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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 2 juni 2022 met nummer RvVb-A-2122-0791  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0819-A 

 

Verzoekende partijen 1. het college van burgemeester en schepenen van de 

gemeente BORNEM 

2. de gemeente BORNEM, vertegenwoordigd door het 

college van burgemeester en schepenen 

 

vertegenwoordigd door Mrs. Floris SEBREGHTS en Jean-

Christophe BEYERS met woonplaatskeuze te 2600 Antwerpen-

Berchem, Borsbeeksebrug 36 bus 9 

 

Verwerende partij de provincie ANTWERPEN, vertegenwoordigd door de 

deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 

22 

 

Tussenkomende partij 

 

BRABO nv 

 

vertegenwoordigd door Mrs. Koen GEELEN, Sarah JACOBS en 

Sarah LEEMANS met woonplaatskeuze te 2018 Antwerpen, 

Mechelsesteenweg 64 bus 101 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partijen vorderen door neerlegging in het digitaal loket op 16 juli 2021 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 27 mei 2021, waarmee aan de 

tussenkomende partij een omgevingsvergunning wordt verleend voor de sloop van de 

bestaande gebouwen, het rooien van bomen en struiken en de nieuwbouw van een 

meergezinswoning met 15 appartementen met een ondergrondse parkeergarage met 25 
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autostaanplaatsen, een fietsenstalling voor 42 fietsen en een vuilnisberging 

(omgevingsnummer: OMV_2018159306). 

 

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

weigeringsbeslissing van de eerste verzoekende partij van 9 mei 2019 gegrond bevonden. 

 

Het project ligt in 2880 Bornem aan de Rijkenhoek 22 en heeft als kadastrale omschrijving 

afdeling 1, sectie B, nummers 310 E0, 309 F0, 309 H0. 

II. Rechtspleging  

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

tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting en de verzoekende partijen dienen 

een toelichtende nota in.  

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 19 april 

2022. 

 

Advocaat Jean-Christophe BEYERS voert het woord voor de verzoekende partijen. Advocaat 

Koen GEELEN voert het woord voor de tussenkomende partij. De verwerende partij, hoewel 

behoorlijk opgeroepen, verschijnt niet op de zitting. 

III. Feiten 

1. Relevante voorgeschiedenis 

Op 20 februari 2017 vraagt de tussenkomende partij een stedenbouwkundige vergunning aan 

voor het bouwen van 20 appartementen met ondergrondse parking met fietsenstalling na het 

slopen van de bestaande bebouwing.  

 

De eerste verzoekende partij verleent op 12 juni 2017 een stedenbouwkundige vergunning, 

waartegen verscheidene omwonenden administratief beroep aantekenen. De verwerende 

partij verklaart hun beroep op 23 november 2017 gegrond en weigert de stedenbouwkundige 

vergunning.  

 



 

RvVb - 3 

Tegen deze weigeringsbeslissing stelt de tussenkomende partij op 24 januari 2018 een beroep 

tot vernietiging in bij de Raad. Met een arrest van 4 juni 2019 (nummer RvVb-A-1819-1056) 

verwerpt de Raad de vordering tot vernietiging. 

 

2. Huidige aanvraag en ligging 

Op 28 december 2018 vraagt de tussenkomende partij een omgevingsvergunning aan voor 

sloop van de bestaande gebouwen (woning en bijgebouwen), het rooien van bomen en 

struiken en de nieuwbouw van een meergezinswoning met 15 appartementen met een 

ondergrondse parkeergarage met 25 autostaanplaatsen, een fietsenstalling voor 42 fietsen en 

een vuilnisberging gelegen in 2880 Bornem aan de Rijkenhoek 22. 

 

De aanvraag werd in vergelijking met de vorige aanvraag aangepast op volgende wijze: 

 

- 15 appartementen in plaats van 20; 

- twee afzonderlijke gebouwen met een tussenliggende opening ter hoogte van de bocht 

in plaats van één doorlopend gebouw; 

- 25 autostaanplaatsen in plaats van 27; 

- het bouwvolume van de ondergrondse parking wordt verkleind; 

- de dakbasis van de hellende daken wordt verlaagd van 14 meter naar 9 meter; 

- aanpassing aan het bouwprofiel; 

- het weglaten van de vierde bouwlaag; 

- de nokhoogte wordt verlaagd van 12,64 meter naar 11,18 meter; 

- enkel de bouwdelen aan de weerszijden van de opening zijn nog voorzien van een plat 

dak; 

- de bebouwde oppervlakte wordt verlaagd van 855 m2 naar 791 m2 ; 

- het bouwvolume wordt verlaagd van 7.345 m3 naar 5.974 m3 ; 

- de netto vloeroppervlakte wordt verlaagd van 2.011 m2 naar 1.611 m2 ; 

- de gevels worden uitgevoerd in metselwerk in plaats van sierpleister. 

 

De percelen liggen  deels in bosgebied en deels in woongebied met cultureel, historisch en/of 

esthetische waarde (gewestplan ‘Mechelen’). 

 

3. Vergunningsprocedure in eerste aanleg 

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 2 februari 2019 tot en met 3 maart 2019 worden 

21 bezwaarschriften ingediend. 
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De gemeentelijke omgevingsambtenaar adviseert om de omgevingsvergunning te verlenen.  

 

De eerste verzoekende partij weigert op 9 mei 2019 een omgevingsvergunning aan de 

tussenkomende partij. De eerste verzoekende partij steunt zich hiertoe onder meer op de 

vaststelling dat de bij de aanvraag gevoegde project-m.e.r.-screeningsnota te summier is 

zodat ze geen inschatting kan maken op basis van dit document of er aan het project potentieel 

aanzienlijke effecten zijn voor mens en milieu, in het bijzonder de waardevolle vijver, en in 

welke mate ‘vermijdbare’ schade aan de natuur voorkomen, hersteld en/of beperkt kan 

worden. 

 

4. Vergunningsprocedure in beroep 

Tegen die beslissing tekent de tussenkomende partij op 14 juni 2019 bestuurlijk beroep aan 

bij de verwerende partij. 

 

De eerste verzoekende partij adviseert op 25 juli 2019 ongunstig. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 2 oktober 2019 om het 

beroep in te willigen en de omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de plannen.  

 

Na de hoorzitting van 8 oktober 2019 verklaart de verwerende partij het beroep op 31 oktober 

2019 gegrond en verleent een omgevingsvergunning.  

 

Tegen deze beslissing wordt door onder meer de verzoekende partijen op 18 december 2019 

een vordering tot vernietiging ingesteld bij de Raad. Met een arrest van 3 december 2020 

(nummer RvVb-A-2021-0351) vernietigt de Raad de beslissing van 31 oktober 2019. 

 

5. Herbeoordeling na vernietigingsarrest 

De tussenkomende partij maakt op 21 januari 2021 een nieuwe project-m.e.r.-screeningsnota 

over. 

 

De verwerende partij maakt toepassing van de administratieve lus. Er wordt een nieuw 

openbaar onderzoek gehouden van 4 maart 2021 tot 2 april 2021 waarbij 24 bezwaarschriften 

worden ingediend. De adviesinstanties, waaronder de eerste verzoekende partij, worden 

opnieuw om hun advies verzocht.  
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De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 26 maart 2021 om het 

beroep in te willigen en de omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de plannen.  

 

Op 2 april 2021 vraagt de tussenkomende partij een termijnverlenging op basis van artikel 66, 

§2/1, eerste lid OVD. De verwerende partij staat de termijnverlenging toe op 8 april 2021. 

 

Op 6 april 2021 wordt een hoorzitting georganiseerd. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in een aanvullend verslag van 20 mei 2021 

opnieuw om het beroep in te willigen en de omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig 

de plannen 

 

De verwerende partij verklaart het beroep op 27 mei 2021 gegrond en verleent een 

omgevingsvergunning.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Verwante procedures 

Ook Hilde VAN BOOM, Dirk ZOLDERMANS en Dirk JANSEGERS vorderen via het digitale 

loket op 30 juni 2021 de vernietiging van de bestreden beslissing. Dat beroep heeft als 

rolnummer 2021-RvVb-0773-A. 

V. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

 

- artikelen 13, 19, 20 en 21 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning (hierna: OVD); 

- artikel 4.3.3. van het decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake 

milieubeleid (hierna: DABM); 
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- artikel 2, §6 en 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 

houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan 

milieueffectrapportage, zoals gewijzigd bij besluit van 1 maart 2013 (hierna: Project-MER-

besluit); 

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

de bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet); 

- het materieel motiveringsbeginsel, de formele motiveringsplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partijen vatten hun middel zelf als volgt samen : 

 

“Doordat artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen bepalen dat die bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten gemotiveerd 

zijn, en dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat zij afdoende moet zijn, en 

 

Doordat het zorgvuldigheidsbeginsel de vergunningverlenende overheid ertoe verplicht om bij 

de voorbereiding van haar beslissing er voor te zorgen dat alle feitelijke en juridische aspecten 

van het dossier deugdelijk worden vergaard, geïnventariseerd en gecontroleerd, zodat zij met 

kennis van zaken kan beslissen, en 

 

Doordat de materiële motiveringsplicht inhoudt dat er voor elke administratieve beslissing in 

rechte en in feite aanvaardbare motieven moeten bestaan, en 

 

Doordat de aangehaalde beginselen van behoorlijk bestuur tevens door de 

vergunningverlenende overheid in acht dienen genomen te worden bij haar besluitvorming, en, 

 

Doordat de artikelen 19 t.e.m. 21 van het Omgevingsvergunningsdecreet de bevoegdheid om 

te oordelen of er een milieueffectenrapport moet worden opgesteld, uitdrukkelijk toewijzen aan 

de bevoegde overheid in eerste administratieve aanleg, en, 

 

Doordat ook artikel 4.3.3, § 2 DABM de bevoegdheid om te beslissen over de project-m.e.r.-

screeningsnota toebedeelt aan de overheid die beslist over de ontvankelijkheid van de 

aanvraag, en, 

 

Doordat de rechtspraak van Uw Raad stelt dat het herstellen van een gebrek aan een 

screeningsnota in administratief beroep niet valt te verzoenen met de uitdrukkelijke 

bevoegdheid van de overheid in eerste administratieve aanleg, en, 
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Doordat artikel 37, §2 DBRC-decreet aan Uw Raad toelaat om ingeval van vernietiging van een 

vergunningsbeslissing haar arrest in de plaats te stellen van de nieuw te nemen beslissing 

wanneer die nieuwe beslissing het gevolg zal zijn van een gebonden bevoegdheid van de 

verwerende partij, 

 

Terwijl het bij de aanvraag gevoegde document houdende de project-MER-screening (i.e. de 

vragenlijst) dermate manifest gebrekkig en onvolledig was, dat er de facto geen screening bij 

de aanvraag was gevoegd, en, 

 

Terwijl in de na het arrest van Uw Raad van 3 december 2020 volgende beroepsprocedure voor 

de Deputatie door de aanvrager op 27 januari 2021 aan het aanvraagdossier een project-m.e.r.-

screeningsnota en een voortoets werd gevoegd, waardoor de aanvraag op essentiële wijze 

werd gewijzigd, en, 

 

Terwijl door de toevoeging tijdens de administratieve beroepsprocedure van een project-m.e.r.-

screeningsnota en de voortoets essentiële informatie aan de vergunningsaanvraag werd 

toegevoegd, waarover het CBS Bornem niet kon beschikken tijdens haar beoordeling in eerste 

aanleg van de vergunningsaanvraag, 

 

Terwijl uit de rechtspraak van Uw Raad volgt dat het gebrek aan een screeningsnota niet kan 

worden hersteld tijdens de administratief beroepsprocedure en dat de aanvraag alsdan moet 

worden geweigerd, 

 

Zodat de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen dan ook op 

onherstelbare wijze werd miskend, en, 

 

Zodat de in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen en beginselen geschonden zijn, 

en, 

 

Zodat Uw Raad toepassing kan maken van de aan haar in artikel 37, §2 DBRC-decreet 

toegekende substitutiebevoegdheid.” 

 

2. 

De tussenkomende partij betwist de ontvankelijkheid van het middel onder meer als volgt : 

 

“Het middel is onontvankelijk 

Het middel is onontvankelijk omdat de verzoekende partij niet aantoont dat ze belang heeft bij 

het middel. Meer nog, uit de onderstaande uiteenzetting zal blijken dat de verzoekende partij 

geen belang heeft bij het middel.  

… 
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De inhoud van de bevoegdheid waarop de verzoekende partij zich beroept 

 

De verzoekende partij beweert in haar verzoekschrift dat de bevoegdheid die zij put uit artikel 

4.3.3 §2 DABM en artikel 20 OmvDecreet geschonden is, doordat er aan de aanvraag geen 

project-m.e.r. screening gevoegd was, terwijl deze wel toegevoegd was in graad van beroep 

zonder dat zij over deze project-m.e.r. screening heeft kunnen oordelen.  

 

Opdat de verzoekende partij belang zou kunnen hebben bij dergelijk middel, moet zij aantonen 

dat in het voorliggende dossier in de mogelijkheid was om de betrokken bevoegdheid uit 

oefenen. Immers, indien ze de betrokken bevoegdheid niet zou hebben kunnen uitoefenen, dan 

kan de verzoekende partij onmogelijk belang hebben bij het middel. 

 

Dit vergt dat eerst onderzocht wordt wat de inhoud is van de bevoegdheid waarom de 

verzoekende partij haar middel steunt.  

 

De bevoegdheid waarop de verzoekende partij haar middel steunt is de bevoegdheid die zij 

heeft om bij het beoordelen van de volledigheid/ontvankelijkheid van een 

omgevingsvergunningsaanvraag, na te gaan of de aanvraag al dan niet een Milieu Effecten 

Rapport moet bevatten om volledig/ontvankelijk te zijn.  

 

De bepalingen die de uitoefening van deze bevoegdheid regelen, beperken de bevoegdheid op 

een drievoudige wijze. 

 

Ten eerste volgt uit de artikelen 4.3.3 §2 DABM en 20 OmvDecreet dat de bevoegdheid een 

beperkt doel heeft, m.n. te oordelen of de aanvraag al dan niet een MER behoeft. Dit is de enige 

bevoegdheid die de verzoekende partij uit deze bepalingen kan putten. Het gaat om een strikt 

doelgebonden bevoegdheid. 

De betrokken artikelen bepalen: 

… 

Ten tweede volgt uit artikel 4.3.3 §2 DABM en artikel 66 OmvBesluit dat de overheid in tijd 

beperkt is om deze toetsing te doen. Zij moet de toetsing uitvoeren op het ogenblik dat de 

betrokken overheid beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvraag : 

… 

Ten derde volgt uit de aangehaalde bepalingen dat de overheid beperkt is in de wijze waarop 

zij deze toetsing moet uitvoeren. Zij moet de toetsing uitvoeren op basis van de criteria vermeld 

in bijlage II DABM en zij moet haar beslissing motiveren. Dit volgt impliciet uit de artikelen 4.3.3 

§ 2 DABM  en 20 OmvDecreet maar uitdrukkelijk uit artikel 66 OmvBesluit.  

Dit vergt van de overheid dat zij motiveert waarom er een project-MER moet zijn; wat betekent 

dat zij moet motiveren dat het project op basis van de criteria in bijlage II DABM aanzienlijke 

milieugevolgen kan hebben.  
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5.1.2.1.C De toepassing van deze bepalingen leiden tot de conclusie dat de verzoekende 

partij geen belang heeft bij het middel 

 

Uit de bovenstaande bepalingen volgt dat de verzoekende partij maar belang heeft om een 

middel te ontwikkelen op grond van deze bevoegdheid, indien de verzoekende partij aantoont 

dat in het voorliggende dossier zij in de mogelijkheid was om de betrokken bevoegdheid uit te 

oefenen en dat deze uitoefening ertoe zou geleid hebben dat zij een andere beslissing zou 

genomen hebben. In elk ander geval zou de procedure immers gelopen hebben zoals ze thans 

gelopen heeft en heeft de verzoekende partij geen belang bij de ontwikkeling van het middel.  

 

Deze vraag is op te delen in een aantal subvragen waarvan concreet getoetst kan worden of de 

verzoekende partij voldoende haar belang aantoont : 

- Het vergt van de verzoekende partij het bewijs dat zij aantoont dat zij deze bevoegdheid niet 

reeds heeft uitgeoefend.  

Indien de verzoekende partij immers de bevoegdheid om te oordelen of er een MER zou moeten 

worden opgesteld reeds heeft uitgeoefend, dan kan zij deze bevoegdheid niet opnieuw 

uitoefenen en kan zij geen belang hebben om thans een middel op deze bevoegdheid te 

baseren.  

- Het vergt van de verzoekende partij het bewijs dat de niet-uitoefening van deze bevoegdheid 

niet aan haar eigen gedrag te wijten mag zijn. 

Indien de verzoekende partij zou kunnen bewijzen dat zij haar beoordelingsbevoegdheid niet 

heeft uitgeoefend, dan nog heeft kan zij daaruit geen middel putten als het niet-uitoefenen van 

deze bevoegdheid het gevolg is van haar eigen gedrag. Dit is een zuivere toepassing van het 

beginsel “nemo auditur propri-am turpitudinem allegans" (niemand wordt aanhoord indien hij 

zich beroept op zijn eigen verwijtbaar gedrag), dat in het administratief recht een vertaling is 

van het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel (men moet kunnen vertrouwen op het vaste 

gedrag van een overheid).  

- Maar zelfs als de verzoekende partij het bewijs zou leveren dat zij deze bevoegdheid niet heeft 

uitgeoefend en dat het haar niet verwijtbaar was dat zij deze bevoegdheid niet heeft 

uitgeoefend, dan nog heeft de verzoekende partij slechts belang bij het ontwikkelen van het 

middel indien de verzoekende partij aantoont dat dit zou geleid hebben naar een ander 

procedureverloop dan het gekende procedureverloop. 

Dit vergt dat de verzoekende partij aantoont dat zij bij de ontvankelijk-

heids/volledigheidsbeslissing zou beslist hebben dat er een MER nodig was. Indien zij dit niet 

zou hebben beslist dan zou het procedureverloop immers exact hetzelfde verloop gekend 

hebben.  

En dat betekent dat de verzoekende partij aantoont dat zij zou beslist hebben dat op basis van 

de criteria in bijlage II DABM, het project aanzienlijke milieueffecten had.  
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De tussenkomende partij zal hierna aantonen dat elk van deze subvragen op zichzelf leidt tot 

de conclusie dat de verzoekende partij niet het vereiste belang heeft om het middel op te 

werpen.  

 

(I) De verzoekende partij heeft de bevoegdheid uitgeoefend 

 

Er kan geen betwisting over bestaan dat de verzoekende partij geen belang kan hebben indien 

zij de bevoegdheid waarop zij haar middel baseert, uitgeoefend heeft.  

 

De bevoegdheid houdt in dat de verzoekende partij bij het beoordelen van de 

volledigheid/ontvankelijkheid van de aanvraag geoordeeld heeft over de vraag of er al dan niet 

een MER nodig was voor het aangevraagde project. Zoals toegelicht moet zij dit oordeel 

uitspreken ten laatste op het ogenblik van de volledigheidsverklaring.  

 

Uit de onder randnummer 63 geciteerde bepalingen volgen twee belangrijke elementen: 

- Het onderzoek van de noodzaak aan een MER is een verplichting voor de overheid die de 

aanvraag ontvangt. De overheid moet zich een oordeel vormen; zij heeft niet de mogelijkheid 

om niet te oordelen. Haar oordeel kan maar tot 2 verschillende beslissingen leiden : ofwel is de 

aanvraag onvolledig ofwel is de aanvraag volledig.  

- Het onderzoek moet gebeuren uiterlijk op het ogenblik van de volledigheidsverklaring 

 

Welnu, de verzoekende partij heeft op dat ogenblik niet beslist tot de onvolledigheid van de 

aanvraag wegens het ontbreken van een MER; zij heeft daarentegen de aanvraag volledig en 

ontvankelijk verklaard. Daaruit volgt impliciet doch zeker dat zij haar bevoegdheid om te 

oordelen over de al dan niet noodzakelijke aanwezigheid van een MER heeft uitgeoefend en tot 

de conclusie is gekomen dat er geen MER nodig was.  

 

Maar bovendien heeft de verzoekende partij dit oordeel opnieuw maar ditmaal uitdrukkelijk 

hernomen in de haar beslissing van 9 mei 2019. In de beslissing leest men : 

“6. Project-MER 

Gelet op de bijgevoegde aanstiplijst project MER-screening, met als conclusie van de ef-

fectinschatting.  

Rekening houdende met de kenmerken van het project, de omgeving en de analyse blijkt dat 

de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn. “ 

Dit betekent dat de verzoekende partij in haar beslissing uitdrukkelijk haar bevoegdheid om te 

oordelen over de al dan niet noodzakelijke aanwezigheid van een MER, heeft uitgeoefend. 

 

Als de verzoekende partij de bevoegdheid heeft uitgeoefend waarop zij haar middel steunt, dan 

kan zij deze geen tweede maal uitoefenen en heeft zij geen belang bij het ontwikkelen van het 

middel.  
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Ter weerlegging van dit argument zal de verzoekende partij niet kunnen beweren dat zij niet 

kon oordelen of er al dan niet een MER noodzakelijk was, omdat er bij de aanvraag geen project-

m.e.r.-screening zou zijn ingediend.  

Dergelijke bewering zou onjuist zijn om 3 redenen : 

- Ten eerste staat om een dubbele reden juridisch vast dat er wel degelijk een project-m.e.r.-

screening was ingediend:  

- De verzoekende partij heeft in haar beslissing van 9 mei 2019 uitdrukkelijk erkend dat er een 

project-m.e.r. screening was ingediend. Men leest in de beslissing van 9 mei 2019 op minstens 

2 plaatsen dat er een project-m.e.r.-screening was ingediend : 

> De eerste is hierboven aangehaald in randnummer 72 

> De tweede is te vinden op pagina 4 van deze beslissing : 

“Bij nazicht van het dossier blijkt de summiere project-mer-screeningsnota, die enkel een 

opsomming bevat van milieudisciplines ….” 

Het is correct dat de verzoekende partij de inhoud van deze screeningsnota ontoereikend vond, 

maar ze heeft erkend dat er een dergelijke nota was zodat ze nu niet meer kan argumenteren 

dat er geen dergelijke nota was.  

- In het arrest van 3 december 2020 (RvVb-A-2021-0351) heeft Uw Raad vastgesteld dat er 

tussen partijen geen discussie is over het feit dat er een project-mer-screeningsnota was 

ingediend. In de tweede alinea onder randnummer 3.1 leest men 

“Het wordt evenmin door de partijen betwist dat bij de aanvraag een screeningsnota gevoegd 

werd…” 

De verzoekende partij zou het gezag van gewijsde van dit arrest schenden door te beweren dat 

er geen screeningsnota was ingediend.  

Uit beide elementen volgt dat juridisch vaststaat dat er een screeningsnota ingediend was, zodat 

de verzoekende partij thans niet kan beweren dat er geen screeningsnota ingediend was die 

haar zou beletten om haar MER beoordelingsbevoegdheid uit te oefenen.  

 

- Ten tweede had de verzoekende partij in dat geval de aanvraag onvolledig moeten verklaren 

wegens het ontbreken van een project-m.e.r.-screening.  

Wanneer de vergunningsaanvraag geen project-m.e.r.-screening bevat terwijl dit wel zo had 

moeten zijn omdat het project voorkwam op de bijlage III van het Project MER Besluit, dan had 

de verzoekende partij de vergunningsaanvraag onvolledig moeten verklaren wegens het 

ontbreken van een project-m.e.r.-screening. 

Dit heeft zij niet gedaan, zodat zij thans ook niet kan beweren dat er geen screeningsnota was 

die haar zou beletten om haar MER Beoordelingsbevoegdheid uit te oefenen.  

 

- Ten derde zal de tussenkomende partij onder punt (II) aantonen dat de verzoekende partij op 

geen enkel moment in de lange procedure die de aanvraag kende, ook maar ooit een probleem 

gemaakt van : 
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- het beweerd ontbreken van een project-m.e.r.-screening 

- de noodzaak dat een MER moest voorliggen 

Daaruit volgt dat de verzoekende partij thans niet kan beweren dat de aanvraag geen 

screeningsnota bevatte wat haar zou beletten om haar MER-beoordelingsbevoegdheid uit te 

oefenen.  

 

De verzoekende partij kan ter weerlegging van dit argument evenmin verwijzen naar het arrest 

van Uw raad van 29 november 2016 (RvVb-A-1617-0365), wat zij doet in haar verzoekschrift 

onder randnummer 56. Uit dit arrest leidt de verzoekende partij af dat het volledig en ontvankelijk 

verklaren van de aanvraag, niet belet dat zij nog steeds belang heeft om het middel omtrent de 

onvolledigheid van de aanvraag op te werpen.  

Het argument faalt om verscheidene redenen : 

- Het arrest is om een aantal redenen niet vergelijkbaar met de casus van de tussenkomende 

partij : 

- Ten eerste ontkende de vergunningshouder in het betrokken arrest dat het project viel onder 

het toepassingsgebied van bijlage III van het MER-besluit viel, zodat hij ook geen project-m.e.r.-

screening aan de aanvraag had toegevoegd. 

In casu gaf de tussenkomende partij wél aan dat het project onder bijlage III van het MER-

besluit viel en is er geen discussie mogelijk dat zij een project-m.e.r.-screening aan de aanvraag 

had toegevoegd. 

- Ten tweede was een decisief motief in het betrokken arrest dat de betrokken onwettigheid 

(m.n. de afwezigheid van een project-m.e.r.-screening) herhaaldelijk was gepleegd. Het is 

daarom dat Uw Raad de volgende bewoording gebruikt: “[…] dat zij zich bij een herhaling van 

die onwettigheid in administratief beroep moet neerleggen”.  

Als er in casu al een onwettigheid was in eerste administratie aanleg doordat er een “beperkte” 

project-m.e.r.-screening opgesteld was geweest (quod non), dan nog was deze onwettigheid 

niet meer aanwezig bij de beoordeling van de verwerende partij m.b.t. het bestreden besluit. De 

tussenkomende partij heeft immers een bijkomende en uitgebreidere project-m.e.r.-screening 

nota toegevoegd, dat tevens onderworpen werd aan een nieuw openbaar onderzoek.  

- De tussenkomende partij heeft er hierboven al op gewezen dat de verzoekende partij niet 

enkel op het ogenblik van de volledigheidsverklaring haar bevoegdheid uit de artikelen 4.3.3 §2 

DABM/20 OmvDecreet heeft uitgeoefend, maar ook opnieuw in de eigenlijke beslissing van 9 

mei 2019 en heeft daarbij opnieuw geen MER van de tussenkomende partij geëist.  

Daaruit volgt dat een argument dat de verzoekende partij nog belang heeft ondanks dat ze de 

aanvraag volledig heeft verklaard zeker niet opgaat, omdat ze dit oordeel herhaald heeft in de 

eigenlijke beslissing.  

 

Uit dit alles volgt dat de verzoekende partij in de mogelijkheid was om haar MER-

beoordelingsbevoegdheid uit artikel 4.3.3 §2 DABM – artikel 20 OmvDecreet uit te oefenen (er 

was immers een project-m.e.r.-screening aan de aanvraag toegevoegd) en dat zij deze 
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bevoegdheid ook heeft uitgeoefend, zodat zij deze bevoegdheid niet opnieuw kan uitoefenen, 

hetgeen haar elk belang ontneemt bij het betrokken middel.  

 

(II) Het niet uitoefenen van haar beoordelingsbevoegdheid is te wijten aan het eigen gedrag 

van de verzoekende partij 

 

Het is opvallend dat de verzoekende partij zelfs nu nog altijd niet opwerpt dat de verzoekende 

partij een MER moet voorleggen. Dit is de voortdurende houding geweest van de verzoekende 

partij. De verzoekende partij heeft doorheen het hele procedureverloop (wat toch al uitgebreid 

te noemen is) nooit beweerd dat de tussenkomende partij een project-m.e.r. moest voorleggen: 

• Zij heeft het niet beweerd in de volledigheidsverklaring 

• Zij heeft het niet beweerd in de beslissing van 9 mei 2019 

• Zij heeft het niet beweerd in het ongunstig advies dat zij op 25 juli 2019 heeft uitgebracht aan 

de deputatie 

• Zij heeft het niet beweerd in het verzoekschrift dat zij op 18 december 2019 indiende bij de 

Raad voor de vergunningsbetwistingen 

• Zij heeft het niet beweerd in haar nota met opmerkingen die zij in deze procedure heeft 

ingediend 

• Zij heeft het niet beweerd in de nota die haar raadsman indiende toen de deputatie na het 

arrest van 3 december 2020 de procedure hernam, zelfs niet toen de tussenkomende partij de 

gebundelde screeningsnota aan het dossier toevoegde 

• Zij heeft het zelfs niet beweerd in haar nieuwe verzoekschrift van 15 juli 2021. 

 

En dat betekent dat de verzoekende partij tot nu toe nooit zelfs maar beweerd heeft dat de zij 

op grond van haar bevoegdheden uit artikel 4.3.3 §2 DABM – artikel 20 OmvDecreet tot de 

conclusie zou zijn gekomen dat er een project-MER noodzakelijk aan de aanvraag had moeten 

toegevoegd zijn.  

 

Zelfs na kennisname van de aanvullende screeningsnota (waarvan de verzoekende partij niet 

betwist dat deze voldoende gemotiveerd is) beweert de verzoekende partij nog altijd niet dat er 

aan de aanvraag een project-MER had moeten toegevoegd zijn.  

De verzoekende partij beweert dan ook ten onrechte zij geen mogelijkheid heeft gehad om haar 

visie over de aangepaste-project-m.e.r-screening mee te delen.  

Nadat de tussenkomende partij de gewijzigde project-m.e.r.-screening aan het dossier 

toevoegde d.m.v. een wijzigingsverzoek, werd er een nieuw openbaar on-derzoek 

georganiseerd en is er aan de verzoekende partij gevraag opnieuw advies te verlenen. De 

verzoekende partij heeft geen standpunt ingenomen. Men leest in het bestreden besluit : 

“GEMEENTE 

Het college van burgemeester en schepenen van Bornem heeft naar aanleiding van het beroep 

op 25 juli 2019 ongunstig advies uitgebracht. 
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Dit advies van het college van burgemeester en schepenen luidt (samengevat) als volgt: 

‘Op basis van de inhoud van het ingediende beroep is er geen reden om het standpunt van het 

college te wijzigen.’ 

Het college van burgemeester en schepenen van Bornem heeft na arrest van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen geen advies uitgebracht.” (eigen onderlijning) 

 

Dit alles betekent dat de verzoekende partij al meer dan 2 ½ jaar aangeeft dat geen project-

MER nodig zou zijn. En dat betekent dat de verzoekende partij al die tijd bij de tussenkomende 

partij het vaste vertrouwen opwekt dat als zij haar bevoegdheid uit artikel 4.3.3 §2 DABM – 

artikel 20 OmvDecreet zou uitoefenen, zij nog altijd geen project-MER zou eisen.  

Van een overheid mag verwacht worden dat zij haar standpunt duidelijk vertolkt. Dit is een eis 

op grond van het rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het 

zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Daaruit volgt dat als een overheid dit niet doet, ondanks het feit dat zij daartoe de kans heeft (in 

casu had zij minstens 7 kansen – zie randnummer 77) dat het niet vertolken van dat standpunt 

haar verwijtbaar is. Dit verwijtbaar gedrag ontneemt haar elk rechtmatig belang om zich in het 

geval van een procedure nog op een middel te beroepen dat haar de kans zou moeten geven 

alsnog dit standpunt te vertolken (het middel is immers enkel gebaseerd op de bevoegdheid om 

te oordelen over de volledigheid van het dossier wegens het al dan ontbreken van een MER).  

 

De verzoekende partij kan geen belang hebben bij een middel dat gebaseerd is op haar eigen 

nalatigheid. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans 

 

(III) De verzoekende partij toont geen aanzienlijke milieu-effecten aan 

 

Maar zelfs als de verzoekende partij het bewijs zou leveren dat zij haar bevoegdheid uit artikel 

4.3.3 §2 DABM – artikel 20 OmvDecreet niet heeft uitgeoefend en dat het haar niet verwijtbaar 

was dat zij deze bevoegdheid niet heeft uitgeoefend, dan nog heeft de verzoekende partij 

slechts belang bij het ontwikkelen van het middel indien de verzoekende partij aantoont dat dit 

zou geleid hebben naar een ander procedureverloop dan het gekende procedureverloop. 

 

Immers, als het procedureverloop hetzelfde zou gebleven zijn dan het verloop dat de aanvraag 

gekend heeft, dan heeft de verzoekende partij geen belang bij het ontwikkelen van het middel. 

Er is in dat geval immers geen causaal verband uit de beweerde onwettigheid en het 

procedureverloop : het procedureverloop zou hetzelfde geweest zijn.  

 

Er zou slechts een ander procedureverloop geweest zijn, indien de verzoekende partij in de 

ontvankelijkheids/volledigheidsbeslissing (of eventueel zelfs in haar beslissing van 9 mei 2019) 

zou beslist hebben dat er een MER nodig was. Indien zij dit niet zou hebben beslist dan zou het 



 

RvVb - 15 

procedureverloop exact hetzelfde verloop gekend hebben en kan zij thans geen belang hebben 

om het middel op basis van haar bevoegdheid uit artikel 4.3.3 §2 DABM – artikel 20 OmvDecreet 

te ontwikkelen. 

 

Gelet op artikel 66 OmvBesluit zoals geciteerd in randnummer 63 vereist dit dat de verzoekende 

partij aantoont dat zij zou beslist hebben dat op basis van de criteria in bijlage II DABM dat het 

project aanzienlijke milieueffecten had en dat daarom een project-MER noodzakelijk was.  

 

Welnu, dit bewijs levert zij niet en kan zij ook niet leveren : 

• Ten eerste doet de verzoekende partij geen enkele moeite om in het verzoekschrift te beweren 

laat staan aan te tonen dat een project-m.e.r. nodig was of dat het project aanzienlijke milieu-

effecten zou hebben.  

De verzoekende partij beweert alleen dat de tussenkomende partij en/of de verwerende partij 

niet aantonen dat er geen aanzienlijke milieu-effecten zouden zijn.  

Dit is enerzijds niet correct (zie hierna) en anderzijds mag de verzoekende partij maar een MER 

eisen als er naar haar oordeel aan het project op basis van de criteria in bijlage II DABM, 

aanzienlijke milieu-effecten verbonden zijn. Dit betekent dat zij moet aantonen (minstens 

waarschijnlijk maken) dat er aanzienlijke milieu-effecten zijn, zodat het onvoldoende is te 

beweren dat de vergunninghouder niet aantoont dat er geen aanzienlijke effecten zijn.  

• Ten tweede zal bij de weerlegging van het tweede middel ten gronde voldoende aangetoond 

worden dat er geen aanzienlijke milieu-effecten zijn.  

• EN ten derde heeft de tussenkomende partij onder punt (II) hierboven al voldoende 

aangetoond dat de verzoekende partij op geen enkel moment ook maar beweerd of 

geargumenteerd heeft dat er een MER noodzakelijk was.  

 

Hieruit volgt dat de verzoekende partij geen belang heeft om het middel op te werpen, omdat 

zelfs als de bevoegdheid uit artikel 4.3.3 §2 DABM – artikel 20 Om-vDecreet zo uitgeoefend 

hebben/zou uitoefenen, dit nooit tot een ander procedureverloop zou leiden.  

 

5.1.2.1.D De conclusie 

Het middel is om elk van de redenen in punten (I), (II) en (III) hierboven onontvankelijk. 

 

De verzoekende partij verwijst in dat verband ten onrechte naar het arrest van Uw Raad van 1 

april 2021 (RvVb-A-2021-0837) om haar middel te staven. Het betrokken arrest is om meerdere 

redenen niet vergelijkbaar met de onderhavige situatie : 

• Ten eerste was de reden van vernietiging in het aangehaalde arrest gelegen in het ontbreken 

van een screeningsnota. De tussenkomende partij heeft hierboven al voldoende aangetoond 

dat er in casu een screeningsnota was.  

• Ten tweede had de gemeente/het college van Burgemeester en Schepenen uit het 

aangehaalde arrest in haar weigeringsbeslissing er uitdrukkelijk op gewezen dat er een MER 



 

RvVb - 16 

moest voorliggen. De tussenkomende partij heeft hierboven al voldoende aangetoond dat de 

verzoekende partij in casu dit nooit gedaan heeft.  

• Ten derde was de discussie in het aangehaalde arrest vooral de vraag of er al dan niet sprake 

was van een project in de zin van bijlage III project MER besluit.  

• Ten vierde komen de citaten die de verzoekende partij aanhaalt niet uit de motieven van de 

Raad waarin de Raad het middel beoordeelt, maar de noodzaak om artikel 37 DBRC-decreet 

toe te passen, zodat de motieven betrekking hebben op een ander voorwerp. 

Het arrest kan het middel of het belang van de verzoekende partij bij het middel niet 

verantwoorden. “ 

 

De tussenkomende partij betwist de gegrondheid van het middel onder meer als volgt: 

 

“… 

5.1.2.2.A Het uitgangspunt is feitelijk fout : er was een screening 

 

De aanvraag bevatte reeds een project-m.e.r.-screening waardoor de verwerende partij heeft 

geoordeeld op basis van een volledig dossier. 

 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen beweren, voegde de tussenkomende partij niet 

pas voor het eerst een project-m.e.r.-screening toe aan het dossier in graad van administratief 

beroep. Integendeel, de tussenkomende partij heeft onder randnummer 74 hierboven al 

aangetoond dat er geen discussie kan bestaan over het feit dat de aanvraag wel degelijk wel 

een m.e.r.-screeningsnota bevatte. 

 

Meer nog, de tussenkomende partij heeft tegelijkertijd aangetoond dat de verzoekende partij 

juridische niet meer mag beweren dat er geen screeningsnota aan de aanvraag was 

toegevoegd : 

• Zij heeft dit immers uitdrukkelijk erkend in haar beslissing van 9 mei 2019 

• Zij heeft tot op het ogenblik van de bestreden beslissing nooit beweerd dat er geen 

screeningsnota was.  

In hetzelfde randnummer heeft de tussenkomende partij erop gewezen dat de tussenkomende 

partij met dit argument het gezag van gewijsde van het arrest van Uw Raad van 3 december 

2020 schendt. In dit arrest staat letterlijk het tegenovergesteld.  

 

Het feitelijk uitgangspunt waarop de verzoekende partij haar middel steunt (het ontbreken van 

de screeningsnota) is feitelijk fout. 

 

Evenzeer ten onrechte beweert de verzoekende partij dat de tussenkomende partij met het 

bijbrengen van de aanvullende screeningsnota na het arrest van Uw Raad van 3 december 

2020, het voorwerp van de aanvraag heeft gewijzigd. Dit is niet correct : 



 

RvVb - 17 

• Het voorwerp van de aanvraag is exact hetzelfde gebleven. Er is aan datgene waarvoor de 

tussenkomende partij een vergunning wenst te bekomen geen pennentrek veranderd.  

• Het enige wat de tussenkomende partij wel gedaan heeft is de informatie over de aanvraag 

verduidelijkt. In se bevatte de aanvullende screeningsnota geen nieuwe informatie : de nota 

brengt de in de aanvraag aanwezige informatie op een meer uitdrukkelijke manier samen.  

Maar met het verduidelijken van informatie omtrent de aanvraag wijzigt men het voorwerp van 

de aanvraag niet.  

De tussenkomende partij kent geen arrest van Uw Raad waarin het aan de aanvrager verboden 

is om aanvullende informatie aan te brengen in graad van beroep.  

• Maar bovendien is er n.a.v. deze aanvullende screeningsnota een nieuw openbaar onderzoek 

gehouden en heeft de Deputatie aan de verzoekende partij opnieuw advies gevraagd, zodat de 

verzoekende partij in de mogelijkheid was om daaromtrent standpunt in te nemen. De 

verzoekende partij heeft ervoor gekozen om dit niet te doen.  

 

Het feitelijk uitgangspunt van het middel is derhalve niet correct, hetgeen voldoende is om het 

middel als ongegrond af te wijzen.  

 

De verwijzing naar het arrest van Uw Raad is in dit geval niet dienstig daar de aanvraag in casu 

wel degelijk een project-m.e.r.-screening bevatte. De gemeente Bornem heeft dit ook zo 

vastgesteld en op basis van artikel 4.3.3, §2 DABM op het moment dat zij over de 

ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier moest oordelen, geoordeeld dat er geen 

project-MER opgesteld moest worden. De tussenkomende partij verwijst naar en herneemt hier 

hetgeen zij daaromtrent onder punt 5.1.2.1.C(I) hierboven, ontwikkelde. 

Bovendien houdt de devolutieve werking van het administratief beroep in dat de aanvraag 

opnieuw in al haar aspecten door de beroepsinstantie wordt onderzocht, ook met de betrekking 

tot de ontvankelijkheid en de volledigheid van het dossier.  

 

Dat de tussenkomende partij de moeite neemt om haar project-m.e.r.-screening te 

verduidelijken, hoewel Uw Raad in haar arrest van 3 december 2020 niet heeft geoordeeld dat 

er (de facto) geen project-m.e.r.-screening is gebeurd, kan bezwaarlijk tegen haar gebruikt 

worden. Er anders over oordelen zou een gevaarlijk precedent vormen. 

 

5.1.2.2.B Het komt de verwerende partij toe om te oordelen dat zij de aanvullende nota 

mocht aanvaarden 

 

Het feitelijk uitgangspunt van het middel is niet alleen fout, maar bovendien vermocht de 

verwerende partij om te oordelen dat zij de aanvullende nota mocht aanvaarden om in een 

beslissing het beroep gegrond te verklaren en de vergunning te verlenen.  
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ER zijn daarvoor verscheidene redenen : 

• Ten eerste mocht zij aanvaarden dat de aanvankelijke aanvraag een screeningsnota bevatte. 

De tussenkomende partij heeft dit al voldoende aangetoond.  

• Ten tweede behoefde zij enkel een motiveringsprobleem op te lossen in haar eigen eerdere 

beslissing van 31 oktober 2019. De reden van de vernietiging bestond er immers in dat deze 

beslissing wat de motivering van de milieu-effecten onvoldoende was gemotiveerd. De 

verwerende partij diende derhalve zeker op dit punt maar ook enkel op dit punt te remediëren. 

Zij hoefde niet te remediëren op bevoegdheid uit artikel 4.3.3 §2 DABM – artikel 20 OmvDecreet. 

• Ten derde was de mogelijke oorzaak van deze onvoldoende motivering, m.n. een 

ontoereikende screeningsnota weggenomen. Vermits er geen discussie be-stond over het feit 

dat er een screeningsnota was maar enkel over de vraag of deze screeningsnota toereikend 

was, vermocht de verwerende partij zonder schending van de in het middel aangehaalde 

bepalingen aanvaarden dat zij opnieuw kon oordelen rekening houdende met de aanvullende 

screeningsnota.  

• Ten vierde vermocht de verwerende partij vaststellen dat de verzoekende partij haar 

bevoegdheid uit artikel 4.3.3 §2 DABM – artikel 20 OmvDecreet had uitgeoefend (zie punt (I) 

hierboven. 

• Minstens en ten vijfde mocht de verwerende partij vaststellen dat de verzoekende partij nooit 

een probleem gemaakt had van haar bevoegdheid uit artikel 4.3.3 §2 DABM – artikel 20 

OmvDecreet (zie (II) hierboven) 

• En ten slotte heeft de verwerende partij deze herbeoordeling op basis van de aanvullende 

screeningsnota met de nodige voorzorgen omringd door opnieuw het advies van de 

verzoekende partij te vragen en opnieuw een openbaar onderzoek te organiseren.  

Gelet op al deze elementen valt niet in te zien op welke manier de verwerende partij enige van 

de bepalingen uit het middel geschonden heeft.  

 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen beweren, heeft Uw Raad in een recent arrest 

van 15 oktober 2020  geoordeeld dat het de verwerende partij toekomt om te oordelen of het 

ontbreken van een passende beoordeling verholpen kan worden door een administratieve lus: 

2. 

Uit de bespreking van het eerste middel volgt dat de aanvraag van de tussenkomende partij 

een gebrekkige passende beoordeling bevat. Het komt in eerste instantie aan de verwerende 

partij toe om te oordelen of aan de gebrekkige passende beoordeling kan verholpen worden 

door toepassing van de administratieve lus, en zo ja, of ze zulks opportuun acht. De toepassing 

van de administratieve lus dringt zich immers niet op aan de verwerende partij, die ter zake over 

een discretionaire bevoegdheid beschikt. De Raad kan op deze beslissing niet vooruitlopen. In 

die optiek acht de Raad het verzoek tot bestuurlijke lus niet opportuun. De vraag of de Raad 

zich in de plaats kan of moet stellen is, gelet op het voorgaande, ook nog niet aan de orde. 

Mutatis mutandis geldt dit eveneens voor de screeningsnota/voortoets.  
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Maar ook voor de project-m.e.r.-screening geldt dit principe. Dit volgt uit de Memorie van 

Toelichting bij het Omgevingsvergunningsdecreet. 

 

“Artikel 11 

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

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

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

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

Andere voorbeelden van een onregelmatigheid die kan leiden tot een vernietiging van de 

beslissing zijn een niet correcte bekendmaking van de vergunningsaanvraag of het ontbreken 

van een verplicht advies. 

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

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

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

bouwplannen, enz. 

Een advies kan opnieuw worden ingewonnen wanneer de beoordeling berust op een foute 

aanname van gegevens uit de vergunningsaanvraag, essentiële gegevens aan het oordeel van 

de adviesinstantie waren onttrokken, enz. 

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

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

Het is de overheid (college, deputatie, Vlaamse Regering of gewestelijke omgevingsambte-

naar) die gevat is om in het dossier een beslissing over de vergunningsaanvraag en/of het 

beroep te nemen die de onregelmatigheid kan vaststellen en de procedure kan hernemen 

(vervolledigen dossier, nieuwe bekendmaking, adviesinwinning). Gelet op het devolutief ka-

rakter van het beroep kan ook de in laatste aanleg bevoegde overheid de in eerste aanleg 

gemaakte procedurefouten herstellen.” 

…” 

 

3. 

De verzoekende partijen antwoorden hierop als volgt in hun toelichtende nota : 

 

“A M.B.T. DE VERMEENDE ONONTVANKELIJKHEID VAN HET MIDDEL 

 

Een middel is overeenkomstig artikel 15, 4° Procedurebesluit, ontvankelijk als het minstens een 

voldoende omschrijving bevat van de geschonden geachte regelgeving of beginselen van 

behoorlijk bestuur en er wordt verduidelijkt op welke wijze vermelde regelgeving of beginselen 

worden geschonden. Een omschrijving van het individueel en persoonlijk belang bij het middel 

is niet vereist. Een partij heeft belang bij een middel indien de in het middel aangevoerde 

onwettigheid haar heeft benadeeld of indien de vernietiging op grond van deze onwettigheid 

haar een voordeel kan opleveren.  
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De verzoekende partijen voeren in casu aan dat de bestreden beslissing aangetast is door een 

miskenning van de bevoegdheid van de verzoekende partijen, gelet op het gegeven dat het bij 

de aanvraag gevoegde document houdende de project-MER-screening (i.e. de vragenlijst) 

dermate manifest gebrekkig en onvolledig was, dat er de facto geen screening bij de aanvraag 

was gevoegd en dit, terwijl de bevoegdheid van de verzoekende partijen om over dit element te 

kunnen oordelen een cruciaal en decisief element vormt om de vergunning af te geven. 

 

- De verzoekende partijen hebben onmiskenbaar dan ook belang bij het opwerpen van een 

middel dat betrekking heeft op een bevoegdheidsmiskenning ten gevolge van een onwettig en 

onvolledige milieueffectenonderzoek, aangezien dit kan leiden tot de onwettigheid van de 

gehele vergunning. 

 

- In tegenstelling tot wat de tussenkomende partij aldus tracht voor te houden in haar schriftelijke 

uiteenzetting strekt het eerste middel dus geenszins tot bescherming van belangen, die geheel 

vreemd zijn aan belangen van de verzoekende partijen. Het beoordelen van een volledige 

aanvraag teneinde de mogelijkheid een wettige vergunning te kunnen afleveren beschermt wel 

degelijk de belangen van de verzoekende partijen en strekt hen per definitie tot voordeel.  

 

Ook slaat de tussenkomende partij in haar schriftelijke uiteenzetting de bal mis waar zij stelt dat 

de verzoekende partijen slechts belang zouden hebben bij het ontwikkelen van het middel in 

zoverre kan worden aangetoond dat zij in de mogelijkheid was de betrokken bevoegdheid uit te 

oefenen én dat deze uitoefening ertoe zou hebben geleid dat zij een andere beslissing zouden 

hebben genomen.  

 

Vooreerst voegt de tussenkomende partij onterecht een ontvankelijkheidsvereiste toe dewelke 

niet wordt voorgeschreven in de regelgeving noch in de rechtspraak van Uw Raad. In 

tegenstelling tot wat de tussenkomende partij beweert, is het in geen enkel opzicht vereist dat 

een verzoekende partij zou aantonen dat automatisch een andere beslissing zou zijn genomen 

indien de verzoekende partijen in de mogelijkheid zouden zijn gelaten om hun 

beoordelingsbevoegdheid uit te oefenen met betrekking tot een volledig dossier. Een dergelijke 

interpretatie is te verregaand en onjuist. Om belang te hebben bij het middel dat een schending 

van de betrokken bevoegdheid aanhaalt, volstaat het immers dat de verzoekende partijen in de 

mogelijkheid zouden zijn geweest om een andere beslissing te nemen. Het volstaat met andere 

woorden dat een andere beslissing had kunnen worden genomen, doch er wordt niet vereist 

dat automatisch een andere beslissing had moeten worden genomen. 

 

Voorts gaat de tussenkomende partij er ten onrechte volledig aan voorbij dat het middel dat de 

bevoegdheid van de verzoekende partijen geschonden acht, de openbare orde raakt. Door in 

de administratieve beroepsprocedure aan het aanvraagdossier een project-m.e.r.-



 

RvVb - 21 

screeningsanalyse (met bijhorende voortoets) toe te voegen, wordt de bevoegdheid van het 

college van burgemeester en schepenen dan ook op onherstelbare wijze miskend. Het weze 

herhaald dat reeds rechtspraak van Uw Raad voorligt waarin in heldere en duidelijke 

bewoordingen wordt gesteld dat het de bevoegdheid van het college van burgemeester en 

schepenen is om als eerste vergunningverlenend bestuursorgaan te beslissen over het 

volledige, regelmatig samengestelde aanvraagdossier en dat dit de openbare orde raakt. 

 

“Die bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen om, als eerste 

vergunningverlenend bestuursorgaan, te beslissen over het, weze het op punten die 

noodzakelijk zijn om met kennis van zaken te kunnen oordelen, volledig vergunningsdossier, 

raakt overigens de openbare orde.”  (eigen accentuering) 

 

De vermeende ontvankelijkheidsvereisten waarbij de verzoekende partijen zouden moeten 

aantonen dat zij in concreto in de mogelijkheid waren om de betrokken bevoegdheid uit te 

oefenen en de uitoefening ervan automatisch tot een ander procedure verloop zou hebben 

geleid worden als dusdanig ‘overruled’. Dit aangezien de bevoegdheid van de verzoekende 

partijen in deze de openbare orde raakt en de schending ervan dus zelfs ambtshalve – zonder 

desgevallend een concreet belang in hoofde van de verzoekende partijen – kan en moet worden 

beoordeeld door Uw Raad. 

 

De tussenkomende partij tracht dan ook de kern van de discussie, namelijk gebrekkigheid van 

de informatie uit het aanvraagdossier, uit de weg te gaan door in abstracto in te gaan op 

bepaalde formele ontvankelijkheidsvereisten. Daarbij wordt onterecht ook abstractie gemaakt 

van nochtans essentiële zaken, zijnde: 

 

- Het dossier in eerste aanleg was onvolledig en bevatte gebrekkige informatie, waardoor het 

aanvraagdossier in de omgevingsvergunningsprocedure niet in twee volledige aanleggen in 

haar totaliteit kon worden beoordeeld op de bestaanbaarheid met de geldende 

bestemmingsvoorschriften en de vernigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening én de 

sectorale regelgeving (zoals ook de mer-regelgeving in het bijzonder). Met andere woorden 

werd op substantiële wijze afbreuk gedaan aan de beoordelingsbevoegdheid van de 

verzoekende partijen én de inspraakmogelijkheid van iedere (derde) belanghebbende; 

 

- In het arrest van 3 december 2020 was Uw Raad  van oordeel dat de verwerende partij niet 

op redelijke en zorgvuldige wijze tot het besluit was gekomen dat de mogelijke milieueffecten 

van het project niet aanzienlijk zijn. De omstandigheid dat in de vergunningsbeslissing van 31 

oktober 2019 naar de bij de aanvraag gevoegde gebrekkig screeningsnota werd verwezen, 

deed aan deze vaststelling geen afbreuk. 
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- Uw Raad  reeds oordeelde dat het niet is omdat de verzoekende partij in eerste aanleg over 

een bepaalde onwettigheid heengestapt zou zijn, dat zij zich bij een herhaling van die 

onwettigheid in administratief beroep moet neerleggen en dat, wat die onregelmatigheid betreft, 

haar belang bij het inroepen van het legaliteitsbeginsel teloorgegaan is. Ook wanneer de 

verzoekende partij in eerste aanleg de aanvraag volledig verklaard heeft en de weigering op 

andere motieven gesteund heeft, heeft zij er belang bij dat de verwerende partij beslist op basis 

van een aanvraagdossier dat de nodige gegevens, in dit geval een project-MER-

screeningsnota, bevat om de aanvraag met kennis van zaken te beoordelen, zonder dat de 

verwerende partij daarbij gebonden is door de ontvankelijkheids- en volledigheidsverklaring in 

eerste aanleg. 

 

De tussenkomende partij is van oordeel dat de verzoekende partijen in dit geval niet op haar 

besluit over de volledigheid en ontvankelijkheid kon terugkomen en dat onderhavige casus niet 

vergelijkbaar was met de door verzoekende partijen geciteerde rechtspraak van Uw Raad. Zij 

miskent daarbij het zeer duidelijk standpunt van Uw Raad hieromtrent, alsook het gegeven dat 

thans géén volledige project-mer-screening voorhanden was gelet op het gebrekkig karakter 

ervan. 

 

Het argument van de tussenkomende partijen waarbij wordt gesteld dat de verzoekende partijen 

hun bevoegdheid definitief en onherroepelijk zouden hebben uitgeoefend, snijdt dan ook 

absoluut geen hout. Zoals reeds in het verzoekschrift uitvoerig werd uiteengezet, moet 

hieromtrent immers worden vastgesteld dat zij haar bevoegdheid dan wel heeft uitgeoefend 

doch louter op basis van manifest gebrekkige informatie en een onvolledig dossier.  

 

Verzoekende partijen wensen in dat opzicht immers nog te benadrukken dat het bijbrengen van 

een aanvullende mer-screening, in tegenstelling tot wat tussenkomende partij beweert, 

geenszins te kwalificeren is als een beperkte aanvulling en / of wijziging. Deze toevoeging had 

immers betrekking op het al of niet sprake zijn van aanzienlijke effecten op mens of milieu, wat 

onmiskenbaar een essentieel element van de aanvraag uitmaakt. 

 

Evenmin kan worden ontkend dat er in deze een schending van de bevoegdheid van het college 

van burgemeester en schepenen van de verzoekende partij voorligt. Deze schending ligt hem 

namelijk in het feit dat in de administratieve beroepsprocedure, m.a.w. nadat de verzoekende 

partijen hun beoordeling over de aanvraag hadden uitgesproken, een zogenaamd (aanvullende) 

mer-screeningsnota aan de vergunningsaanvraag werd toegevoegd welke deze aanvraag op 

een essentieel punt wijzigde. Op het ogenblik dat het college van burgemeester en schepenen 

van de gemeente Bornem zich in eerste aanleg uitsprak over de betreffende 

vergunningsaanvraag en aldus zijn decretaal toegewezen bevoegdheid als 

vergunningverlenende overheid in eerste aanleg uitoefende, beschikte zij niet over deze voor 

de aanvraag essentiële documenten. Aldus werd zij gehinderd om met de vereiste kennis van 
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zaken over de aanvraag te oordelen en werd haar bevoegdheid ontegensprekelijk miskend en 

dit ongeacht of zij die eerder reeds zou hebben uitgeoefend. 

 

B M.B.T. DE VERMEENDE ONGEGRONDHEID VAN HET MIDDEL 

 

De tussenkomende partij beweert in haar schriftelijke uiteenzetting dat wel degelijk een 

voldoende mer-screening is gebeurd en ook werd toegevoegd aan het aanvraagdossier in 

eerste aanleg. In het verzoekschrift wordt dit zeer duidelijk tegensproken en het tegendeel 

bewezen. Er moet worden besloten dat het bij de aanvraag gevoegde document houdende de 

project-MER-screening (i.e. de vragenlijst) manifest gebrekkig en onvolledig was. Het bevatte 

geen duidelijke omschrijving en evaluatie omtrent de potentiële effecten van het aangevraagde, 

noch omtrent de gepaste maatregelen die in deze context in de aanvraag zouden kunnen 

worden voorzien. 

 

Het feit dat de verzoekende partijen in administratieve beroepsaanleg  standpunt hebben 

kunnen innemen over de in beroepsaanleg (i.e. op 27 januari 2021) gevoegde project-MER-

screeningsanalyse en voortoets doet geen afbreuk aan het feit dat de bevoegdheid van eerste 

verzoekende partij in eerste aanleg werd geschonden.  

 

De schending van de bevoegdheid van de verzoekende partijen ligt hem immers precies in het 

feit dat in de administratieve beroepsprocedure, m.a.w. nadat de verzoekende partijen in eerste 

aanleg een beoordeling over de aanvraag had uitgesproken, documenten aan de 

vergunningsaanvraag werden toegevoegd die deze aanvraag wel degelijk op een essentieel 

punt (i.e. inzake de beoordeling van de milieueffecten) wijzigen. 

 

Op het ogenblik dat de verzoekende partij zich uitsprak over de betreffende 

vergunningsaanvraag en aldus zijn decretaal toegewezen bevoegdheid als 

vergunningverlenende overheid in eerste aanleg uitoefende, beschikte zij niet over deze voor 

de aanvraag essentiële documenten doch slechts over een manifest onvolledige en gebrekkige 

”mer-screening”.  

 

Aldus werd zij wel degelijk gehinderd om in eerste aanleg met de vereiste kennis van zaken (i.e. 

inzake de beoordeling van de milieueffecten) over de aanvraag te oordelen. Bovendien kan, in 

tegenstelling tot wat tussenkomende partij wil laten uitschijnen, niet worden ontkend dat de 

Deputatie in haar beoordeling van de aanvraag wel degelijk rekening heeft gehouden met de 

nota en aanvullende screeningsanalyse. 

 

“VERDUIDELIJKING VAN DE VERGUNNINGSAANVRAAG DOOR DE AANVRAGER 

TIJDENS DE BEROEPSPROCEDURE NA RVVB 
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De aanvrager verduidelijkte tijdens de beroepsprocedure na RvVb OP 21 januari 2021 zijn 

vergunningsaanvraag als volgt. 

• Toevoeging van een project-mer-screening 

[…] 

ADMINISTRATIEVE LUS 

Er werd een onregelmatigheid in de procedure vastgesteld, die tot de vernietiging van de 

beslissing zou kunnen leiden. 

De onregelmatigheid omvat het ontbreken van een uitgewerkt project-mer-screeningsnota. 

 

Deze onregelmatigheid wordt hersteld door 

- De toevoeging van een project-mer-screeningsnota na het arrest van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen 

- Het organiseren van een nieuw openbaar onderzoek 

- Nieuwe adviesvragen. 

 

Een project-mer-screeningsnota is een essentieel instrument dat het bestuur moet toelaten om 

te beoordelen of de aanvraag al dan niet aanzienlijke milieueffecten voor de mens en het milieu 

genereert. De bijgebrachte nota is bijgevolg een elementair en vereist dossierstuk dat ter inzage 

van het publiek dient gelegd te worden. 

 

Onderstaande beoordeling houdt rekening met de toegevoegde project-mer-screeningsnota.” 

 

De vraag of de Deputatie verplicht was om rekening te houden met deze voor de aanvraag 

essentiële documenten is in casu dan ook niet relevant, daar de Deputatie er wel degelijk 

rekening mee heeft gehouden terwijl deze voor de aanvraag essentiële documenten niet ter 

beschikking waren van de verzoekende partijen op het ogenblik dat zij zich in eerste aanleg 

uitspraken over de betreffende vergunningsaanvraag.” 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partijen werpen op dat de initieel bij de aanvraag gevoegde project-m.e.r.-

screeningsnota (hierna: screeningsnota) dermate gebrekkig dan wel onvolledig is dat ze als 

onbestaande dient beschouwd te worden. Doordat de verwerende partij in haar beoordeling 

rekening houdt met de op 27 januari 2021 toegevoegde nieuwe screeningsnota wordt volgens 

hen de bevoegdheid van de eerste verzoekende partij om te oordelen over de volledigheid van 

de aanvraag, miskend.  
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2. 

De tussenkomende partij kan niet worden bijgetreden wanneer zij meent dat het middel 

onontvankelijk is omdat de verzoekende partijen hun belang bij het middel niet aantonen en 

bij uitbreiding er zelfs geen belang zouden bij hebben. In zoverre het middel onder meer uitgaat 

van een schending van de bevoegdheidsverdeling tussen de eerste verzoekende partij (die in 

eerste administratieve aanleg preliminair oordeelt over de volledigheid en ontvankelijkheid van 

een aanvraag) en de verwerende partij (die in graad van administratief beroep preliminair 

oordeelt over de volledigheid en ontvankelijkheid van het administratief beroep), raakt het de 

openbare orde. 

 

Anders dan de tussenkomende partij aanvoert, doet de omstandigheid dat de gemeentelijke 

omgevingsambtenaar de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaarde evenmin afbreuk aan 

het belang van de verzoekende partijen bij het middel. De eerste verzoekende partij is immers 

niet zonder meer gebonden door de beslissing van de gemeentelijke omgevingsambtenaar 

waarbij de aanvraag volledig en ontvankelijk wordt verklaard en kan nog altijd vaststellen dat 

een screeningsnota ontbreekt dan wel dat de bij de aanvraag gevoegde screeningsnota 

ontoereikend is om te oordelen of een milieueffectenrapport moet worden opgemaakt. De 

Raad merkt in dit verband op dat de eerste verzoekende partij in haar weigeringsbeslissing 

van 9 mei 2019 dit overigens met zoveel woorden heeft vastgesteld. 

 

3.1. 

De aanvraag werd in eerste administratieve aanleg ingediend en behandeld volgens de 

gewone vergunningsprocedure.  

 

Artikel 19 OVD regelt het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek (en de eventuele 

aanvulling van een onvolledig dossier) als volgt: 

 

“De bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, of de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke 

omgevingsambtenaar onderzoekt de vergunningsaanvraag op haar ontvankelijkheid en 

volledigheid. 

 

Als de vergunningsaanvraag onvolledig is, kan de bevoegde overheid, de gemeentelijke, 

provinciale of gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem gemachtigde de 

vergunningsaanvrager per beveiligde zending vragen om de ontbrekende gegevens of 

documenten aan de aanvraag toe te voegen en de termijn bepalen waarbinnen dit moet 

gebeuren.” 
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Artikel 20, eerste lid OVD bepaalt:  

 

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

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

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

er over het project een milieueffectrapport moet worden opgesteld.”  

 

Artikel 21 OVD regelt de van rechtswege stopzetting van de procedure in het geval er wordt 

beslist in eerste bestuurlijke aanleg dat voor het project een milieueffectenrapport moet worden 

opgemaakt. 

 

Artikel 4.3.3, §2, eerste lid DABM bepaalt:  

 

“§ 2. In de gevallen, vermeld in artikel 4.3.2, § 2bis en § 3bis, waarvoor een project-m.e.r.- 

screeningsnota werd opgesteld, neemt de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en 

volledigheid van de vergunningsaanvraag, een beslissing of er een project-MER moet worden 

opgesteld. Zij doet dat op het ogenblik van en als onderdeel van de beslissing over de 

ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag. De beslissing dat al dan niet een 

project-MER moet worden opgesteld, wordt openbaar gemaakt door de vergunningverlenende 

overheid. De Vlaamse Regering kan verder inzake de project-m.e.r.-screening nadere regels 

vaststellen en kan de vorm en de inhoudelijke elementen van de project-m.e.r.-screeningsnota 

bepalen.” 

 

Uit voorgaande artikelen volgt dat het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek van de 

vergunningsaanvraag toekomt aan de in eerste administratieve aanleg bevoegde overheid. In 

het kader van voormeld onderzoek komt het aan de in eerste administratieve aanleg bevoegde 

overheid toe om de bij de aanvraag gevoegde screeningsnota te onderzoeken en te beslissen 

of over het project een milieueffectenrapport moet worden opgesteld. 

 

3.2. 

Artikel 4.3.2, §2bis en §3bis DABM luiden als volgt:  

 

“…  

§2bis. De Vlaamse Regering wijst, aan de hand van de criteria die worden omschreven in de bij 

dit decreet gevoegde bijlage II, de andere dan in paragrafen 1 en 2 vermelde categorieën van 

projecten aan waarvoor overeenkomstig dit hoofdstuk een project-MER of een project-m.e.r-

screeningsnota moet worden opgesteld.  

…  
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§3bis. De Vlaamse Regering wijst, aan de hand van de criteria die worden omschreven in de bij 

dit decreet gevoegde bijlage II, aan voor welke veranderingen aan reeds bestaande projecten 

van de categorieën, vermeld in paragrafen 1, 2 en 2bis, overeenkomstig dit hoofdstuk al dan 

niet een project-MER moet worden opgesteld op grond van een beslissing, geval per geval, van 

de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag. 

…”  

 

Artikel 2, §6 en §7 van het Project-MER-Besluit stelt:  

 

“…  

§6. Voor de categorieën van projecten, vermeld in bijlage III bij dit besluit, kan de initiatiefnemer 

een project-m.e.r.-screeningsnota indienen bij de overheid die beslist over de ontvankelijkheid 

en volledigheid van de vergunningsaanvraag. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu 

en het waterbeleid, kan een modelformulier vaststellen voor de opmaak van de project-m.e.r.-

screeningsnota, vermeld in het eerste lid. In dat modelformulier worden alle gegevens 

opgevraagd over de kenmerken van het voorgenomen project, de locatie van het project, de 

gebieden waarop het project van invloed kan zijn en de kenmerken van de mogelijke 

milieueffecten, die nodig zijn om te besluiten of er aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn 

van een voorgenomen project.  

 

§7. De overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de 

vergunningsaanvraag beslist geval per geval over die project-m.e.r.-screeningsnota's. Ze 

beslist op basis van de selectiecriteria, vermeld in bijlage II van het decreet. 

…” 

 

Voor projecten onder bijlage III geldt dat de initiatiefnemer een screeningsnota kan indienen 

bij de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvraag. Volgens 

de toelichting in de parlementaire voorbereiding zal de screeningsnota moeten afgestemd 

worden op de motivering van de overheid waarom (al dan niet) een project-MER moet 

opgesteld worden. Een project-m.e.r.-screeningsnota wordt omschreven als een 

gemotiveerde screeningsnota op basis waarvan wordt aangetoond hetzij, dat er geen 

aanzienlijke milieueffecten verbonden zijn aan de uitvoering van het project, hetzij, dat er 

vroeger een project-MER werd goedgekeurd betreffende een project waarvan het 

voorgenomen initiatief een herhaling, voortzetting of alternatief is, en een nieuw project-MER 

redelijkerwijze geen nieuwe of aanvullende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan 

bevatten (Parl. St. Vl. Parl 2011-12, nr. 1463/1, 3 en 7).  

 

Deze screeningsnota moet het bestuur toelaten om met kennis van zaken en aan de hand van 

de in bijlage II bij het DABM omschreven criteria te beoordelen in hoeverre de aanvraag 
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aanzienlijke effecten voor mens en milieu genereert, en of er daarover al dan niet een project-

MER moet worden opgemaakt.  

 

4.1 . 

De aanvraag heeft onder meer betrekking op de bouw van een meergezinswoning met 15 

appartementen (opgesplitst in twee afzonderlijke gebouwen met een tussenliggende opening), 

het rooien van bomen en struiken en de bouw van een ondergrondse parkeergarage met 25 

autostaanplaatsen. Er bestaat geen discussie over het feit dat het aangevraagde 

gekwalificeerd kan worden als een stadsontwikkelingsproject (rubriek 10 b) van bijlage III van 

het Project-MER-besluit. 

 

Voor projecten uit bijlage III van het project-MER-besluit is er een modelformulier op het 

omgevingsloket ter beschikking, getiteld “Mogelijke effecten op de omgeving”. In dit 

modelformulier kan per effect worden aangeduid of dit bepaald effect al dan niet wordt 

gegenereerd (“ja” of “nee, er zijn geen effecten denkbaar”). De screeningsnota die bij de 

aanvraag werd gevoegd, bestaat erin dat de tussenkomende partij het modelformulier uit het 

omgevingsloket heeft ingevuld door bij ieder afzonderlijk effect “nee. Er zijn geen effecten 

denkbaar.” aan te duiden.  

 

4.2 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar verklaart de aanvraag op 25 januari 2019 volledig. De 

eerste verzoekende partij stelt in haar weigeringsbeslissing van 9 mei 2019 dat de summiere 

screeningsnota niet genoeg informatie bevat om haar beslissing omtrent de potentiële 

noodzaak tot opmaak van een project-MER zorgvuldig te nemen. 

 

De verwerende partij overweegt in haar beslissing van 31 oktober 2019 dat rekening houdende 

met de kenmerken van het project, de omgeving en de bijgevoegde screeningsnota de 

mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn. De Raad vernietigt met een arrest 

van 3 december 2020 deze beslissing op grond van volgende overwegingen : 

 

“De motivering die de verwerende partij hanteert kan niet anders begrepen worden dan als een 

standaardmotivering die in geen enkel opzicht getuigt van een concrete toetsing van de 

aanvraag aan de criteria in bijlage II van het DABM, die nochtans het afwegingskader vormen 

bij het nemen van een screeningsbeslissing. De verwerende partij verwijst enkel naar “de 

kenmerken van het project, de omgeving en de bijgevoegde project-m.e.r.-screeningsnota” 

waaruit zou volgen dat het project geen aanzienlijke effecten zal hebben op het milieu. Uit die 

overwegingen kan niet worden afgeleid waarop de verwerende partij zich steunt om tot de 
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conclusie te komen dat geen milieueffectenrapport vereist is en dat mogelijke milieueffecten van 

dit project niet aanzienlijk zijn.  

 

Bovendien geldt er in haar hoofde een verstrengde motiveringsplicht aangezien de 

screeningsnota in eerste aanleg door de eerste verzoekende partij als gebrekkig werd aanzien 

en dit een reden tot weigering van de vergunningsaanvraag vormde. Uit de bestreden beslissing 

valt op geen enkele wijze af te leiden waarom de verwerende partij een andere mening is 

toegedaan. In haar beslissing in eerste administratieve aanleg wijst de eerste verzoekende partij 

onder meer op het feit dat alle gegevens ontbreken om te oordelen of het project effecten kan 

hebben op “de nabijgelegen biologisch zeer waardevolle vijver”. In het verzoekschrift wijzen de 

verzoekende partijen erop dat het project potentieel effecten kan genereren op de omgeving, 

specifiek op de mobiliteit, op het watersysteem, op de bodem, op de luchtkwaliteit en op de 

biodiversiteit, gelet onder meer op de aanwezigheid van 25 autostaanplaatsen, de bijkomende 

verharding, het rooien van bomen en struiken.  

 

De belanghebbende voert in haar nota aan dat uit de stukken van de aanvraag en de andere 

onderdelen van de bestreden beslissing blijkt dat het project getoetst werd aan de criteria van 

bijlage II DABM en dat hieruit blijkt dat er geen aanzienlijke milieueffecten verbonden zijn aan 

de uitvoering van het project. De belanghebbende verwijst naar allerlei passages uit zowel de 

beschrijvende nota zoals gevoegd bij de aanvraag, als uit de bestreden beslissing, waaruit ze 

afleidt dat er geen aanzienlijke milieueffecten zijn. De belanghebbende verliest uit het oog dat 

er een verschil bestaat tussen de afwezigheid van (bepaalde) milieueffecten – zoals aangeduid 

in de screeningsnota – en de aanwezigheid van (bepaalde) milieueffecten, maar die na toetsing 

aan de criteria van bijlage II DABM niet noodzaken tot het opstellen van een project-MER. Deze 

argumentatie van de belanghebbende verhelpt niet dat enige beoordeling hieromtrent ontbreekt 

in de bestreden beslissing.  

 

5. 

De verzoekende partijen kunnen dan ook worden bijgetreden wanneer zij stellen dat uit de 

bestreden beslissing niet blijkt dat de verwerende partij zelf de mogelijke milieueffecten concreet 

en afdoende heeft onderzocht. De verwerende partij kon dan ook niet op redelijke en 

zorgvuldige wijze tot het besluit komen dat de mogelijke milieueffecten van het project niet 

aanzienlijk zijn.  

 

De omstandigheid dat in de bestreden beslissing, zij het zonder meer, wordt verwezen naar de 

bij de aanvraag gevoegde project-m.e.r.-screeningsnota, doet aan voorgaande vaststelling 

geen afbreuk. De screeningsparagraaf, zoals vervat in de bestreden beslissing, betreft een 

loutere stijlformule of standaardmotivering die niet voldoet aan het afwegingskader dat is 

bepaald in bijlage II van het DABM.” 
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Binnen het kader van het aangereikte middel, oordeelt de Raad dat de in de bestreden 

beslissing opgenomen screeningsparagraaf een standaardmotivering betreft en aldus 

gebrekkig is en de beslissing van 31 oktober 2019 vernietigd wordt. Over (de inhoud van) de 

bij de aanvraag gevoegde screeningsnota wordt door de Raad in het arrest van 3 december 

2020 geen uitspraak gedaan. 

 

In de thans bestreden beslissing wordt het volgende overwogen : 

 

“… 

ADMINISTRATIEVE LUS 

 

Er werd een onregelmatigheid in de procedure vastgesteld, die tot de vernietiging van de 

beslissing zou kunnen leiden. 

 

De onregelmatigheid omvat het ontbreken van een uitgewerkte project-mer-screeningsnota. 

 

Deze onregelmatigheid wordt hersteld door 

- De toevoeging van een project-mer-screeningsnota na het arrest van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen. 

- Het organiseren van een nieuw openbaar onderzoek.  

- Nieuwe adviesvragen. 

 

Een project-mer-screeningsnota is een essentieel instrument dat het bestuur moet toelaten om 

te beoordelen of de aanvraag al dan niet aanzienlijke milieueffecten voor de mens en het milieu 

genereert.  De bijgebrachte nota is een bijgevolg een elementair en vereist dossierstuk dat ter 

inzage van het publiek dient gelegd te worden. 

 

Onderstaande beoordeling houdt rekening met de toegevoegde project-mer-screeningsnota. 

… 

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE (M.E.R.) 

 

Het project is opgenomen in bijlage III van het MER-besluit. Voor de aanvraag geldt een 

screeningsplicht. Een uitgebreide screening werd na arrest van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen bijgebracht. 

 

Het project valt onder rubriek 10b) ‘stadsontwikkelingsprojecten’ van bijlage III van het MER-

besluit. 

 

De initiële project-mer-screening gebeurde via de aanvinklijst in het omgevingsloket waarbij 

louter op alle vragen van de vragenlijst ‘neen’ werd aangeduid. 
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Het college van burgemeester en schepen heeft de aanvraag o.a. geweigerd omdat ze 

oordeelde dat de screeningnota niet genoeg gegevens bevatte om een correcte inschatting te 

maken van de aanwezigheid van potentiële milieueffecten.  Dit is merkwaardig, aangezien het 

aanvraagdossier door de gemeente volledig en ontvankelijk verklaard werd 25 januari 2020. 

 

De Raad oordeelde dat in de beslissing van de deputatie enkel wordt gesteld dat uit de project-

m.e.r.-screeningsnota blijkt dat de mogelijke milieueffecten niet aanzienlijk zijn. Dat is volgens 

de Raad een standaardmotivering die in geen enkel opzicht getuigt van een concrete toetsing 

aan de criteria in bijlage II van het DABM, terwijl er bovendien een verstrengde motiveringsplicht 

gold omdat de screeningsnota in eerste aanleg als gebrekkig werd aanzien, o.a. gelet op de 

nabijgelegen biologisch zeer waardevolle vijver.  

De Raad oordeelde dat door het ontbreken van een project-m.e.r.-screeningsnota de aanvraag 

niet in aanmerking komt voor vergunning. 

 

Naar aanleiding van het arrest, werd een uitvoerige project-mer-screening bijgebracht, 

opgemaakt door het studiebureau Profex.  De bespreking van de effecten wordt in 

bovenstaande titels gedaan. 

…” 

 

4.3. 

De eigenheid van de voorafgaande screening bestaat erin dat er in een eerste gemotiveerde, 

op wettelijke criteria (bijlage II bij het DABM) gesteunde beoordeling onderzocht wordt of de 

aanvraag aanzienlijke milieueffecten kan hebben en dat het bevoegde bestuur dan op basis 

van die voorafgaande beoordeling beslist of er al dan niet een project-MER opgesteld moet 

worden.  

 

De aanvraag heeft betrekking op de bouw van twee meergezinswoningen die samen 15 

woonentiteiten vormen, met ondergrondse parkeergarage in de korte nabijheid van het 

Mannenwiel. Het kan in redelijkheid niet worden betwist dat een dergelijk project wel degelijk 

effecten kan hebben voor mens en milieu, in het bijzonder wat de aspecten ‘mobiliteit’, ‘bodem’, 

‘water’, ‘geluid en trillingen’ (bouwfase) en ‘emissies inzake lucht’ betreffen.  

 

De bij de aanvraag gevoegde screeningsnota is dus gebrekkig door bij ieder mogelijk effect in 

te vullen dat er geen effecten verwacht kunnen worden. Deze verstrekte gegevens laten de 

bevoegde overheid in geen geval toe om een degelijk onderzoek te voeren naar de mogelijke 

(aanzienlijke) milieueffecten van het aangevraagde. In de screeningsnota dient voor de 
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relevante effecten minstens te worden gemotiveerd waarom de effecten niet aanzienlijk zijn in 

het geval hiertoe besloten wordt. 

 

De bij de aanvraag gevoegde screeningsnota kan in het licht van het voorwerp van de 

aanvraag dus niet beschouwd worden als een (gemotiveerd) document waarin van het 

voorgenomen project aangegeven wordt of er aanzienlijke effecten voor mens en milieu te 

verwachten zijn. Het bijvoegen van een nota die inhoudelijk volkomen ontoereikend is, dient 

gelijkt gesteld te worden met het ontbreken van een screeningnota en moet dus in principe 

leiden tot de noodzakelijke weigering van de aanvraag door de bevoegde 

vergunningverlenende overheid wegens onvolledigheid van het aanvraagdossier.  

 

4.4. 

De verwerende partij remedieert de bij de aanvraag gevoegde gebrekkige screeningsnota door 

in het kader van de herstelprocedure een nieuwe screeningsnota toe te laten en hiertoe de 

administratieve lus toe te passen. De verwerende partij komt tot het oordeel dat er geen 

project-MER dient opgesteld te worden en steunt zich bij haar oordeel uitdrukkelijk op de 

tweede screeningsnota.  

 

Door deze onvolledige aanvraag in graad van administratief beroep te herstellen, miskent de 

verwerende partij de bevoegdheidsverdeling in de vergunningsprocedure zoals vastgelegd in 

het Omgevingsvergunningsdecreet en die van openbare orde is. De overheid in eerste 

administratieve aanleg is bevoegd, zoals hierboven werd vastgesteld, om de aanvraag op zijn 

volledigheid en ontvankelijk te onderzoeken, met inbegrip van het onderzoek naar de 

gevoegde screeningsnota, en in voorkomend geval het opvragen van deze screeningsnota 

indien ze ontbreekt bij de aanvraag (art. 19 OVD). 

 

Uit dit onderzoek volgt ofwel de beslissing dat een milieueffectenrapport moet worden 

opgesteld, waardoor de aanvraag van rechtswege onvolledig en zonder voorwerp is. Tegen 

deze beslissing staat geen administratief beroep open. Ofwel leidt het onderzoek tot de 

beslissing dat geen milieueffectenrapport moet worden opgesteld, in welk geval de aanvraag 

ontvankelijk en volledig verklaard kan worden en het onderzoek van het project door de in 

eerste aanleg bevoegde overheid kan aanvatten.  

 

De overheid in laatste administratieve aanleg, in de voorliggende zaak de verwerende partij, 

is bevoegd om het administratief beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid te 

onderzoeken (artikel 57 OVD). Volgens de modaliteiten van artikel 57 OVD kan de verwerende 

partij ontbrekende gegevens of documenten opvragen, waarbij het beroep als onvolledig wordt 
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beschouwd indien de beroepsindiener het nalaat op de opgevraagde gegevens of documenten 

tijdig te bezorgen. Indien de bevoegde overheid in eerste of laatste administratieve aanleg 

tijdens het onderzoek van het project een onregelmatigheid vaststelt (die kan leiden tot de 

vernietiging van de bestreden beslissing) dan kan ze op grond van artikel 13 OVD de 

administratieve lus toepassen.  

 

Aangezien de bij de aanvraag gevoegde screeningsnota in die mate ontoereikend is dat ze de 

bevoegde vergunningverlenende overheid niet toelaat om een beslissing te kunnen nemen of 

een milieueffectenrapport dient te worden opgesteld, is de aanvraag van het voorliggend 

project onvolledig. Deze legaliteitsbelemmering noopt ertoe dat de verwerende partij de 

aanvraag dient te weigeren. De verwerende partij is immers, zoals hierboven vastgesteld, niet 

bevoegd om (via de administratieve lus) de onvolledigheid van een vergunningsaanvraag te 

remediëren. 

 

4.5. 

De stelling van de tussenkomende partij dat de op 21 januari 2021, dit wil zeggen bij het 

hernemen van de administratieve beroepsprocedure na het arrest van 3 december 2020, 

gevoegde screeningsnota slechts een bundeling van alle reeds beschikbare informatie was, 

kan niet worden bijgetreden en is bovendien niet van die aard om anders te oordelen.  

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

B. Tweede middel 

Het tweede middel wordt niet onderzocht aangezien de gebeurlijke gegrondheid ervan niet tot 

een ruimere vernietiging kan leiden. 

VI. Indeplaatsstelling 

Standpunt van de partijen  

1. 

De verzoekende partijen vragen : 

 

“Verzoekende partij verzoekt Uw Raad om toepassing te maken van artikel 37, §2 van het 

decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse 

bestuursrechtscolleges.  
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Artikel 37, §2 DBRC-decreet laat immers aan Uw Raad toe om ingeval van vernietiging van een 

vergunningsbeslissing haar arrest in de plaats te stellen van de nieuw te nemen beslissing 

wanneer die nieuwe beslissing het gevolg zal zijn van een gebonden bevoegdheid van de 

verwerende partij. 

… 

In casu leidt een vernietiging op basis van het eerste middel ertoe dat verwerende partij over 

een zuiver gebonden bevoegdheid beschikt. Uit de rechtspraak van Uw Raad volgt immers dat 

het gebrek aan een screeningsnota niet kan worden hersteld tijdens de administratief 

beroepsprocedure en dat de aanvraag alsdan ook (gelet op deze gebonden bevoegdheid) moet 

worden geweigerd. 

 

In voorliggend dossier kan niet worden ontkend dat de bij de aanvraag gevoegde vragenlijst 

(m.b.t. de mer-screeningsplicht) dermate gebrekkig was ingevuld dat er de facto bij de aanvraag 

geen screening was gevoegd. Dit wordt door de vergunningsaanvrager ook (impliciet) erkend 

door in de beroepsprocedure (na het arrest van Uw Raad van 3 december 2020) een project-

mer-screeningsnota aan de aanvraag toe te voegen. Deze werkwijze is evenwel manifest in 

strijd met de hierboven aangehaalde rechtspraak van Uw Raad. 

 

2. 

De tussenkomende partij stelt : 

 

“… 

Het verzoek kan niet worden ingewilligd om verscheidene redenen : 

- De onontvankelijkheid van het middel 

- De ongegrondheid van het middel 

- De schending van het gezag van gewijsde van het arrest van 3 december 2020. In dit arrest 

heeft Uw Raad niet beslist tot toepassing van artikel 37 § 2 DBRC-decreet. Het probleem op 

grond waarvan de verzoekende partij thans de toepassing van artikel 37 § 2 DBRC-decreet 

vraagt, bestond nochtans toen ook al, m.n. het beweerd ontbreken in de aanvraag van een 

screeningsnota.  

De screeningsnota al dan niet bij de aanvraag, is ook aan bod gekomen in de motieven van het 

arrest van 3 december 2020. 

Dat betekent dat als het probleem al bestond op het ogenblik van het arrest van 3 december 

2020 en de Raad heeft alsdan haar bevoegdheid uit artikel 37 § 2 DBRC-decreet niet toegepast 

(waartoe zij ook geen reden zag omdat zij meende dat er wel een nota was maar dat deze 

eerder niet voldoende gestoffeerd was), dan laat het gezag van gewijsde verbonden aan dit 

arrest niet toe om in een latere beoordeling van dit beweerd probleem tot een andere conclusie 

te komen.” 
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Beoordeling door de Raad 

1. 

Artikel 37, §2 DBRC-decreet luidt als volgt: 

 

“Het Vlaams bestuursrechtscollege als vermeld in artikel 2, 1°, b), kan, als de nieuw te nemen 

beslissing, bevolen conform paragraaf 1, eerste lid, het gevolg is van een gebonden 

bevoegdheid van de verwerende partij, het arrest in de plaats stellen van die beslissing. 

 

Onder het geval, vermeld in het eerste lid, worden ook de gevallen van feitelijke of naderhand 

gebonden bevoegdheid verstaan die volgen uit de toepassing van de regelgeving in het licht 

van de concrete gegevens en omstandigheden van het dossier.” 

  

De Raad beschikt in functie van een efficiënte geschillenbeslechting en mits het respecteren 

van de scheiding der machten over een beperkte substitutiebevoegdheid. Hij kan zijn arrest in 

de plaats stellen van de bestreden beslissing, en desgevallend zelf de gevraagde omgevings-

vergunning weigeren, in zoverre de verwerende partij in dit kader als vergunningverlenende 

overheid beschikt over een gebonden bevoegdheid.  

 

2.  

Zoals blijkt uit de beoordeling van het eerste middel is er, gelet op de onvolledigheid van het 

aanvraagdossier bij gebrek aan een screeningsnota, sprake van een onoverkomelijke 

legaliteitsbelemmering. In het licht hiervan bestaat er in hoofde van de verwerende partij een 

gebonden bevoegdheid om de onvolledigheid van de omgevingsvergunningsaanvraag vast te 

stellen.  

 

Het herstellen van een gebrek aan een screeningsnota in graad van administratief beroep valt 

niet te verzoenen met de uitdrukkelijke bevoegdheid van de overheid in eerste administratieve 

aanleg om te oordelen over de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvraag. (RvS 23 

december 2021, nr. 252.538)  

 

De Raad beslist daarom tot een indeplaatsstelling overeenkomstig artikel 37, §2 DBRC-

decreet. 
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VII. Beslissing  

1. De tussenkomst van nv BRABO is ontvankelijk.  

 

2. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

3. De Raad stelt zijn arrest in de plaats van de nieuw te nemen beslissing en weigert de 

omgevingsvergunning voor de sloop van de bestaande gebouwen, het rooien van bomen 

en struiken en de nieuwbouw van een meergezinswoning met 15 appartementen met een 

ondergrondse parkeergarage met 25 autostaanplaatsen, een fietsenstalling voor 42 fietsen 

en een vuilnisberging, op de percelen gelegen te 2880 Bornem aan de Rijkenhoek 22. 

 

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 2 juni 2022 door de derde kamer. 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de derde kamer, 

Kengiro VERHEYDEN Filip VAN ACKER 
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