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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 7 juli 2022 met nummer RvVb-A-2122-0949  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0892-A 

 

 

Verzoekende partij Öner DEMIR 

 

vertegenwoordigd door PEILER bv met woonplaatskeuze te 

1740 Ternat, Statiestraat 11-13 

 

Verwerende partij de provincie OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door 

de deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 9000 Gent, Gouvernementstraat 1 

 
 

 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert door neerlegging in het digitaal loket op 6 augustus 2021 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 1 juli 2021, waarmee aan de heer 

Ben De Windt (hierna: de aanvrager) een omgevingsvergunning wordt verleend voor de 

oprichting van een carport (omgevingsnummer: OMV_2021003872). 

 

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

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Erpe-Mere van 30 maart 2021 

niet ingewilligd. 

 

Het project ligt in 9420 Erpe-Mere aan de Bloemenstraat 6B en heeft als kadastrale 

omschrijving Erpe-Mere (Erondegem), afdeling 8, sectie B, 890/T. 
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II. Rechtspleging  

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

verzoekende partij dient een wederantwoordnota in. 

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 7 juni 2022. Ze hebben ingestemd 

met het schriftelijk behandelen en in beraad nemen van de zaak (artikel 85, §3 

Procedurebesluit). 

III. Feiten 

1. 

De aanvrager dient op 8 december 2016 bij het college van burgemeester en schepenen van 

de gemeente Erpe-Mere een aanvraag in voor een stedenbouwkundige vergunning voor 

“regularisatie van constructies bijgebouwen met functiewijziging gevelrenovatie regularisatie 

bijgebouw regularisatie verharding” op het perceel gelegen te 9420 Erondegem (Erpe-Mere), 

Bloemenstraat 6B. Het college van burgemeester en schepenen verleent op 7 maart 2017 een 

stedenbouwkundige vergunning.  

 

Tegen deze beslissing tekent de verzoekende partij op 30 maart 2017 administratief beroep 

aan bij de verwerende partij. De verwerende partij verwerpt dit beroep als onontvankelijk op 1 

juni 2017. Deze beslissing werd vernietigd bij arrest nr. RvVb-A-1819-0306 van 20 november 

2018.  

 

De verwerende partij heeft na dit vernietigingsarrest, op 20 november 2018, de aanvraag tot 

regularisatie van bijgebouwen, verhardingen en handelsfunctie geweigerd.  

 

2. 

Op 10 januari 2021 vraagt de aanvrager een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

carport gelegen in Erpe-Mere aan de Bloemenstraat 6B. 

 

Deze aanvraag omvat het oprichten van een carport bij een eengezinswoning met 

bloemenzaak type halfopen bebouwing. De carport wordt ingeplant in de bouwvrije zijdelingse 

strook langs de linker perceelsgrens op ongeveer 14 m achter de voorgevel.  
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Het perceel ligt in woongebied met landelijk karakter (gewestplan ‘Aalst-Ninove-

Geraardsbergen-Zottegem'). 

 

In de bestreden beslissing wordt aangegeven dat de “links aanpalende eigenaars 

(Bloemenstraat 8) werden aangeschreven aangezien de aanvraag betrekking heeft op de 

oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor 

gemene eigendom (art. 83 van het omgevingsbesluit).”  

 

De verzoekende partij dient een bezwaarschrift in, dat in de bestreden beslissing als volgt 

wordt samengevat:  

 

“Er werd 1 bezwaarschrift ingediend. Het bezwaarschrift handelt over de overdreven 

terreinbezetting door de inname van de bouwvrije strook van min. 2m langs de perceelsgrens: 

- afbreuk aan de aspecten van goed nabuurschap i.p.v. meer licht, uitzicht en open ruimtegevoel 

te geven; 

- er wordt voorbij gegaan aan de wederrechtelijke optrek van bestaande gebouwen langs de 

perceelsgrens; 

- het aspect gemene eigendom: hierover wordt geen instemming gegeven.” 

 

Het college van burgemeester en schepenen van Erpe-Mere verleent op 30 maart 2021 een 

omgevingsvergunning aan de aanvrager.  

 

Tegen die beslissing tekent de verzoekende partij op 16 april 2021 bestuurlijk beroep aan bij 

de verwerende partij. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 14 juni 2021 om het beroep 

niet in te willigen en de omgevingsvergunning te verlenen. 

 

De verzoekende partij dient een replieknota in na het verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar.  

 

De verwerende partij verklaart het beroep op 1 juli 2021 ongegrond en verleent een 

omgevingsvergunning. Dat is de bestreden beslissing. 
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IV. Ontvankelijkheid van het beroep – het belang 

Standpunt van de partijen  

1. 

De verzoekende partij zet onder de titel “belang” in het inleidend verzoekschrift het volgende 

uiteen: 

 

“… 

Verzoekende partij woont op het perceel aan de Bloemenstraat 8 te 9420 Erpe-Mere, kadastraal 

gekend als afdeling 8, sectie B, nummer(s) 890R en paalt derhalve onmiddellijk aan het perceel, 

kadastraal gekend als afdeling 8, sectie B, nummer(s) 0890T, van de houder/belanghebbende 

van de stedenbouwkundige vergunning afgegeven door het College van Burgemeester en 

Schepenen van de gemeente Erpe-Mere van 1 juli 2021 met als voorwerp de afgifte van een 

stedenbouwkundige vergunning aan De WINDT BEN aan de Bloemenstraat 6 B te 9420 Erpe-

Mere voor de oprichting van een carport. 

 

Deze bouwvergunning die afgegeven werd aan de belanghebbende partij voor de oprichting 

van een carport ligt in het verlengde van het gebouw (winkel/atelier) dat wederrechtelijk 

gebouwd is pal op de perceelgrens van het woonperceel van de verzoekende partij en in die 

mate dat de woning van de verzoekende partij, gelet op haar functie als gezinswoning, voor wat 

betreft de woonkwaliteit, door deze nieuwe constructie onder de vorm van een carport van de 

belanghebbende partij, rechtstreeks negatief benadeeld wordt. 

 

Deze woning van de verzoekende partij is een alleenstaande en vergunde gezinswoning. 

…” 

 

2. 

De verwerende partij werpt op dat de verzoekende partij niet afdoende aannemelijk maakt of 

concreet uiteenzet in welke mate ze belang heeft om een vernietigingsberoep in te stellen bij 

de Raad. De verzoekende partij zou louter haar belang steunen op het feit dat haar perceel 

rechtstreeks paalt aan het aanvraagperceel en haar woonkwaliteit door de aanvraag negatief 

wordt benadeeld. Het is volgens de verwerende partij niet duidelijk in welke mate de 

woonkwaliteit precies negatief benadeeld wordt.  

 

3. 

De verzoekende partij repliceert met een verwijzing van de omschrijving van haar belang in 

haar inleidend verzoekschrift. Ze voegt daaraan toe dat wanneer een constructie op de 

perceelsgrens wordt gebouwd, ze de wettigheid van een dergelijke constructie mag laten 



 

 

RvVb - 5 

onderzoeken door de Raad.  Ze verwijst vervolgens ook naar haar administratief beroepschrift 

waarin ze ook haar belang heeft uiteengezet en naar het arrest van de Raad van 20 november 

2018, waarin de beslissing van de verwerende partij van 1 juni 2017 werd vernietigd. Ze wijst 

er op dat in deze beslissing de verwerende partij ten onterechte besloot tot de 

onontvankelijkheid van het administratief beroep wegens gebrek aan het vereiste belang. 

 

De verzoekende partij merkt op dat de carport wordt gebouwd in het verlengde van een 

wederrechtelijk opgericht gebouw, dat net zoals de geplande carport op de perceelsgrens is 

gesitueerd en in het zicht staat van de verzoekende partij.  

 

De verzoekende partij vindt het bovendien eigenaardig dat de verwerende partij in de 

administratieve beroepsprocedure het belang van de verzoekende partij wel aanneemt, doch 

voor de Raad het belang van de verzoekende partij betwist.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Het ‘betrokken publiek’ (artikel 105, §2, eerste lid, 2° Omgevingsvergunningsdecreet) kan bij 

de Raad beroep instellen, en een verzoekende partij kan als ‘betrokken publiek’ beschouwd 

worden, wanneer ze nadelige gevolgen van de bestreden beslissing ondervindt, of vreest te 

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

(artikel 2, eerste lid, 1° Omgevingsvergunningsdecreet). 

 

Het volstaat dat een verzoekende partij aannemelijk maakt dat zij door de bestreden beslissing 

nadelige gevolgen kan ondervinden. 

 

2. 

In de bestreden beslissing wordt een vergunning verleend voor het oprichten van een carport 

op de grens met het perceel van de verzoekende partij.  

 

Uit de uiteenzetting onder de titel belang blijkt dat de carport voorzien is op haar perceelsgrens 

en in het verlengde van wederrechtelijke constructies. Onder de feitenuiteenzetting benadrukt 

de verzoekende partij nog eens dat ze reeds geconfronteerd wordt met het voldongen feit van 

een wederrechtelijk bestaand gebouw op de perceelsgrens, met een blinde muur waarbij geen 

rekening is gehouden met haar woning langs deze grens. En in het enig middel wordt de goede 

ruimtelijke ordening van de aanvraag betwist, onder meer in verhouding tot haar (aanpalend) 

perceel (overdreven terreinbezetting, bouwen in de bouwvrije zijdelingse strook, …) 
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Er kan bezwaarlijk aangenomen worden dat de verzoekende partij, als aanpalende, in haar 

verzoekschrift niet voldoende aannemelijk maakt dat ze haar belang ziet als buur die zal 

geconfronteerd worden met een verdere bebouwing van de bouwvrije zijdelingse strook aan 

haar zijde.  

 

De exceptie wordt verworpen. 

V. Onderzoek van het enig middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikel 4.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO); 

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

de bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet). 

 

Ze stelt dat de bestreden beslissing de verenigbaarheid van het aangevraagde met de goede 

ruimtelijke ordening niet heeft onderzocht, dat de gevraagde carport in belangrijke mate afwijkt 

van artikel 2.1, 11° van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van 

stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is (hierna: 

Vrijstellingsbesluit) en dat de aanvraag afwijkt van de meest gangbare normen voor de 

inplanting van carports, waardoor de verwerende partij volgens de verzoekende partij dit 

aspect met bijzondere aandacht moest bekijken.  

 

De verwerende partij erkent in de bestreden beslissing dat de carport in een bouwvrije 

zijdelingse strook wordt voorzien, maar houdt bij de beoordeling van het aanvaardbaar 

karakter geen enkele rekening met de impact van de carport op het aanpalende perceel. Dit 

aspect vormde nochtans de essentie van het bezwaar van de verzoekende partij. De inname 

van de bouwvrije zijdelingse strook wordt daarentegen in de bestreden beslissing enkel in 

functie van de impact op de tuin van het aanvraagperceel zelf beoordeeld. De opdeling van 

het perceel om de overdreven en deels wederrechtelijke terreinbezetting te verantwoorden is 

volgens de verzoekende partij niet gebruikelijk bij de wijze waarop de goede ruimtelijke 

ordening moet beoordeeld worden. De verzoekende partij stelt dat de terreinbezetting van het 

volledige perceel in de beoordeling van het aangevraagde moet worden betrokken, vooral 
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omdat de carport aansluit bij een wederrechtelijk gebouw. Ook het wederrechtelijk opgericht 

gebouw zelf moet in de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening worden betrokken. Dit 

heeft de bestreden beslissing evenwel nagelaten. 

 

De verzoekende partij merkt op dat de verwerende partij ook onterecht stelt dat de bezwaren 

van de verzoekende partij van burgerrechtelijke aard zijn, terwijl haar bezwaren enkel 

stedenbouwkundige argumenten betreffen. Bovendien moet in het kader van de beoordeling 

van de goede ruimtelijke ordening ook de impact van de aanvraag op het aanpalende perceel 

worden onderzocht, hetgeen niet afdoende is gebeurd in de bestreden beslissing.  

 

De verzoekende partij bekritiseert ook de bestreden beslissing in de mate ze voor de 

toelaatbaarheid van de carport in de bouwvrije strook verwijst naar de ‘inzichten van het 

college van burgemeester en schepenen’. Volgens het college zou het immers mogelijk zijn 

om een carport in een bouwvrije strook te plaatsen wanneer deze constructie zich op 6 m 

achter de voorgevellijn bevindt. De verzoekende partij meent dat dergelijke inzichten niet 

zonder meer kunnen afwijken van de principes van de goede ruimtelijke ordening. Minstens 

zijn deze inzichten niet vertaald in een stedenbouwkundige verordening. De bestreden 

beslissing past deze inzichten toe, zonder in vraag te stellen of deze beantwoorden aan de 

goede ruimtelijke ordening. In dit verband wijst de verzoekende partij op het gegeven dat de 

carport zich niet alleen in een bouwvrije strook bevindt, doch ook tot op de perceelsgrens wordt 

geplaatst en waarbij een zijde van de carport met de bestaande houten omheining wordt 

afgesloten.  

 

Verder bekritiseert de verzoekende partij dat de bestreden beslissing niet de zogenaamde 45°-

regel heeft toegepast. De bestreden beslissing motiveert ook niet waarom deze regel niet 

wordt toegepast. Met toepassing van deze regel zou de carport op een afstand van 3,10 m tot 

de perceelsgrens moeten ingeplant worden, hetgeen overeenstemt met de afstand in het 

Vrijstellingsbesluit.  

 

2. 

De verwerende partij citeert in haar antwoordnota de beoordeling van de verenigbaarheid van 

de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening uit de bestreden beslissing en stelt dat ze deze 

uitgebreid heeft gemotiveerd.  

 

De verwijzing van de verzoekende partij naar het Vrijstellingsbesluit is volgens haar niet 

relevant. Het feit dat de voorwaarden uit het vrijstellingsbesluit niet vervuld zijn, betekent louter 

dat wel een vergunning moet worden aangevraagd. De verzoekende partij leidt volgens haar 
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dan ook verkeerdelijk af dat het aangevraagde zou afwijken van de meest gangbare normen 

voor de inplanting van carports. Het louter gegeven dat de carport niet vrijgesteld is van 

vergunning overeenkomstig het Vrijstellingsbesluit noopt de verwerende partij dan ook niet tot 

het bekijken van de aanvraag met bijzondere aandacht.  

 

De verwerende partij stelt dat ze uitvoerig heeft gemotiveerd waarom de carport inpasbaar is 

op de voorziene inplantingsplaats, ook al is deze voorzien tot tegen de perceelsgrens. Zo zou 

de bestreden beslissing oordelen dat de carport (1) op ongeveer 14 m achter de voorbouwlijn 

wordt ingeplant, (2) een gangbare oppervlakte en hoogte heeft, (3) wordt opgetrokken naast 

de houten perceelsafsluiting en met lichtdoorlatend polycarbonaat dak, (4) langs vier zijden 

open is, en (5) geen belasting genereert op de tuinbeleving. Bovendien stelt de bestreden 

beslissing ook vast dat het optrekken van constructies tot tegen de perceelsgrens niet vreemd 

is aan de onmiddellijke omgeving aangezien de verzoekende partij zelf constructies tot tegen 

de perceelsgrens gebouwd heeft. 

 

De verwerende partij repliceert verder dat het weldegelijk correct is dat de carport niet 

gerelateerd is aan de tuinzone, en dat de verzoekende partij ook het tegendeel niet aantoont. 

Daarnaast werd er wel rekening gehouden met de volledige terreinbezetting, hetgeen ook zou 

blijken uit de bestreden beslissing. 

 

Dat de carport opgericht wordt naast een al dan niet wederrechtelijk opgericht gebouw 

(hetgeen intussen mogelijks verjaard is) speelt volgens de verwerende partij geen rol. De 

eventuele regularisatie van het gebouw in kwestie maakt immers geen deel uit van de 

aanvraag.  

 

Alle stedenbouwkundige argumenten die door de verzoekende partij zijn opgeworpen zijn 

volgens de verwerende partij met de bestreden beslissing beantwoord. Het aspect van het 

‘goed nabuurschap’ en het aspect ‘gemene eigendom’ kan daarentegen niet door de 

verwerende partij worden beoordeeld. Dit behoort immers tot de bevoegdheid van de 

burgerlijke rechtbanken.  

 

Met betrekking tot het gegeven dat een zijde van de carport zal afgesloten worden door de 

bestaande houten omheining, merkt de verwerende partij op dat het voor haar niet duidelijk is 

wat de verzoekende partij hiermee wenst aan te kaarten. De bestreden beslissing geeft de 

bestaande en gewenste toestand correct weer, en de verzoekende partij toont hiervan het 

onredelijk of onzorgvuldig karakter niet aan.  
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Tot slot stelt de verwerende partij dat de 45°-regel geen verordenende of normatieve grondslag 

heeft en niet op elk dossier moet toegepast worden. Met deze regel kan alleen rekening 

gehouden worden bij de beoordeling van de verenigbaarheid van de goede ruimtelijke 

ordening wanneer dit gelet op de concrete omstandigheden passend is. Dit behoort tot de 

discretionaire appreciatiebevoegdheid van de verwerende partij. De verwerende partij meent 

dan ook dat ze niet moest motiveren waarom ze deze regel niet heeft toegepast in voorliggend 

dossier.  

 

3. 

De verzoekende partij hekelt in haar wederantwoordnota de argumentatie van de verwerende 

partij dat het plaatsen van de carport op de perceelsgrens aanvaardbaar is omdat ook de 

verzoekende partij constructies tot op de perceelsgrens heeft gebouwd. De verzoekende partij 

verduidelijkt dat ze niet zelf deze constructies heeft gebouwd waarnaar de verwerende partij 

verwijst, doch dat deze reeds bij aankoop van het perceel bestonden en tevens vergund zijn.  

 

Volgens de verzoekende partij diende de verwerende partij in de bestreden beslissing bij de 

beoordeling van het aangevraagde in het bijzonder te motiveren waarom ze de betrokken 

gebouwen met verschillende status (vergund en niet vergund) toch gelijk behandeld. Dit is 

evenwel niet gebeurd. 

 

Waar de verwerende partij spreekt over een eventuele ‘verjaring’ en tevens het wederrechtelijk 

karakter wegwuift, legt ze geen rechterlijke uitspraak voor waarin een dergelijke verjaring wordt 

vastgesteld. Het niet vergund karakter van het gebouw (bloemenwinkel) blijft aldus behouden 

en moet volgens de verzoekende partij dan ook zo bij de beoordeling van voorliggende 

aanvraag worden betrokken. Het feit dat de verwerende partij stelt dat het wederrechtelijk 

karakter van het betrokken gebouw niet relevant is in de beoordeling van voorliggende 

aanvraag, bewijst volgens de verzoekende partij dat de bestreden beslissing niet voldoende 

gemotiveerd is. Het feit dat het betrokken onvergund gebouw geen deel uitmaakt van de 

aanvraag doet immers niet besluiten dat hiermee geen rekening moet worden gehouden bij 

de beoordeling of de aanvraag voldoet aan de plaatselijke goede ruimtelijke ordening.  

 

Voor het overige volhardt de verzoekende partij in hetgeen ze heeft uiteenzet in haar inleidend 

verzoekschrift.  
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Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partij betwist in essentie de deugdelijkheid van de motivering van de 

bestreden beslissing aangaande de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede 

ruimtelijke ordening. Ze hekelt in het bijzonder het gegeven dat de verwerende partij met de 

bestreden beslissing niet heeft onderzocht wat de impact is van de carport op het aanpalende 

perceel. Dit gelet op het feit dat de carport wordt voorzien in een bouwvrije zijdelingse strook, 

en aansluit op een bestaand niet vergund gebouw dat gelegen is op de perceelsgrens. Deze 

elementen werden door de verzoekende partij reeds in fase van het administratief beroep 

aangevoerd, doch niet afdoende beantwoord in de bestreden beslissing.  

 

2. 

De verwerende partij heeft een ruime beoordelingsbevoegdheid wanneer ze onderzoekt of een 

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

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

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

criteria die relevant zijn voor het aangevraagde project (artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 1° VCRO). 

 

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

gegevens correct vaststelt en of ze op basis daarvan niet kennelijk onredelijk of foutief beslist. 

De Raad kan zelf geen eigen beoordeling van de goede ruimtelijke ordening maken in de 

plaats van de verwerende partij. 

 

Om te voldoen aan de formele motiveringsplicht dient verwerende partij in de beslissing 

duidelijk de redenen op te geven die verband houden met de toets van de aanvraag aan de 

stedenbouwkundige voorschriften en aan de goede ruimtelijke ordening, en waarop ze haar 

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

opkomen, waarbij de opgegeven motieven afdoende moeten zijn. 

 

3. 

De verzoekende partij voerde in haar administratief beroepschrift volgende argumenten aan:  

 

“… 

De carport wordt ingeplant voor een deel in de bouwvrije zijdelingse strook. Deze inplanting is 

eveneens vergund zonder de instemming van DEMIR ÖNER, die nochtans de nadelige 

gevolgen (zicht, schaduw, geluid..) van een inplanting van een constructie langs de 

perceelsgrens van zijn woning moet verdragen. Deze carport versterkt, onder de vorm van een 
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verlenging, de muur van de wederrechtelijke inplanting van het gebouw van het bloemenatelier- 

en winkel.  

 

Het College vindt het bezwaar van ÖNER DEMIR een kwestie van gemene eigendom en een 

burgerrechtelijke kwestie en daardoor in die mate zonder voorwerp om te beoordelen. Terwijl 

de ruimtelijke ordening net ook de beoordeling omvat van de bezwaren uit oogpunt van goed 

nabuurschap. 

 

Er is reeds een wederrechteijke inname van de bouwvrije zijdelingse strook. Deze 

wederrechtelijke toestand wordt nu nog verdergezet door een carport aan te bouwen in de 

bouwvrije strook langs de perceelsgrens. De bouwvrije strook is er om de nadelen van 

constructies in deze strook voor de naburige erven te vermijden. Zonder instemming van de 

buren zelf, is de situatie thans dat de buren thans gedwongen worden om deze nadelen van 

constructies in de bouwvrije strook te accepteren. 

…” 

 

De verwerende partij beoordeelt de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke 

ordening als volgt: 

 

“… 

Naast het juridisch aspect dient elke aanvraag tot omgevingsvergunning beoordeeld in functie 

van de goede ruimtelijke ordening. Voor het betrokken terrein gelden geen specifieke 

stedenbouwkundige voorschriften opgelegd door een bijzonder plan van aanleg of een 

verkaveling zodat bij de beoordeling van onderhavige aanvraag naar de inpasbaarheid en 

verenigbaarheid met het woongebied geen concrete normen of verplichtingen kunnen worden 

gehanteerd. Bijgevolg zijn de specifieke kenmerken en karakteristieken van de omgeving van 

het betrokken terrein doorslaggevend. De voorliggende aanvraag dient aldus beoordeeld te 

worden in functie van een verantwoorde ontwikkeling van het betrokken gebied en binnen de 

context van het omliggende bebouwingsbeeld. De aanvraag omvat het oprichten van een 

carport bij een eengezinswoning met bloemenzaak type halfopen bebouwing. De carport wordt 

ingeplant in de bouwvrije zijdelingse strook langs de linker perceelsgrens op ca. 14m achter de 

voorbouwlijn. De carport heeft een gangbare oppervlakte en wordt afgewerkt met een plat dak 

met een hoogte van 3,10m. De structuur van de carport bestaat hout en het plat dak uit 

lichtdoorlatend polycarbonaat. De vier zijden van de carport zijn open. De houten afsluiting langs 

de linker perceelsgrens blijft behouden. De constructie wordt ingeplant in de bouwvrije 

zijdelingse strook van een woning type halfopen bebouwing. In deze zone zijn volgens de 

inzichten van het college van burgemeester en schepenen enkel constructies toegelaten indien 

ze zich bevinden op minstens 6m achter de voorgevelbouwlijn. De aanvraag voldoet hieraan. 

De terreinbezetting van de tuinzone is inderdaad reeds aanzienlijk, anderzijds is de 

inplantingsplaats niet gerelateerd aan de tuinzone, waardoor geen belasting op de tuinbeleving 
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optreedt. De vergunningverlenende overheid kan ook niet tussen komen in het aspect gemene 

eigendom, dit omvat een burgerrechtelijke kwestie en moet onderling worden besproken of 

betwist. Betwistingen omtrent burgerrechtelijke aspecten vallen krachtens artikel 144 van het 

BW onder de bevoegdheid van de burgerlijke rechter. Het is niet de taak van de 

vergunningverlenende overheid om te oordelen over het bestaan en de omvang van enige 

subjectieve rechten. Artikel 78 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning stelt 

dienaangaande: 'De omgevingsvergunning heeft een zakelijk karakter. Ze wordt verleend onder 

voorbehoud van de burgerlijke rechten die betrekking hebben op het onroerend goed. De 

beslissingen genomen op grond van dit decreet doen geen afbreuk aan de burgerlijke rechten 

van derden. Op het terrein van appellant staan ook constructies tot tegen de perceelsgrens, en 

ook zijn tuinzone is zeer ingenomen door gebouwen. Het standpunt van het college van 

burgemeester en schepenen nopens geciteerde bezwaren kan ten volle worden bijgetreden. 

Het college van burgemeester en schepenen is de beste kenner van de plaats en de eerste en 

belangrijkste verantwoordelijke voor de goede plaatselijke aanleg en het maximaal nastreven 

van het goed ruimtelijk functioneren. De gemaakte analyse en de legaliteits- en 

opportuniteitstoetsing werd grondig en correct doorgevoerd. De eruit voortgebrachte conclusies 

inzake de wettelijke toelaatbaarheid en de wenselijkheid van het gevraagde in relatie tot de 

bestaande omgeving zijn logische gevolgen uit de door het college van burgemeester en 

schepenen gemaakte vaststellingen. Het is derhalve passend en logisch de lokale overheid, die 

tussen de adviserende instanties het best vertrouwd is met de omgeving, historiek en 

drijfredenen van de aanvraag, in deze te volgen, mede in acht genomen de kwaliteit van het 

uitgebrachte advies en het onderzoek dat er aan de basis van ligt. De goede ruimtelijke ordening 

wordt aldus niet geschaad en de belangen van de aanpalende percelen worden niet 

gehypothekeerd. De bezwaren hieraan gerelateerd zijn dan ook niet gegrond. Uit het 

bovenvermelde dient geconcludeerd dat de aanvraag in niet strijd is met de goede ruimtelijke 

ordening. Er wordt nopens de overige bebouwen en functies op het terrein geen uitspraak 

gedaan. 

…” 

 

4. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de verzoekende partij in haar administratief beroepschrift reeds 

heeft aangegeven dat ze vreest nadelige gevolgen te zullen ondervinden (zicht, schaduw en 

geluid) van een inplanting van de carport langs de perceelsgrens. De carport versterkt, onder 

de vorm van een verlenging, de muur van de wederrechtelijke inplanting van het gebouw van 

het bloemenatelier- en winkel. De verzoekende partij bekritiseert verder dat het college van 

burgemeester en schepenen van Erpe-Mere in eerste administratieve aanleg haar inziens 

onterecht het bezwaar van de verzoekende partij afdoet als een kwestie van gemene 

eigendom en als een burgerrechtelijk gegeven waardoor hierover geen beoordeling zou 

kunnen worden gemaakt. De verzoekende partij geeft in haar beroepschrift aan dat de 
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beoordeling van de goede ruimtelijke ordening ook de beoordeling omvat van de bezwaren uit 

oogpunt van ‘goed nabuurschap’. 

 

5. 

5.1 

De verzoekende partij kan gevolgd worden dat de verwerende partij in de bestreden beslissing 

niet afdoende antwoordt op de bezwaren in het administratief beroepschrift van de 

verzoekende partij.  

 

Nergens in de bestreden beslissing kan een beoordeling worden gevonden over de impact 

van de carport op het aanpalend perceel van de verzoekende partij. Nochtans dringt een 

beoordeling van de betrokken hinderaspecten in het kader van de goede ruimtelijke ordening 

zich in voorliggend geval op. De aangevraagde carport situeert zich, volgens niet betwiste 

gegevens, in een bouwvrije zijdelingse strook, en wordt voorzien tot op de perceelsgrens in 

het verlengde van een bestaand wederrechtelijk gebouw. Deze gegevens zijn duidelijk 

relevant voor de beoordeling van het aangevraagde. Een wederrechtelijke constructie, maakt 

evenzeer als een vergunde constructie, deel uit van de bestaande omgeving. 

 

De verwerende partij verantwoordt in de bestreden beslissing de inplanting van de carport in 

functie, en ten aanzien van, de terreinbezetting (tuinzone) op het aanvraagperceel, doch heeft 

geen aandacht voor de impact van de carport op het aanpalend perceel. De impact van de 

aanvraag op het aanpalend perceel vormde nochtans, zoals de verzoekende partij terecht 

aangeeft, wel de essentie van haar administratieve beroepsargumenten.  

 

5.2 

De verwerende partij beschouwt het bezwaar over ‘goed nabuurschap’ ook ten onrechte als 

een aspect van burgerrechtelijke aard waarover ze niet kan oordelen.  

 

Het gegeven dat de verwerende partij niet kan oordelen over burgerlijke rechten en dat een 

omgevingsvergunning verleend wordt onder voorbehoud van de geldende burgerlijke rechten, 

belet niet dat een beoordeling van de verenigbaarheid van een aanvraag aan de goede 

ruimtelijke ordening ook een afweging kan inhouden van wederzijdse belangen van de 

aanpalende percelen. Bij een dergelijke afweging is het niet uitgesloten dat ook aspecten van 

burgerlijk recht, zoals de eerbiediging van de privacy en het gebruikelijke evenwicht tussen de 

lasten voortvloeiende uit het nabuurschap (maatregelen tegen bovenmatige burenhinder) aan 

bod komen.  
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Uit het administratief beroepschrift blijkt duidelijk dat de verzoekende partij vreest hinder te 

zullen ondervinden (zicht, schaduw en geluid) van een carport die, niet alleen in een bouwvrije 

strook is gelegen, maar tevens ook op de perceelsgrens wordt geplaatst en in het verlengde 

ligt van een wederrechtelijk opgericht gebouw. De verzoekende partij merkt in haar 

administratief beroepschrift in dit verband ook niet onterecht op dat de functie van een 

bouwvrije strook erin bestaat om “de nadelen van constructies in deze strook voor de naburige 

erven te vermijden”. Ook al vermeldt de verzoekende partij in haar administratief beroepschrift 

de term ‘goed nabuurschap’, het blijkt op voldoende duidelijke wijze dat ze hiermee de 

mogelijke hinder van de carport naar haar perceel beoogt, hetgeen ontegensprekelijk deel 

uitmaakt van de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. Het kwam aan de verwerende 

partij toe, mede in het licht van de beroepsargumenten van de verzoekende partij, concreet te 

beoordelen of de carport op ruimtelijk vlak geen onaanvaardbare hinder veroorzaakt ten 

aanzien van het aanpalend perceel van de verzoekende partij. Dergelijke beoordeling blijkt 

niet uit de motivering van de bestreden beslissing. De overweging dat de carport in de 

bouwvrije strook kan worden opgericht omdat ze zou voldoen aan de inzichten van het college 

van burgemeester en schepenen, met name dat in een bouwvrije zone constructies toegelaten 

zijn indien ze zich bevinden op minstens 6 m achter de voorgevelbouwlijn, doet geen afbreuk 

aan voorgaande vaststelling. Evenmin als het gegeven dat de argumentatie van de 

verzoekende partij over het ‘ontbreken van toestemming’ (gemene eigendom), wel kan 

beschouwd worden als een burgerlijke betwisting.  

 

5.3 

In tegenstelling tot wat de verwerende partij tegenwerpt, is het gegeven dat de carport aansluit 

bij een bestaand wederrechtelijk gebouw wel degelijk relevant bij de beoordeling van de vraag 

of de aanvraag overeenstemt met de goede ruimtelijke ordening. Immers kan niet ontkend 

worden dat de aanvraag in feite een ‘verlenging’ uitmaakt van een wederrechtelijk opgericht 

gebouw dat ook tot tegen de perceelsgrens is gebouwd. Het betrokken gebouw maakt daarbij 

onmiskenbaar deel uit van de bestaande toestand en moest dus in de beoordeling van de 

verwerende partij worden betrokken. Het feit dat de regularisatie van dit gebouw (waarin 

blijkbaar een bloemenwinkel is gevestigd) geen deel uitmaakt van de aanvraag, is geen 

verantwoording om het buiten beschouwing te laten bij de beoordeling van de goede 

ruimtelijke ordening. Het feit dat op het perceel van de verzoekende partij constructies zijn 

opgericht tot tegen de perceelsgrens, vormt evenmin een verantwoording om de mogelijke 

hinder van de carport naar het aanpalend perceel niet te onderzoeken.  

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 
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VI. Beslissing  

1. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

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

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

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

 

3. De kosten van het beroep bestaande uit het rolrecht van de verzoekende partij, bepaald 

op 200 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 7 juli 2022 door de vierde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de vierde kamer, 

Chana GIELEN Nathalie DE CLERCQ 
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