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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 16 juni 2022 met nummer RvVb-A-2122-0864  

in de zaak met rolnummer 1920-RvVb-0744-A 

 

 

Verzoekende partij Jeroen BAETEN 

 

vertegenwoordigd door advocaat Jeroen DE CONINCK, met 

woonplaatskeuze te 2000 Antwerpen, Amerikalei 211 

 

Verwerende partij de provincie ANTWERPEN, vertegenwoordigd door de 

deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 

22 

 

Tussenkomende partij 

 

Margareta GEEROMS 

 

vertegenwoordigd door adovcaat Els DESAIR, met 

woonplaatskeuze te 2000 Antwerpen, Lange Klarenstraat 22 

 

I. Voorwerp van het beroep 

Verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 1 juli 2020 de vernietiging van de 

beslissing van verwerende partij van 7 mei 2020, waarmee aan tussenkomende partij een 

omgevingsvergunning onder voorwaarden wordt verleend voor het bouwen van een 

tweewoonst na afbraak van de bestaande woning (omgevingsnummer: 2019132836). 

 

Verwerende partij heeft het bestuurlijk beroep van tussenkomende partij tegen de 

weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-

Katelijne-Waver van 20 januari 2020 ingewilligd. 
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Het project ligt in 2860 Sint-Katelijne-Waver aan de Hoogstraat 18 en heeft als kadastrale 

omschrijving afdeling 3, sectie D, nummer 417R2. 

II. Rechtspleging  

1. 

De Raad verwerpt met het arrest van 27 augustus 2020 met nummer RvVb-UDN-1920-1163 

de vordering van verzoekende partij tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden 

beslissing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, ingesteld met een aangetekende brief van 14 

augustus 2020. Verzoekende partij dient tijdig een verzoek tot voortzetting in.  

 

De Raad verwerpt met het arrest van 25 maart 2021 met nummer RvVb-S-2021-0807 de 

vordering van verzoekende partij tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden 

beslissing, ingesteld met een aangetekende brief van 12 oktober 2020. Verzoekende partij 

dient tijdig een verzoek tot voortzetting in. 

 

2. 

Verwerende partij bezorgt het administratief dossier maar dient geen antwoordnota in. 

Tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting in. Verzoekende partij dient een 

toelichtende nota in. 

 

Partijen worden opgeroepen voor de openbare zitting van 25 november 2021. Ze stemmen in 

met het schriftelijk behandelen en in beraad nemen van de vordering, met toepassing van 

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

rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (hierna: Procedurebesluit). 

III. Feiten 

1. 

Tussenkomende partij vraagt op 30 oktober 2019 een omgevingsvergunning voor het bouwen 

van een tweewoonst na afbraak van de bestaande woning. 

 

2. 

Het perceel ligt volgens het gewestplan ‘Mechelen’ deels in woongebied met landelijk karakter 

en achteraan deels in KMO-gebied. 
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3. 

De aanvraag doorloopt de vereenvoudigde procedure zodat er geen openbaar onderzoek 

wordt georganiseerd. 

 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar adviseert ongunstig. 

 

In navolging hiervan weigert het college van burgemeester en schepenen op 20 januari 2020 

een omgevingsvergunning. 

 

4. 

Tegen deze beslissing tekent tussenkomende partij op 19 februari 2020 bestuurlijk beroep aan 

bij verwerende partij, waarbij een gewijzigde inplanting van de parkeerplaatsen wordt 

voorgesteld.  

 

Het college van burgemeester en schepenen adviseert in navolging van de gemeentelijke 

omgevingsambtenaar op 4 mei 2020 ongunstig, ook wat betreft de gewijzigde inplanting van 

de parkeerplaatsen.  

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert op 29 april 2020 voorwaardelijk gunstig, waarbij 

de door tussenkomende partij voorgestelde gewijzigde inplanting van de parkeerplaatsen 

wordt afgewezen en een alternatieve inplanting van twee parkeerplaatsen achteraan wordt 

voorgesteld. 

 

In navolging hiervan verklaart verwerende partij het beroep na de hoorzitting van 5 mei 2020 

op 7 mei 2020 gegrond en verleent ze een omgevingsvergunning onder voorwaarden. Dat is 

de bestreden beslissing. 

IV. Ontvankelijkheid van het beroep - belang 

Standpunt van de partijen  

1. 

Verzoekende partij stelt dat ze ressorteert onder ‘het betrokken publiek’ in de zin van de 

artikelen 2, 1° en 105, §2, 2° van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning (hierna: OVD), omdat ze hinderlijke gevolgen ondervindt door de 

bestreden beslissing. Ze stelt met name dat ze als eigenaar en bewoner van een aan het 

project palende woning met tuin privacyhinder zal ondervinden door bovenmatige inkijk in haar 
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achtertuin vanaf het dakterras bij de woning op de verdieping dat richting haar perceel is 

georiënteerd en geen zichtscherm heeft en vanuit de twee grote ramen in de rechterzijgevel 

van deze woning die grenzen aan de leefruimtes. Ze stelt dat ze door dit dakterras ook 

geluidshinder zal ondervinden. Ze stelt voorts dat ze door de inplanting van twee 

parkeerplaatsen achteraan het aanvraagperceel die zichtbaar zijn vanuit haar achtertuin 

visuele hinder zal ondervinden. Ze meent tenslotte dat deze parkeerplaatsen ter hoogte van 

de servitudeweg nefast zijn voor de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers, 

waaronder zijzelf. 

 

2. 

Tussenkomende partij betwist het belang van verzoekende partij. Ze verwijt haar dat ze de 

beweerde hinderlijke gevolgen van het project niet afdoende uiteenzet en aannemelijk maakt. 

Ze stelt met name dat verzoekende partij niet aantoont dat er vanaf het dakterras bij de woning 

op de verdieping en vanuit de twee grote ramen in de rechterzijgevel van deze woning 

noemenswaardige inkijk is in haar achtertuin en dat ze door dit terras geluidshinder zal 

ondervinden, gelet op de vaststelling dat er daartussen nog twee zijtuinstroken en een 

servitudeweg van bijna 3 meter zijn gelegen en de oriëntatie van haar woning richting de 

woning in de Hoogstraat 10, waardoor er hoogstens in een beperkt deel van haar achtertuin 

enige inkijk mogelijk is. Ze wijst daarbij op de naleving van de regels van het Burgerlijk 

Wetboek inzake lichten en zichten en op de vaststelling dat de gesloopte woning indertijd ook 

ramen in de rechter zijgevel had die uitkeken op het perceel van verzoekende partij, die daarop 

pas later heeft gebouwd en waarbij er ook in haar woning ramen zijn voorzien die uitkijken op 

de aanpalende percelen. Ze stelt dat verzoekende partij ook niet aantoont dat ze zicht heeft 

op de twee parkeerplaatsen bij het project die worden ingeplant op 15 meter achter de 

achtergevel van de nieuwbouw, gelet op de afstand tot haar woning met daartussen onder 

meer een servitudeweg, die op heden ook wordt gebruikt door auto’s en landbouwvoertuigen, 

de haag waarmee haar tuin is afgesloten en de vaststelling dat ze haar eigen zijtuinstrook als 

parking gebruikt. 

 

3. 

Verzoekende partij betwist de exceptie van belang van tussenkomende partij. Ze merkt op dat 

de belangvereiste niet op een overdreven formalistische wijze mag worden beoordeeld, en 

stelt algemeen dat ze als naaste buur zal worden geconfronteerd met een verzwaring van het 

woonprogramma met meer inkijk en parkeergelegenheid in de achtertuin. Ze benadrukt dat 

het dakterras is ingeplant voorbij haar woning en uitsteekt boven haar haag, zodat er vanop 

dit terras rechtstreeks zicht kan worden genomen in haar tuin, ongeacht de afstand van 6 

meter en de oriëntatie van haar woning. Ze merkt daarbij op dat dit terras de enige buitenruimte 
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is bij de woning op de verdieping en dus intensief zal worden gebruikt, terwijl de gesloopte 

woning geen dergelijk terras had en evenmin grote ramen op de verdieping die bij leefruimtes 

horen, en er een volwaardige groenbuffer was. Wat betreft de inplanting van de twee 

parkeerplaatsen herhaalt ze dat ze hierop zowel vanuit haar achtertuin als vanop de eerste 

verdieping van haar woning zal uitkijken.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Een beroep bij de Raad tegen een in laatste bestuurlijke aanleg genomen beslissing over een 

omgevingsvergunning kan worden ingesteld door ‘het betrokken publiek’, waaronder elke 

natuurlijke persoon die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of 

belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning (artikel 

105, §2, lid 1, 2° en artikel 2, lid 1, 1° OVD). Verzoekende partij moet in haar verzoekschrift 

dus voldoende concreet aannemelijk maken dat ze door de bestreden beslissing welbepaalde 

hinderlijke of nadelige gevolgen kan ondervinden. De verplichting om de hinder en nadelen 

concreet te omschrijven mag niet op een buitensporig restrictieve of formalistische wijze 

worden toegepast omdat een te hoge drempel op de toegang tot de Raad afbreuk zou doen 

aan of onverzoenbaar zou zijn met het effectieve recht op toegang tot de rechter, zoals onder 

meer gewaarborgd door artikel 9, lid 3 van het verdrag van Aarhus. 

 

2. 

Het project voorziet de oprichting van een tweewoonst op korte afstand van het aanpalend 

perceel met woning en tuin van verzoekende partij. De woning op de verdieping beschikt 

daarbij achteraan over een dakterras zonder zichtscherm, terwijl er in de rechter zijgevel ook 

twee grote ramen zijn voorzien bij de leefruimtes die uitkijken richting het perceel van 

verzoekende partij. Aan achterzijde van het bouwperceel worden twee parkeerplaatsen 

voorzien die aansluiten op de servitudeweg tussen het bouwperceel en het perceel van 

verzoekende partij. Dit blijkt uit het administratief dossier en wordt door partijen op zich niet 

betwist. 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 privacy- en visuele hinder die ze (vooral) in haar achtertuin door het terras, de 

ramen op de verdieping en de parkeerplaatsen bij het project als rechtstreeks aanpalende zal 

ondervinden. De vaststelling dat er tussen beide percelen nog een servitudeweg is gelegen 

en er mede door de zijtuinstroken enige afstand is tussen het project en de achtertuin van 

verzoekende partij doet daaraan op zich geen afbreuk. Dit geldt ook voor de gebeurlijke 

vaststelling dat het project en de andere buur van verzoekende partij gelijkaardige hinderlijke 
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of nadelige gevolgen ondervinden door haar tweewoonst met tuin. De exceptie wordt 

verworpen. 

 

V. Onderzoek van de middelen 

 

A. Eerste middel 

 

Standpunt van de partijen  

 

1. 

Verzoekende partij voert de schending aan van: 

- artikel 4.3.1, §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO) 

- de artikel 30, 71 en 74 OVD 

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

de bestuurshandelingen 

- het materiële motiverings-, het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel als algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

In een eerste middelonderdeel verwijt ze verwerende partij onder meer dat deze in het kader 

van de vereenvoudigde procedure in graad van bestuurlijk beroep ambtshalve een alternatief 

voorstel uitwerkt over het aantal parkeerplaatsen en hun inplanting, dat zowel afwijkt van de 

aanvraag van tussenkomende partij als van haar gewijzigde voorstellen daarover in het kader 

van haar bestuurlijk beroep. Ze stelt dat een ambtshalve planaanpassing volgens artikel 4.3.1, 

§1, lid 2 VCRO enkel mogelijk is in het kader van de gewone vergunningsprocedure in eerste 

bestuurlijke aanleg. Ze verwijt verwerende partij ook dat deze nalaat om te motiveren waarom 

haar ambtshalve planaanpassing voldoet aan de voorwaarden in artikel 4.3.1, §1, lid 2 VCRO 

en moet worden beschouwd als een beperkte en niet-essentiële planaanpassing. Ze meent 

dat deze planaanpassing, waarbij de parkeerplaats in de voortuin wordt geschrapt en de twee 

overige parkeerplaatsen dichter bij de woning ter hoogte van de achtertuin worden ingeplant, 

bovendien niet als beperkt kan worden beschouwd omdat zowel het aantal parkeerplaatsen 

en hun ligging als de grootte van de tuinzone essentieel zijn voor de beoordeling van de 

verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening en in het bijzonder de 

mobiliteitsimpact van het project. Ze wijst daarbij op de vaststelling dat ze door deze 

planaanpassing vanuit haar achtertuin op nog kortere afstand zicht heeft op geparkeerde 

voertuigen en parkeerplaatsen in de achtertuin, terwijl dit vreemd is aan de onmiddellijke 

omgeving. 
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2. 

Tussenkomende partij betwist het middelonderdeel. Ze stelt vooreerst dat uit artikel 64 OVD 

volgt dat een planwijziging zowel in het kader van de gewone als de vereenvoudigde procedure 

wel degelijk ook mogelijk is in graad van bestuurlijk beroep, gelet op het oogmerk van 

procedure-efficiëntie, waaraan geen afbreuk wordt gedaan door het feit dat artikel 4.3.1 VCRO 

daarnaar niet verwijst omdat beide artikelen gelijke rechtskracht hebben. Ze meent dat het 

daarbij niet relevant is of de planwijziging wordt gesuggereerd door verwerende partij en wordt 

aanvaard door de aanvrager dan wel of ze wordt voorgesteld door de aanvrager en wordt 

aanvaard door verwerende partij. Ze betwist voorts dat de planaanpassing met betrekking tot 

het aantal parkeerplaatsen en hun inplanting niet kan worden beschouwd als een beperkte 

planaanpassing in de zin van artikel 4.3.1, §1, lid 2 VCRO en dat de bestreden beslissing ter 

zake niet afdoende is gemotiveerd. Ze merkt op dat het aantal parkeerplaatsen uit de aanvraag 

dan wel uit de alternatieve voorstellen van tussenkomende partij in het kader van haar 

bestuurlijk beroep wordt gereduceerd van respectievelijk 5, 4 of 3 naar 2, waardoor ook de 

door verzoekende partij aangevoerde visuele- en de mobiliteitshinder worden gehalveerd. Ze 

merkt ook op dat de twee resterende parkeerplaatsen slechts beperkt worden verschoven 

richting de woning, waardoor hun inplanting voor verzoekende partij minder hinderlijk is omdat 

de hoek van waaruit ze hierop uitzicht neemt scherper wordt, ongeacht de vaststelling dat 

verzoekende partij deze parkeerplaatsen door de afstand met haar woning en tuin en de 

groeninkleding tussenin amper zal kunnen zien. Ze wijst daarbij ook nog op de vaststelling dat 

de planwijziging niet impliceert dat er minder groen zal zijn in de achtertuin bij het woning 

omdat het groen enkel wordt verplaatst en er uiteindelijk minder verharding en meer groen zal 

zijn. Ze meent dat deze planaanpassing hierdoor tot gevolg heeft dat de door verzoekende 

partij aangevoerde hinder aanzienlijk reduceert, zodat ze geen belang heeft bij dit 

middelonderdeel. Ze stelt dat uit de overwegingen van de bestreden beslissing met betrekking 

tot de planwijziging duidelijk blijkt dat daarmee ten behoeve van de omgeving en dus ook van 

verzoekende partij wordt beoogd om de groenaanplantingen op het bouwperceel te 

optimaliseren en het aantal parkeerplaatsen te beperken, waarmee verwerende partij 

ondubbelzinnig aangeeft dat ze de planwijziging ‘beperkt’ acht. 

 

3. 

Verzoekende partij stelt in haar wederantwoordnota onder verwijzing naar rechtspraak van de 

Raad van State nog dat een ambtshalve planwijziging in graad van bestuurlijk beroep niet 

mogelijk is op basis van artikel 64 OVD. Ze stelt voorts dat de motieven van tussenkomende 

partij om het beperkt karakter van de planaanpassing aan te tonen moeten worden beschouwd 

als motieven post factum waarmee geen rekening kan worden gehouden. Ze merkt daarbij op 

dat tussenkomende partij nalaat om een overweging uit de bestreden beslissing aan te halen 
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die betrekking heeft op het al dan niet beperkt karakter van de planaanpassing. Ze betwist 

tenslotte dat ze geen belang heeft bij het middelonderdeel dat de aanvraag in graad van 

bestuurlijk beroep essentieel wordt gewijzigd omdat de hinder in haar hoofde door deze 

planaanpassing zou verminderen omdat dit niet relevant is om het al dan niet beperkt karakter 

van de planaanpassing te beoordelen. 

 

Beoordeling door de Raad 

 

1. 

Verwerende partij kan als vergunningverlenende overheid voorwaarden verbinden aan de 

uitvoering van stedenbouwkundige handelingen (artikel 71 OVD). Ze kan een 

onverenigbaarheid van de aanvraag met de stedenbouwkundige voorschriften of de goede 

ruimtelijke ordening in beginsel remediëren door het opleggen van voorwaarden, waaronder 

een beperkte aanpassing van de ingediende bouwplannen. Ze mag daarmee niet de leemten 

opvangen van een onvolledige of vage aanvraag, en de opgelegde planwijziging moet voldoen 

aan welbepaalde vereisten (artikel 4.3.1, §1, leden 2 en 3 VCRO in samenlezing met artikel 

30 OVD). De decreetgever verwoordt die finaliteit door te stellen dat ‘het 

vergunningverlenende bestuursorgaan door het opleggen van een voorwaarde te kennen 

geeft dat zonder deze voorwaarde het aangevraagde niet vergunbaar is’ (Parl. St. Vl. Parl., 

2008-2009, 2011/1, p. 116, nr. 372, lid 2). Het opleggen van voorwaarden vormt een 

uitzondering op het principe dat een aanvraag moet worden geweigerd als ze onverenigbaar 

is met de verordenende voorschriften of met de goede ruimtelijke ordening (artikel 4.3.1, §1, 

lid 1, 1° VCRO), zodat deze mogelijkheid restrictief moet worden geïnterpreteerd en toegepast. 

Deze vaststelling vindt steun in de voorbereidende werken, waarin onder de titel 

‘Uitzonderingsregeling: het opleggen van voorwaarden’ wordt overwogen dat ‘indien het 

aangevraagde in beginsel geweigerd moet worden kan uitzonderlijk toch een vergunning 

worden verleend indien de regelmatigheid of de overeenstemming met de goede ruimtelijke 

ordening kan worden gewaarborgd door middel van het opleggen van een voorwaarde’ (Parl. 

St. Vl. Parl., 2008-2009, 2011/1, p. 128, nr. 409, lid 1). Omdat de decreetgever strikte grenzen 

stelt aan de mogelijkheid om bij uitzondering voorwaarden te verbinden aan de afgifte van een 

vergunning, staat het aan verwerende partij om afdoende te onderzoeken en motiveren in 

hoeverre de aanvraag aan de hand van de planaanpassing in overeenstemming kan worden 

gebracht met het recht en de goede ruimtelijke ordening. Ze dient daarbij op concrete wijze en 

met inachtneming van de adviezen respectievelijk te onderzoeken en motiveren of de 

voorwaarde kan worden beschouwd als een beperkte aanpassing van de ter beoordeling 

voorgelegde plannen en niet dient om de leemten van een onvolledige of vage aanvraag op 
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te vangen (artikel 4.3.1, §1, lid 2 VCRO), en of de opgelegde planwijziging voldoet aan de 

gestelde vereisten (artikelen 30 OVD).  

 

De Raad kan zijn beoordeling daarover niet in de plaats stellen van die van verwerende partij, 

en kan bij zijn wettigheidstoezicht enkel nagaan of ze haar appreciatiebevoegdheid naar 

behoren heeft uitgeoefend. Dit betekent dat hij onderzoekt of ze is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, deze correct heeft beoordeeld en op grond daarvan niet op kennelijk 

onredelijke wijze tot haar besluit is kunnen komen. Er is slechts sprake van een kennelijk 

onredelijke beslissing indien de beslissing dermate afwijkt van het normaal te verwachten 

beslissingspatroon, dat het ondenkbaar is dat een ander zorgvuldig handelend bestuur, in 

dezelfde omstandigheden, tot dezelfde besluitvorming komt. Om te voldoen aan de formele 

motiveringsplicht dient verwerende partij in de beslissing duidelijk de met de opgelegde 

planaanpassing verband houdende redenen op te geven waarop ze haar beslissing steunt, 

zodat een belanghebbende met kennis van zaken tegen de beslissing kan opkomen, waarbij 

de opgegeven motieven afdoende moeten zijn. 

 

2. 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat verwerende partij het aantal parkeerplaatsen en hun 

inplanting, zoals door tussenkomende partij initieel aangevraagd en naar aanleiding van haar 

bestuurlijk beroep aangepast, ambtshalve heeft gewijzigd. Ze overweegt daarover in de 

bestreden beslissing het volgende: 

 

“… 

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

De aanvraag is gedeeltelijk in overeenstemming met de planologische bestemming van het 

gewestplan.  

… De nieuwe tweewoonst is volledig in woongebied met landelijk karakter en derhalve in 

overeenstemming met de gewestplanbestemming. De parkings achteraan zijn deels gelegen in 

KMO-gebied (zone woongebied met landelijk karakter heeft een gemeten diepte van 47m op het 

originele gewestplan aangeleverd door Vlaanderen). Aangezien deze parkeerplaatsen voorzien 

worden in functie van een woonbestemming is de inplanting ervan in KMO-gebied niet in 

overeenstemming met de gewestplanbestemming. … 

 

Aangezien de aanvraag over een voldoende diepe tuinzone beschikt kunnen de 2 parkeerplaatsen 

aan de linkerzijde van de servitudeweg achteraan naar voren worden geschoven zodanig dat nog 

een volwaardige tuinzone rest en zodanig dat deze parkeerplaatsen zich niet meer in KMO-gebied 

bevinden (zie verder beoordeling goede ruimtelijke ordening). 

… 
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GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING: 

Het project is mits het opleggen van voorwaarden in overeenstemming met de goede ruimtelijke 

ordening. … 

De aanvraagt past zich ruimtelijk in en overschrijdt de draagkracht niet 

… De aanvraag voorziet eveneens een aantal verhardingen in functie van parkeerplaatsen. Er 

wordt vooraan de woning een brede oprit voorzien voor het stallen van een wagen en fietsen, 

hoewel de aanvraag geen inpandige garage voorziet. De voortuin dient als groene tuinzone 

aangelegd te worden en alleen de noodzakelijke ontsluitingen tot de woning kunnen aanvaard 

worden. Een parking in de voortuin kan dan ook niet aanvaard worden.  

 

De mobiliteitsimpact is aanvaardbaar, het aantal voorziene parkeerplaatsen en hun ligging niet.  

Naast de parkeerplaats in de voortuinstrook voorziet de aanvraag eveneens parkings achteraan, 

die ontsloten worden via een bestaande erfdienstbare weg met publiek karakter. Er worden 2 

parkeerplaatsen links van deze weg achter de tuinzone voorzien en nog eens 2 parkeerplaatsen 

rechts van de weg, aan de overzijde van het project, waar blijkbaar nog een spie horende bij dit 

perceel gelegen is. Vooreerst wordt niet ingezien waarom een tweewoonst over 5 (of zelfs 6) 

parkeerplaatsen zou moeten beschikken. Voor een tweewoonst is één parkeerplaats per woning 

voldoende, nu de aanvraag gelegen is op voldoende afstand van de kern en alle voorzieningen 

(openbaar vervoer, winkels).  

 

De parking in de voortuinzone (waar één of – indien er achter elkaar geparkeerd wordt, nipt 2 

wagens kunnen gestald worden) dient te worden geschrapt aangezien uit voorgaande de 

onwenselijkheid van overbodige verhardingen in de voortuinstrook blijkt. Om dezelfde reden kan 

het voorstel van de aanvrager in graad van beroep om alle parkings achteraan te laten vallen en 

enkel 3 parkings in de voortuinstrook te voorzien, niet aanvaard worden. De voortuinzone dient als 

groene zone aangelegd te worden en enkel noodzakelijke toegangen kunnen daar toegestaan 

worden. Met het voorstel wordt de voortuinzone nog meer verhard. Daarnaast zullen de 3 

parkeerplaatsen ieder afzonderlijk naar de servitudeweg ontsloten worden wat de 

verkeersveiligheid ter hoogte van deze weg en de straathoek niet ten goede komt.  

 

Verder lijkt het ook niet opportuun om, totaal los van de woning en de tuin, aan de overzijde van 

de servitudeweg, nog 2 parkeerplaatsen in te planten. Dit leidt tot een verrommeling van deze zone 

en onduidelijkheid over wie deze parkeerplaatsen kan gebruiken (lijken openbare plaatsen). 

Bovendien zijn zij niet noodzakelijk voor de 2 gevraagde woningen. Deze 2 rechtse parkings zijn 

daarnaast ook nog eens (deels) gelegen in KMO-gebied zodat zij ook nog eens 

bestemmingsvreemd zijn. Ook de 2 parkeerplaatsen achter de tuinzone van de woning en links 

van de servitudeweg kunnen qua inplanting niet aanvaard worden omwille van hun gedeeltelijke 

ligging in KMO-gebied. Deze kunnen evenwel verder naar voren ingeplant worden, zodat deze niet 

langer in KMO-gebied gelegen zijn. Wanneer zij concreet op 15m achter de achtergevel van het 

gevraagde gebouw ingeplant worden dan zijn zij ruimschoots binnen de correcte 
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gewestplanbestemming gelegen en rest er nog steeds een voldoende tuinzone zoals blijkt uit het 

in rood aangepaste inplantingsplan. 

…” 

 

3. 

Tussenkomende partij stelt tevergeefs dat verzoekende partij geen belang heeft bij haar 

middelonderdeel dat verwerende partij in het kader van de vereenvoudigde 

vergunningsprocedure in graad van bestuurlijk beroep niet ambtshalve als voorwaarde een 

planaanpassing kan opleggen met betrekking tot het aantal parkeerplaatsen en hun inplanting 

omdat de hinder in haar hoofde hierdoor wordt gereduceerd. Een onwettigheid geeft aanleiding 

tot een vernietiging als de partij die ze aanvoert wordt benadeeld door de ingeroepen 

onwettigheid (artikel 35, lid 3 DBRC-decreet). De discussie heeft betrekking op de 

bevoegdheid van verwerende partij om ambtshalve planaanpassingen door te voeren in graad 

van bestuurlijk beroep, zodat de impact hiervan op de hinder in hoofde van verzoekende partij 

hierbij in beginsel niet relevant is. Bovendien betreft dit een subjectief gegeven, terwijl de Raad 

hoger al heeft geoordeeld dat verzoekende partij, die tijdens de bestuurlijke 

vergunningsprocedure geen inspraakmogelijkheid kreeg, voldoende concreet aannemelijk 

maakt dat ze door de bestreden beslissing welbepaalde hinderlijke of nadelige gevolgen kan 

ondervinden.  

 

4. 

Ongeacht de discussie of verwerende partij in het kader van de vereenvoudigde 

vergunningsprocedure in graad van bestuurlijk beroep een beperkte planaanpassing kan 

opleggen als voorwaarde om de aanvraag te conformeren aan de goede ruimtelijke ordening, 

en of de planaanpassing met betrekking tot het aantal parkeerplaatsen en hun inplanting 

beperkt is en de bestreden beslissing daarover afdoende is gemotiveerd, blijkt uit de 

samenlezing van artikel 4.3.1, §1, leden 2 en 3 VCRO en artikel 30 OVD alleszins dat 

dergelijke planaanpassing enkel mogelijk is op verzoek van de aanvrager en dus niet 

ambtshalve kan worden opgelegd. Verwerende partij kon het door tussenkomende partij 

ingediend en naar aanleiding van haar bestuurlijk beroep bijgesteld plan met betrekking tot het 

aantal parkeerplaatsen en hun inplanting dus niet wijzigen zonder dat tussenkomende partij 

hierom verzocht (zie in die zin RvS nr. 250.629 dd. 20 mei 2021). In zoverre ze oordeelt dat 

voorliggende aanvraag en in het bijzonder de inplanting van de parkeerplaatsen onverenigbaar 

is met de gewestplanbestemming en met de goede ruimtelijke ordening dient ze de vergunning 

te weigeren, behoudens verzoek van de aanvrager om ter zake wijzigingen aan te brengen 

aan haar aanvraag. 
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Het middel is in de aangegeven mate gegrond.  

B. Tweede middel 

Het middel moet in het licht van de beoordeling van het eerste middel over de planaanpassing 

vooralsnog niet worden onderzocht, te meer dit niet kan leiden tot een ruimere vernietiging. 

 

VI. Kosten 

 

1. 

De kosten van het geding worden ten laste gelegd van verwerende partij, die door het inwilligen 

van het verzoek tot vernietiging wordt beschouwd als de partij die ten gronde in het ongelijk 

wordt gesteld (artikel 33 DBRC-decreet). Verzoekende partij vordert naast het betaalde 

rolrecht van 200 euro ook een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, die kan worden 

toegekend. De Raad kan op verzoek van een partij een rechtsplegingsvergoeding toekennen, 

die een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten en honoraria van de advocaat van de partij 

die ten gronde in het gelijk wordt gesteld (artikel 21, §7 DBRC-decreet). De gevorderde 

rechtsplegingsvergoeding is conform met het basisbedrag (artikel 20/1, §1 Procedurebesluit). 

Er zijn geen redenen om hiervan af te wijken, terwijl verwerende partij hierover ook geen 

verweer voert. 

 

2. 

De vordering van tussenkomende partij om de kosten ten laste te leggen van verzoekende 

partij wordt verworpen. Het door haar betaalde rolrecht wordt niet ten laste gelegd van 

verwerende partij (of verzoekende partij), omdat ze zelf beslist om al dan niet tussen te komen 

in een procedure. De vrijwillige tussenkomst van een tussenkomende partij mag de inzet van 

de procedure voor verwerende partij (en voor verzoekende partij) niet verzwaren, mede om te 

vermijden dat het recht op toegang tot de rechter onredelijk zou worden bezwaard. Iedere 

tussenkomende partij dient de kosten van haar tussenkomst dan ook zelf te dragen. Wat 

betreft de rechtsplegingsvergoeding kan een tussenkomende partij niet worden gehouden tot 

de betaling van de rechtsplegingsvergoeding of die vergoeding genieten (artikel 21, §7, lid 6 

DBRC-decreet).  
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VII. Beslissing  

1. Het verzoek tot tussenkomst van Margareta GEEROMS is ontvankelijk. 

 

2. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

3. Verwerende partij dient een nieuwe beslissing te nemen over het bestuurlijk beroep van 

tussenkomende 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, begroot op 200 euro rolrecht en 700 euro 

rechtsplegingsvergoeding, worden ten laste gelegd van verwerende partij. 

 

5. De kosten van de tussenkomst, begroot op 100 euro rolrecht, worden ten laste gelegd van 

tussenkomende partij. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 16 juni 2022 door de achtste kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de achtste kamer, 

Marino DAMASOULIOTIS Pascal LOUAGE 
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