiteit, de 

watertoets, de verordening toegankelijkheid, de scheimuren en onder de rubriek “goede 

ruimtelijke ordening” de functionele inpasbaarheid.  

 

Wat betreft het aandachtspunt mobiliteit en veiligheid is enkel aanwijsbaar onder meer 

de rubriek MER-screening dat  

(…) 

 

Op het vlak van het verlies van een uniek uitzicht op het natuurgebied van de Beemden, 

de lawaaihinder, het kwaliteitsverlies van de woon- en leefomgeving, kortom alle 

grieven en middelen welke aan de Bestendige Deputatie aangeboden in het kader van 

artikel 4.3.1 VCRO werd in het beroepschrift niet geantwoord, laat staan enige 

motivering voorbehouden.  

 

Verzoekende partij heeft belang bij het aangevoerde middel dat ontvankelijk en gegrond 

is en dient te leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing. 

…” 

 

2. 

De verwerende partij voert volgende repliek in haar antwoordnota:  

 

“… 

Verwerende partij heeft in de bestreden beslissing immers wel degelijk afdoende, pertinent, 

behoorlijk, concreet, precies en uitdrukkelijk gemotiveerd waarom zij van oordeel is dat de 

omgevingsvergunning in kwestie verleend kan worden, en waarom zij bijgevolg van het verslag 

van de provinciaal omgevingsambtenaar wenst af te wijken, en dus het besluit van het CBS 

bijtreedt. 
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Zo heeft verwerende partij in de bestreden beslissing wel degelijk afdoende toegelicht waarom 

zij de aanvraag wel planologisch en ruimtelijk aanvaardbaar, en verenigbaar met de goede 

ruimtelijke ordening acht, en waarom zij van oordeel is dat (o.a.) de aanvraag functioneel 

inpasbaar is, waarom er geen significante mobiliteitseffecten worden verwacht, en waarom de 

ruimtelijke draagkracht van het perceel niet wordt overschreden. 

 

Hierbij is het ontegensprekelijk duidelijk op welke aspecten er van het advies van de POA wordt 

afgeweken, en waarom.  

 

Bovendien heeft verwerende partij op een afdoende en pertinente manier gemotiveerd waarom 

zij de aanvraag vergunbaar acht. De bijzonder uitgebreide motivering in het bestreden besluit 

spreekt hier voor zich: 

(…) 

 

Ontegensprekelijk heeft verwerende partij dan ook op een afdoende en pertinente manier 

gemotiveerd waarom zij de aanvraag vergunbaar acht. 

 

En dit is wat het formele en materiële motiveringsbeginsel ook inhouden: het volstaat dat de 

motivering draagkrachtig is, hetgeen in casu het geval is. Aan de formele en materiële 

motiveringsplicht is immers voldaan wanneer de door het bestuur aangehaalde motieven 

volstaan om de beslissing te dragen (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE 

LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2002).  

 

Door misschien niet alle argumenten van de POA en/of de beroepsindieners uitdrukkelijk te 

weerleggen, maar hierbij wel de beslissing afdoende en uitdrukkelijk te motiveren, heeft 

verwerende partij dan ook geenszins het materiële en/of formele motiveringsbeginsel of enig 

ander beginsel van behoorlijk bestuur geschonden. 

…” 

 

3. 

De tussenkomende partij stelt het volgende:  

 

“… 

25. Door verzoeker MULS wordt in eerste instantie voorgehouden dat in de bestreden beslissing 

geen kennis zou genomen zijn van het negatief advies van de POA waarna zij in haar verzoek 

tot annulatie de 4 aspecten andermaal opsomt dewelke aan het negatief karakter van het advies 

ten grondslag liggen.  
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26. Vooreerst dient bij nazicht van de bestreden beslissing dd. 17.12.2020 vastgesteld te 

worden dat de Provincie Vlaams-Brabant wel degelijk heeft kennis genomen van het 

andersluidend advies van de POA:  

(…) 

 

27. Daarnaast wordt in de bestreden beslissing alsook ingegaan op de 4 aspecten dewelke ten 

grondslag van het negatief advies liggen en ten overstaan waarvan in een andersluidende 

beslissing werd genomen.  

 

28. Verzoeker MULS houdt ten eerste voor dat de bestreden beslissing niet zou hebben 

geantwoord op de onzekerheid dewelke door de POA werd verworpen nopens het al dan niet 

vergund geacht en niet-verkrot karakter van de bestaande constructie in de achtertuin en dit in 

het licht van de mogelijkheid tot verbouwing waarbij beroep wordt gedaan op de basisrechter 

voor zonevreemde constructies. 

 

Evenwel werd hierop wel degelijk gerepliceerd in de bestreden beslissing en omwille van 

onduidelijkheid dit aspect uitdrukkelijk uit de vergunning gesloten (zie bestreden beslissing p. 

7-8/15):  

(…) 

 

29. Verzoeker MULS houdt ten tweede en ten vierde voor dat de bestreden beslissing niet zou 

hebben geantwoord op het gegeven dat het plaatsen van autostaanplaatsen in de voortuin 

sociale interactie verhinderen en er een gebrek zou zijn aan een goede locatie voor 

parkeerplaatsen.  

 

Evenwel werd hierop wel degelijk gerepliceerd in de bestreden beslissing en hieromtrent een 

‘afweging’ gemaakt dewelke vervolgens tot een positieve appreciatie van de 

vergunningsaanvraag aanleiding heeft gegeven (zie bestreden beslissing p. 8/15):  

(…) 

 

Ook wordt in de bestreden beslissing op dit punt uitdrukkelijk kennis genomen van het standpunt 

van de vergunningsaanvrager…. (zie bestreden beslissing p. 4/15):  

(…) 

 

…. Én van de Stad Landen (zie bestreden beslissing p. 4/15):  

(…) 

 

30. Verzoeker MULS houdt ten derde voor dat de bestreden beslissing niet zou hebben 

geantwoord op het gegeven dat de POA vond dat de ruimte dewelke in de carport werd voorzien 

voor het stallen van fietsen niet voldoende kwalitatief zou zijn.  
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Evenwel is het duidelijk dat in het kader van de andersluidende beslissing de Provincie Vlaams-

Brabant zich aansluit bij de visie van de Stad Landen nopens het kwalitatief karakter van de 

fietsenstalling en dit in het licht van de eerste passage bij de Provincie met het oog op het 

bekomen van een vergunning voor het ontwikkelen van het bouwproject (zie bestreden 

beslissing p. 4/15):  

(…) 

 

31. Tenslotte wordt door verzoeker MULS nog op een uiterst warrige wijze voorgehouden dat 

in de bestreden beslissing geen rekening zou gehouden zijn met haar bezwaren nopens de 

goede ruimtelijke ordening.  

 

Evenwel wordt in het middelonderdeel niet concreet toegelicht met welk concreet motief geen 

rekening zou gehouden zijn en op welke wijze dit een schending zou inhouden op een 

beginselen van behoorlijk bestuur - dit in tegenstelling tot de zeer adequate en uitgebreide 

toelichting opgenomen in de bestreden beslissing onder punt g) p. 7-8/15 nopens de 

inpasbaarheid en conformatie aan het principe van de goede ruimtelijke ordening.  

…” 

 

4. 

De verzoekende partij voegt niets toe in haar wederantwoordnota. 

 

Beoordeling van de Raad 

1. 

De verzoekende partij stelt in het tweede middel in essentie dat de verwerende partij de 

verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening op onzorgvuldige wijze beoordeelt en dat 

uit de motivering van de verwerende partij niet concreet blijkt dat zij in haar beoordeling het 

verslag van de provinciale omgevingsambtenaar in rekening heeft gebracht.  

 

2.1 

De verwerende partij heeft een ruimte beoordelingsbevoegdheid wanneer ze onderzoekt of 

een aanvraag verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. In haar beoordeling moet ze 

duidelijk aangeven op welke motieven ze haar beslissing steunt. Daarbij moet ze rekening 

houden met de relevante, in de omgeving bestaande toestand en met de aandachtspunten en 

criteria die relevant zijn voor het aangevraagde project (artikel 4.3.1, §2, eerste lid VCRO). 

 

Het toezicht van de Raad is beperkt. Hij kan enkel nagaan of de verwerende partij de feitelijke 

gegevens correct vaststelt en of ze op basis daarvan niet kennelijk onredelijk of foutief beslist. 
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De Raad kan zelf geen eigen beoordeling van de goede ruimtelijke ordening maken in de 

plaats van de verwerende partij. 

 

2.2 

De verwerende partij treedt in het kader van een bij haar ingesteld bestuurlijk beroep tegen 

een beslissing van het college van burgemeester en schepenen op als orgaan van actief 

bestuur en niet als administratief rechtscollege. Gelet op het devolutief karakter van het beroep 

onderzoekt zij de aanvraag in haar volledigheid, op grond van een eigen beoordeling van zowel 

de legaliteit als de opportuniteit hiervan (artikel 63 Omgevingsvergunningsdecreet). In die 

optiek impliceert de op haar rustende motiveringsplicht niet dat zij als vergunningverlenend 

bestuursorgaan alle tot staving van het bestuurlijk beroep aangevoerde argumenten, 

opgenomen in het beroepschrift, en alle voorafgaande bezwaren en adviezen, rechtstreeks en 

punt na punt moet beantwoorden. Het volstaat dat zij duidelijk doet blijken op welke 

overwegingen zij zich steunt om de vergunning al dan niet te verlenen.  

 

Zij dient daarbij in het bijzonder het verslag te betrekken van de provinciale 

omgevingsambtenaar en de eventuele relevante opmerkingen hierop van de betrokken 

partijen. Zij moet in haar beslissing immers aangeven op welke wijze met dit verslag rekening 

werd gehouden (artikel 63/1, derde lid Omgevingsvergunningsdecreet). Het verslag kan 

worden beschouwd als een onafhankelijk en extern syntheseadvies, opgesteld vanuit een 

eigen onderzoeksbevoegdheid van de ambtenaar. De verwerende partij is hierdoor niet 

gebonden en kan hiervan afwijken, maar heeft wel de plicht om dit in haar beoordeling en 

besluitvorming te betrekken. Het volstaat daarbij dat ze alle andersluidende elementen van het 

advies in de motivering van de bestreden beslissing ontmoet, en dat daaruit duidelijk blijkt 

waarom ze afwijkt van de andere zienswijze van de provinciale omgevingsambtenaar en op 

welke punten. Wanneer ze, zoals in deze, in haar beoordeling afwijkt van het ongunstig advies 

inzake de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening, vereisen de 

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel dat zij haar beslissing op dit punt des te 

concreter en zorgvuldiger motiveert, aangezien ze in die omstandigheden een niet-evidente 

beslissing neemt waardoor grotere eisen kunnen worden gesteld aan haar verplichting tot 

motivering en zorgvuldigheid.   

 

2.3 

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

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

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

met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. 
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Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat een vergunningverlenend bestuursorgaan, zoals de 

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

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

vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de verwerende partij onder meer om zorgvuldig te 

werk te gaan bij de voorbereiding van de bestreden beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat ze met 

kennis van zaken kan beslissen.  

 

Of de bestreden beslissing naar redelijkheid verantwoord is, hangt af van de beleids- en 

beoordelingsruimte waarover de vergunningverlenende overheid beschikt. De verwerende 

partij beschikt ter zake over een discretionaire beoordelingsruimte. Appreciatievrijheid houdt 

de mogelijkheid in tot verschillende zienswijzen. Slechts een zienswijze die de grenzen van de 

redelijkheid te buiten gaat, kan door de Raad gesanctioneerd worden. Een kennelijk 

onredelijke beslissing zal slechts voorliggen wanneer de Raad vaststelt dat de beslissing van 

de verwerende partij dermate afwijkt van het normale beslissingspatroon, dat het ondenkbaar 

is dat een ander zorgvuldig handelend bestuur in dezelfde omstandigheden tot dezelfde 

besluitvorming zou komen. 

 

3.1 

De verwerende partij oordeelt in de bestreden beslissing dat het aangevraagde verenigbaar is 

met de vereisten van een goede ruimtelijke ordening en wijkt hiermee af van het standpunt 

van de provinciale omgevingsambtenaar die onder meer stelt dat de aanvraag niet in 

aanmerking komt voor vergunning omwille van volgende redenen:  

 

“… 

- Er is niet aangetoond dat de bestaande constructie in de tuin vergund (geacht) en niet 

verkrot is. Het is dan ook voorbarig om de zonevreemde basisrechten toe te passen die 

een verbouwing mogelijk maken;  

- De autostaanplaatsen verhinderen elke vorm van sociale interactie tussen het 

straatniveau en de leefruimtes in de woningen;  

- De voorziene ruimte in de carport om fietsen te stallen is niet voldoende kwalitatief en 

kan niet worden aanvaard;  

- Het gebrek aan goede locatie voor drie auto’s en zes fietsen toont aan dat het huidige 

bouwprogramma overdreven is op deze locatie. 

…” 
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Op de verwerende partij rust de verplichting om het (andersluidend) advies in haar beoordeling 

en besluitvorming te betrekken, waarbij de andersluidende elementen van het advies in de 

motivering van de bestreden beslissing moeten worden ontmoet. Tevens moet uit de 

bestreden beslissing duidelijk blijken waarom de verwerende partij afwijkt van de andere 

zienswijze van de provinciale omgevingsambtenaar.  

 

3.2 

De Raad stelt vast dat de verwerende partij zich in de bestreden beslissing in grote mate 

beperkt tot het letterlijk overnemen van het negatief verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar en daarbij enkel die overwegingen, die door de provinciale 

omgevingsambtenaar worden gebruikt om in concreto aan te geven dat hij het aangevraagde 

niet inpasbaar acht in het licht van een goede ruimtelijke ordening, weglaat. Dergelijke 

motivering kan niet als een afdoende en zorgvuldige motivering worden beschouwd.  

 

De provinciale omgevingsambtenaar merkt in zijn verslag op dat de autostaanplaatsen elke 

vorm van sociale interactie verhinderen tussen het straatniveau en de leefruimtes in de 

woningen. Hij stelt dat de auto’s in de voortuin in combinatie met de vrij grote 

verhardingsgraad, de voorzijde van het project een vrij desolate indruk geeft. De verwerende 

partij lost dit op door een voorwaarde op te leggen die ertoe strekt de derde auto niet voor de 

gevel te plaatsen, maar wel op een karrenspoor aan de linkerzijde en vooraan op het perceel. 

Hiermee maakt de verwerende partij niet, minstens onvoldoende, duidelijk dat de sociale 

interactie tussen het straatniveau en de leefruimtes in de woningen op afdoende wijze wordt 

gewaarborgd.  

 

De Raad stelt vervolgens vast dat de verwerende partij zonder meer voorbijgaat aan de 

opmerking van de provinciale omgevingsambtenaar dat de voorziene ruimte in de carport om 

fietsen te stallen niet voldoende kwalitatief is en aldus niet kan worden aanvaard. Aldus komt 

ze evenmin tegemoet aan de analyse van de provinciale omgevingsambtenaar dat het 

bouwprogramma overdreven is op de locatie door het gebrek aan goede locatie voor drie 

auto’s en zes fietsen. 

 

De Raad komt dan ook tot de conclusie dat de beoordeling en de motivering van de 

verenigbaarheid van het aangevraagde project met de goede ruimtelijke ordening, in het licht 

van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar, niet kunnen volstaan en niet als 

afdoende, voldoende concreet en zorgvuldig kunnen worden beschouwd.  
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De verwijzing door de tussenkomende partij naar haar standpunt en het standpunt van het 

college van burgemeester en schepenen van Landen zoals deze worden weergegeven in de 

bestreden beslissing, doet aan het voorgaande geen afbreuk. Een dergelijke samenvatting is 

namelijk niet gelijk te stellen met een concrete beoordeling door de verwerende partij van de 

elementen die door de provinciale omgevingsambtenaar als problematisch werden 

weerhouden.  

 

4. 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond.  

C. Derde middel 

Het derde middel wordt niet onderzocht aangezien het niet tot een ruimere vernietiging kan 

leiden.  

VII. Kosten 

1. 

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). 

 

2. 

Aangezien de verwerende partij te beschouwen is als de in het ongelijk gestelde partij, legt de 

Raad het door de verzoekende partij betaalde rolrecht ten laste van de verwerende partij.   

 

Het is passend om de kosten van de tussenkomende partij 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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VIII. Beslissing  

1. Het verzoek tot tussenkomst van Bert BRIFFOZ 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 partij 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 partij, bepaald 

op 200 euro, 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 5 mei 2022 door de tiende kamer. 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de tiende kamer, 

Lana VAN BRABANDT Christophe SMEYERS 
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