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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 7 juli 2022 met nummer RvVb-A-2122-0959  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0567-A 

 

 

Verzoekende partijen 1. Franki DOORNAERT 

2. Rudy DEWILDE 

 

vertegenwoordigd door advocaat Marleen RYELANDT, met 

woonplaatskeuze te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 472 

 

Verwerende partij het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de 

Vlaamse Regering 

 

vertegenwoordigd door advocaten Steve RONSE en Thomas 

QUINTENS, met woonplaatskeuze te 8500 Kortrijk, 

Beneluxpark 27B 

 

Tussenkomende partij 

 

INTERNATIONALE LUCHTHAVEN KORTRIJK-WEVELGEM 

nv 

 

vertegenwoordigd door advocaat Elias GITS, met 

woonplaatskeuze te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 31 A 

 

I. Voorwerp van het beroep 

Verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 16 april 2021 de vernietiging 

van de beslissing van verwerende partij van 12 februari 2021, waarmee aan tussenkomende 

partij een omgevingsvergunning wordt verleend voor het herinrichten van een 

luchthaventerrein (omgevingsnummer: 2019030539). 

 

Het project ligt in 8560 Wevelgem aan de Luchthavenstraat 1 en heeft als kadastrale 

omschrijving Kortrijk, afdeling 5, sectie A, nummers 128A2, 128B2, 128C2, 128F, 128G, 128H, 
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128H2, 128K2 en 128Z en Wevelgem, afdeling 2, sectie B, nummers 862E2, 862S, 875A15, 

875B4, 875C15, 875C2, 875C4, 875D15, 875D4, 875D8, 875E15, 875F9, 875G14, 875L14, 

875M14, 875M4, 875N14, 875P14, 875P6, 875P7, 875R14, 875R7, 875S7, 875T13, 875T2, 

875T7, 875W2, 875W8, 875Y12, 875Y13 en 875Y5. 

II. Rechtspleging  

1. 

Verwerende partij bezorgt het administratief dossier en dient een antwoordnota in. 

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

wederantwoordnota in. 

 

2. 

De zaak wordt op de openbare zitting van 23 december 2021, waarop advocaat Marleen 

RYELANDT voor verzoekende partijen, advocaat Thomas QUINTENS voor verwerende partij 

en advocaat Elias GITS voor tussenkomende partij verschijnen, ambtshalve in dezelfde staat 

in voortzetting gesteld naar de zitting van 20 januari 2022. De zaak wordt vervolgens 

behandeld op de openbare zitting van 20 januari 2022. Advocaat Marleen RYELANDT voert 

het woord voor verzoekende partijen. Advocaat Thomas QUINTENS voert het woord voor 

verwerende partij. Advocaat Letitia LOUIS loco advocaat Elias GITS voert het woord voor 

tussenkomende partij. 

III. Feiten 

1. 

Tussenkomende partij dient op 8 maart 2019 een aanvraag in voor een omgevingsvergunning 

voor de herinrichting van een luchthaventerrein, die zowel stedenbouwkundige handelingen 

als daaraan gerelateerde ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten omvat. De aanvraag beoogt 

geen werken aan de startbaan die de oppervlakte of de capaciteit hiervan wijzigen, maar 

voorziet wel de heraanleg van de zuidelijke taxiweg en de aanleg van een dienstweg ‘air side 

zuid’ met inbegrip van de daaraan verbonden intersecties; de aanleg van een noordelijke 

taxiweg en een dienstweg ‘air side noord’ met inbegrip van de daaraan verbonden intersecties; 

de heraanleg van aprons voor het stallen van vliegtuigen; de aanleg van turnpads aan de 

uiteinden van de startbaan; de aanleg van een platform voor de-icing; de integratie van een 

kerosine-installatie; de herlokalisatie van het oefenplatform van de brandweer en het meteo-

station; en het voorzien van signalisatie, belijning, markeringen en verlichting. 
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2. 

De percelen liggen volgens het gewestplan ‘Kortrijk’ in een gebied voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, een gebied voor milieubelastende industrieën, 

een woongebied en een gebied voor bestaande autosnelweg. Ze liggen ook binnen de 

grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied 

Kortrijk’ (goedgekeurd op 20 januari 2006) waarin hiervoor geen nadere voorschriften worden 

bepaald. Ze liggen tenslotte ook binnen de grenzen van het bijzonder plan van aanleg 

‘Tuinwijk’ (goedgekeurd op 28 oktober 1958) in een zone met openbare bestemming 

‘vliegveld’. 

 

3. 

De gewestelijke omgevingsambtenaar verklaart de aanvraag op 12 maart 2019 volledig en 

ontvankelijk, waarbij er op basis van de project-MER-screeningsnota wordt geoordeeld dat ‘de 

aanvraag afdoende werd getoetst aan de relevante selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage 

II van het DABM’ en ‘er voor onderhavige aanvraag geen milieueffectenrapport moet worden 

opgemaakt’. 

 

Er wordt geen openbaar onderzoek georganiseerd. 

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos adviseert op 25 maart 2019 gunstig. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk adviseert op 8 april 2019 

voorwaardelijk gunstig, waarbij het zich aansluit bij het advies van de gemeentelijke 

omgevingsambtenaar. 

 

De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert op 9 april 2019 gunstig. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wevelgem adviseert op 12 

april 2019 ongunstig, waarbij het zich aansluit bij het ongunstig advies van de gemeentelijke 

omgevingsambtenaar. 

 

De Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten, dienst 

Milieuvergunningen adviseert op 12 april 2019 voorwaardelijk gunstig. 

 

Op 30 april 2019 bezorgt tussenkomende partij een repliek op het ongunstig advies van het 

college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wevelgem. 
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De Dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen adviseert op 3 mei 2019 ongunstig. 

Naar aanleiding van de ontvangst van bijkomende gegevens adviseert ze in een tweede 

advies op 9 mei 2019 voorwaardelijk gunstig. 

 

De gewestelijke omgevingsambtenaar verleent op 10 mei 2019 een omgevingsvergunning 

onder voorwaarden.  

 

4. 

Tegen deze beslissing dienen verzoekende partijen met een aangetekende brief van 4 juli 

2019 bij de Raad een verzoek in tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid en tot vernietiging (gekend onder rolnummer 1819-RvVb-0847). De Raad 

vernietigt de beslissing met het arrest van 10 december 2020 met nummer RvVb-A-2021-

0412, nadat hij de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid met het arrest van 15 juli 2019 met nummer RvVb-UDN-1819-1200 had 

verworpen.  

 

5. 

In navolging hiervan neemt verwerende partij op 12 februari 2021 een nieuwe beslissing, 

waarbij ze opnieuw een omgevingsvergunning onder voorwaarden verleent. Dat is de 

bestreden beslissing. 

IV. Onderzoek van de middelen 

A. Derde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

Verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

- de artikelen 16 tot en met 29, in het bijzonder artikel 18 van het decreet van 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning (hierna: OVD) 

- de artikelen 4.3.1, 4.3.2, §§1 en 2, 4.3.3, §2, 4.3.8, §§1 en 2 van het decreet van 5 april 

1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid (hierna: DABM) 

- artikel 4.2.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO) 
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- de artikelen 1.5 en 8.2, 2° van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot 

bepaling van de stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning 

nodig is (hierna: Vrijstellingenbesluit) 

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

van de bestuurshandelingen 

- het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur. 

 

Ze betwisten in essentie de degelijkheid van de beoordeling door verwerende partij van de 

voor de aanvraag toepasselijke vergunningsprocedure, en menen dat de aanvraag ten 

onrechte is behandeld volgens de vereenvoudigde procedure en dus zonder openbaar 

onderzoek, ondanks de overwegingen hierover in het vernietigingsarrest van de Raad van 10 

december 2020. Ze stellen dat de aanvraag omwille van drie redenen de gewone 

vergunningsprocedure moest doorlopen. 

 

Ze betwisten vooreerst dat de aanvraag ressorteert onder de artikelen 11, 1° en 12 van het 

besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het OVD (hierna: 

OVB) en voldoet aan de daarin opgenomen voorwaarden, en menen dat de beoordeling 

daarover door verwerende partij foutief is dan wel niet afdoende gemotiveerd. Ze stellen dat 

de herinrichting van de luchthaven niet kan worden aangemerkt als een beperkte verandering 

van een ingedeelde inrichting of activiteit in de zin van de artikelen 11, 1° en 12 OVB. Ze wijzen 

op de plicht van verwerende partij om concreet te screenen of de aanvraag kan worden 

beschouwd als een beperkte verandering als ze niet zonder meer wordt geacht een 

betekenisvol bijkomend risico voor de mens of het milieu in te houden of de hinder significant 

te vergroten. Ze stellen dat de met de aanvraag beoogde veranderingen een betekenisvol 

bijkomend risico inhouden voor de mens of het milieu en de hinder significant vergroten. Ze 

menen dat dit blijkt uit de vaststelling dat tussenkomende partij in de project-MER-

screeningsnota bij de aanvraag zelf aangeeft dat er aanzienlijke effecten zijn op het 

watersysteem, en wijzen ook op de opmerkingen daarover in het ongunstig advies van de 

gemeente Wevelgem.  

 

Gelet op deze vaststellingen menen ze voorts dat de aanvraag zelfs moest vergezeld zijn van 

een project-MER als er daarvoor geen ontheffing kon worden bekomen, zodat de 

vereenvoudigde vergunningsprocedure hierop ook om deze reden niet van toepassing was 

overeenkomstig artikel 17, §3, 1° OVD. Ze menen met name dat de aanvraag ressorteert onder 

rubriek 13, b van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 

houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan 
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milieueffectrapportage (hierna: Project-MER-besluit), en verwijzen naar een eerder verzoek 

tot ontheffing voor het opstellen van een project-MER van tussenkomende partij uit 2011 voor 

een gelijkaardig project, waarnaar ook wordt verwezen in het vernietigingsarrest van de Raad 

van 10 december 2020. Ze benadrukken daarbij dat er wordt voorzien in een toename van de 

verharding ten opzichte van de bestaande toestand met 35.000 m² en het opschuiven van de 

taxibanen, met een mogelijke verschuiving van het soort en aantal vliegbewegingen, waarvan 

de milieueffecten nog niet eerder werden beoordeeld. Specifiek wat betreft de toename van 

de verharding merken ze op dat er hierover bij de aanvraag nog onduidelijkheid bestond, terwijl 

alle effecten bovendien nog niet kunnen worden ingeschat omdat het ontwerp voor de 

bovenbouw en de riolering nog niet volledig is uitgewerkt. Ze wijzen ter zake op de 

opmerkingen daarover in het advies van de gemeente Wevelgem, waarop niet wordt 

geantwoord. 

 

Ze betwisten tenslotte dat de stedenbouwkundige handelingen in het kader van de 

herinrichting van de luchthaven zijn vrijgesteld van vergunning overeenkomstig de artikelen 

8.1 en 8.2 Vrijstellingsbesluit omdat het terrein van de luchthaven niet wordt uitgebreid. Ze 

menen dat deze herinrichting ook gepaard gaat met vergunningsplichtige stedenbouwkundige 

handelingen waarop de gewone vergunningsprocedure van toepassing is, waardoor de 

veranderingen ook niet louter betrekking hebben op de vergunningsplichtige exploitatie van 

een ingedeelde inrichting of activiteit. Ze wijzen daarbij op de vaststelling dat de 

infrastructuurwerken voorzien in de uitbreiding van het luchthaventerrein in de zin van artikel 

8.2.2° Vrijstellingsbesluit omdat een deel van de openbare weg Vliegveld in het 

luchthaventerrein wordt geïncorporeerd in functie van luchthavendoeleinden en met name als 

interne dienstweg om de toegang van de vliegtuigen tot de luchtvaartgebonden bedrijven te 

vergemakkelijken. Ze menen dat er hierdoor zelfs ook een beslissing van de gemeenteraad 

over de zaak van de wegen moet voorliggen. Ze steunen zich hiervoor op de motiveringsnota 

bij de aanvraag, waaruit blijkt dat de bestaande draadafsluiting op het luchthaventerrein zal 

worden verplaatst in functie van het afsluiten van de ‘Demarcated Area Noord’, waarvan de 

openbare weg Vliegveld, die vanaf huisnummer 49 zal worden afgesloten, ook deel zal 

uitmaken, waarbij het wegdek van deze weg wordt hernieuwd. Ze verwijten verwerende partij 

dat ze ter zake goochelt met de termen ‘luchtvaartterrein’ en ‘luchtzijde’ en stellen dat ook de 

‘Demarcated Area’ een onderdeel vormt van de luchthaven, dat zich enkel van de overige 

delen van de luchthavenzone onderscheidt door veiligheids- en toegangsregels.  

 

2. 

Verwerende partij betwist het middel en stelt dat de aanvraag terecht is behandeld volgens de 

vereenvoudigde procedure.  
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Ze meent vooreerst dat de herinrichting van de luchthaven wel degelijk kan worden 

aangemerkt als een beperkte verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit in de zin 

van de artikelen 11, 1° en 12 OVB omdat dit geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor 

de mens of het milieu en de hinder hierdoor niet significant vergroot. Ze meent dat dit blijkt uit 

de project-MER-screeningnota die bij de aanvraag was gevoegd omdat het project ressorteert 

onder rubriek 13 van bijlage III van het Project-MER-besluit. Ze stelt dat daaruit blijkt dat de 

herinrichtingswerken door de toename van de verharding weliswaar enig effect zullen hebben 

op het watersysteem, maar dat dit effect door het voorzien van buffers wordt geneutraliseerd 

en dus geenszins aanzienlijk zal zijn, zodat de verwijzing door verzoekende partijen naar de 

aanzienlijke negatieve effecten van het project op de waterhuishouding geen steun vindt in het 

administratief dossier.  

 

Ze betwist voorts dat er in het kader van de aanvraag een project-MER moest worden 

opgemaakt dan wel dat er hiervoor een ontheffing moest worden bekomen omdat uit de 

project-MER-screeningnota, die door haar zorgvuldig is getoetst, blijkt dat de aanvraag geen 

betekenisvol risico inhoudt voor mens en milieu. Ze benadrukt daarbij dat de herinrichting van 

de luchthaven geen wijzigingen voorzien van de luchthavenactiviteiten en het luchtverkeer, 

terwijl de omstandigheid dat er in het verleden voor bepaalde werken aan het luchthaventerrein 

een MER-ontheffingsbeslissing was vereist niet impliceert dat dit ook zo is bij voorliggende 

aanvraag.  

 

Ze stelt tenslotte dat de stedenbouwkundige handelingen in het kader van de herinrichting van 

de luchthaven wel degelijk zijn vrijgesteld van vergunning omdat de luchthaven hierdoor niet 

wordt uitgebreid. Ze merkt op dat ze hierover in de bestreden herstelbeslissing, in navolging 

van het vernietigingsarrest van de Raad van 10 december 2020, een zorgvuldig onderzoek 

heeft gevoerd en haar oordeel afdoende heeft gemotiveerd. Ze betwist dat uit de 

verantwoordingsnota van de aanvrager, en in het bijzonder de verwijzing naar de verplaatsing 

van de draafafsluiting en de hernieuwing, het afsluiten met een poort en de incorporatie van 

de openbare weg Vliegveld in de zone ‘Demarcated Area Noord’, blijkt dat het 

luchthaventerrein wordt uitgebreid. Ze stelt dat de verplaatsing van de draadafsluiting en het 

plaatsen van een toegangspoort op de weg Vliegveld ter hoogte van huisnummer 49 geen 

deel uitmaken van voorliggende aanvraag en bovendien al in 2018 werden gerealiseerd. Ze 

stelt ook dat de weg Vliegveld, die blijkens de kadastrale omschrijving geen deel uitmaakt van 

de aanvraag, enkel nodig is voor de ontsluiting van de aanpalende bedrijven en geen andere 

functie heeft voor de exploitatie van de luchthaven. 
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3. 

Tussenkomende partij betwist in eerste instantie de ontvankelijkheid van het derde middel in 

zoverre daarin de schending wordt aangevoerd van het DABM en de VCRO omdat deze 

bepalingen niet in het middel worden betrokken. Ten gronde stelt ze dat de aanvraag terecht 

is behandeld volgens de vereenvoudigde procedure.  

 

Ze betwist dat er in het kader van de aanvraag een project-MER moest worden opgemaakt 

dan wel dat er hiervoor een ontheffing moest worden bekomen omdat het project ressorteert 

onder bijlage III van het Project-MER-besluit. Ze benadrukt dat het project niet leidt tot een 

wijziging van het type luchthaven en ook geen invloed heeft op het type en het aantal vluchten, 

maar enkel beoogt om de luchthaven te conformeren aan de ICAO- en EASA-regelgeving met 

als hoofddoel een veiligere uitbating en een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte. Ze 

meent dat de infrastructuurwerken hierdoor gezien hun aard, omvang en kenmerken niet 

kunnen worden beschouwd als een wijziging van het vliegveld zelf en dat ze qua milieueffecten 

geen soortgelijke risico’s meebrengen als de luchthaven zelf. Ze stelt dat dit door verwerende 

partij ook afdoende is onderzocht en verwijst naar de gemotiveerde beoordeling hierover in de 

bestreden beslissing.  

 

Ze betwist ook dat de herinrichting van de luchthaven gepaard gaat met vergunningsplichtige 

stedenbouwkundige handelingen waarop de gewone vergunningsprocedure van toepassing is 

en stelt dat het project moet worden beschouwd als een beperkte verandering van een 

ingedeelde inrichting of activiteit. Ze meent dat de stedenbouwkundige handelingen wel 

degelijk onder het toepassingsgebied van het Vrijstellingsbesluit vallen omdat ze niet voorzien 

in de uitbreiding van het luchthaventerrein. Ze verwijst daarvoor naar de definities van de 

begrippen ‘luchtvaartterrein’ en ‘luchtzijde’ volgens het koninklijk besluit van 3 mei 1991 

houdende regeling van de beveiliging van de burgerluchtvaart, en stelt dat de luchthaven 

bestaat uit drie zones, met name het luchtvaartterrein, de luchtzijde en de Demarcated Area 

Noord. Ze stelt dat de aanvraag enkel betrekking heeft op de kadastrale percelen die zijn 

gelegen binnen de zone ‘luchtvaartterrein’ en dat de ontsluitingsweg Vliegveld en de daaraan 

gelegen bedrijven, die zijn gesitueerd binnen de ‘Demarcated Area Noord (DAN)’ die niet 

behoort tot het luchthaventerrein, niet in de aanvraag zijn begrepen. Ze betwist ook dat de 

verplaatsing van de draadafsluiting en de plaatsing van een poort aan de weg Vliegveld ter 

hoogte van huisnummer 49, waarop verzoekende partijen hun argument dat het 

luchthaventerrein wordt uitgebreid steunen, deel uitmaken van de aanvraag. Ze stelt dat dit 

door verwerende partij ook afdoende is onderzocht en verwijst naar de gemotiveerde 

beoordeling hierover in de bestreden beslissing.  
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4. 

Verzoekende partijen volharden in hun wederantwoordnota in hoofdorde in de argumentatie 

in hun verzoekschrift. Wat betreft de uitbreiding van de luchthaven verwijten ze verwerende 

partij en tussenkomende partij dat ze verwarring zaaien over de inname van de openbare weg 

Vliegveld en over de Demarcated Area Noord. Ze merken op dat tussenkomende partij erkent 

dat de Demarcated Area Noord volgens de terminologie deel uitmaakt van de luchtzijde en 

menen dat ze dus ook behoort tot het luchthaventerrein. Ze wijzen op de tegenspraak tussen 

de motiveringsnota bij de aanvraag, waarin wordt gesteld dat de bestaande draadafsluiting op 

het luchthaventerrein wordt verplaatst om de zone ‘Demarcated Area Noord’ af te sluiten, en 

de antwoordnota van verwerende partij waarin wordt gesteld dat deze draadafsluiting reeds 

jaren geleden zou zijn verplaatst. Ze menen dat het gegeven dat het kadastraal perceel van 

de openbare weg Vliegveld niet in de aanvraag is begrepen niet noodzakelijk impliceert dat de 

infrastructuurwerken daaraan geen wijzigingen aanbrengen.  

 

Beoordeling door de Raad 

 

1. 

Tussenkomende partij stelt tevergeefs dat het middel onontvankelijk is in zoverre de schending 

wordt aangevoerd van het DABM en de VCRO omdat deze bepalingen daarin niet worden 

betrokken, zodat haar exceptie wordt verworpen. 

 

Een middel bestaat uit een voldoende en duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel 

of het geschonden rechtsbeginsel en van de wijze waarop deze rechtsregel of dit 

rechtsbeginsel volgens verzoekende partij wordt geschonden. De vereiste dat het 

verzoekschrift een uiteenzetting dient te bevatten van de feiten en de middelen impliceert niet 

dat verzoekende partij expliciet de rechtsregels of rechtsbeginselen moet vermelden die 

volgens haar door de bestreden beslissing worden geschonden. Het is enkel noodzakelijk dat 

de uiteenzetting in het verzoekschrift het voor de Raad in het kader van zijn legaliteitstoetsing, 

en voor verwerende partij en tussenkomende partij in het kader van hun verdediging, mogelijk 

maakt duidelijk te begrijpen wat de bestreden beslissing wordt verweten. De Raad vernietigt 

de bestreden beslissing wanneer deze onregelmatig is omwille van de schending van een 

rechtsregel of algemeen rechtsbeginsel (artikel 35 DBRC-decreet). 

 

Uit het middel blijkt duidelijk dat verzoekende partijen daarin aanvoeren dat de aanvraag ten 

onrechte is behandeld volgens de vereenvoudigde procedure. Ze steunen hun standpunt 

onder meer op de vaststelling dat er in het kader van de aanvraag een project-MER moest 

worden opgemaakt dan wel dat er hiervoor een ontheffing moest worden gevraagd, en dat de 
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stedenbouwkundige handelingen niet zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht, terwijl de 

bepalingen uit het DABM en de VCRO waarnaar ze in hun verzoekschrift verwijzen betrekking 

hebben op deze rechtsvragen. Het tegendeel wordt door tussenkomende partij ook niet 

aangetoond, terwijl uit haar argumentatie blijkt dat ze net zoals verwerende partij duidelijk 

begrijpt welke wettigheidskritiek verzoekende partijen aanvoeren. 

 

2. 

De bestreden beslissing is een herstelbeslissing. De initiële vergunningsbeslissing van 

verwerende partij van 10 mei 2019 is door de Raad vernietigd met het arrest van 10 december 

2020 omdat daaruit niet bleek dat verwerende partij de toepasselijke vergunningsprocedure 

zorgvuldig onderzocht en niet afdoende motiveerde waarom de vereenvoudigde 

vergunningsprocedure moet worden gevolgd. Er is daartegen geen cassatieberoep ingesteld 

bij de Raad van State, zodat hiertegen in voorliggende procedure geen kritiek meer kan 

worden geuit. Als verwerende partij een herstelbeslissing neemt, moet ze de aanvraag 

opnieuw onderzoeken in haar volledigheid, op grond van een eigen beoordeling van zowel de 

legaliteit als de opportuniteit hiervan, waarbij ze rekening moet houden met het gezag van 

gewijsde van het vernietigingsarrest. Dit strekt zich uit tot alle motieven die aan de vernietiging 

ten grondslag liggen en die er de noodzakelijke ondersteuning van uitmaken.  

 

De Raad oordeelt in zijn vernietigingsarrest van 10 mei 2020 met betrekking tot de beoordeling 

door verwerende partij van de toepasselijke vergunningsprocedure het volgende: 

 

“… 

1. 

De kern van de discussie tussen partijen is of de aanvraag al dan niet terecht werd behandeld 

volgens de vereenvoudigde procedure, en niet moest worden behandeld volgens de gewone 

procedure, waarbij ze ook wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.  

 

Het bepalen van de toepasselijke vergunningsprocedure is van essentieel belang, gelet op de 

onderscheiden kenmerken en waarborgen voor derden tussen de ‘gewone vergunningsprocedure’ 

en de ‘vereenvoudigde vergunningsprocedure’. De voorbereidende werken bij het OVD stellen 

daarover het volgende (Parl. St., Vl. Parl. 2013-2014, 2334/1, p. 16, nr. 3.5.1): 

 

“De gewone vergunningsprocedure omvat een openbaar onderzoek, de vereenvoudigde 

vergunningsprocedure niet. Maatwerk vereist dat minder omvangrijke projecten met weinig 

impact op de naaste omgeving, projecten van zeer tijdelijke aard en ook beperkte uitbreidingen 

van reeds vergunde projecten met een eenvoudiger dossiersamenstelling en na een minder 

omvangrijke toetsing van de toelaatbaarheid (o.a. zonder openbaar onderzoek) kunnen worden 
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vergund binnen een korter tijdsbestek. Dergelijke projecten zullen in de toekomst worden 

vergund via de ‘vereenvoudigde vergunningsprocedure’.” 

 

Als de bevoegde overheid tijdens de vereenvoudigde procedure vaststelt dat de gewone procedure 

van toepassing is, wordt de procedure stopgezet, zonder dat tegen de beslissing tot stopzetting 

van de procedure administratief beroep mogelijk is (artikel 84, lid 2 OVB). Verwerende partij is bij 

haar onderzoek van de aanvraag dus in eerste instantie gehouden om te onderzoeken of de 

aanvraag al dan niet onder het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure valt, want als 

ze vaststelt dat de gewone vergunningsprocedure van toepassing is, is ze verplicht om de 

vereenvoudigde procedure stop te zetten, en dus niet langer bevoegd om de aanvraag ten gronde 

te behandelen. 

 

2. 

De toepasselijke vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg wordt geregeld in artikel 

17 OVD, dat verder wordt uitgevoerd met de artikelen 11 tot en met 14 OVB, die nader worden 

verduidelijkt in het verslag aan de Vlaamse regering (BS 23 februari 2016, p. 13394-13996). Deze 

relevante bepalingen, zoals van toepassing op het ogenblik waarop de aanvraag werd ingediend, 

luiden als volgt: 

 

“Artikel 17 OVD. 

§1. Er bestaan twee onderscheiden procedures voor het verlenen van de omgevingsvergunning 

in eerste administratieve aanleg, namelijk: 

1° de gewone vergunningsprocedure, vermeld in afdeling 2; 

2° de vereenvoudigde vergunningsprocedure, vermeld in afdeling 3. 

§2. De vereenvoudigde vergunningsprocedure is van toepassing voor: 

1° een beperkte verandering van een vergund project; … 

4° de types van projecten die door de Vlaamse Regering worden aangewezen. 

De Vlaamse Regering bepaalt de criteria waaronder de vergunningverlenende overheid 

vaststelt dat een verandering van een vergund project beperkt is als vermeld in het eerste lid, 

1°. 

§3. De vereenvoudigde vergunningsprocedure is niet van toepassing voor projecten waarvoor 

de vergunningsaanvraag minstens een van de volgende bijlagen moet omvatten: 

1° een milieueffectrapport; …” 

 

“Artikel 11 OVB. 

Conform artikel 17, §2 OVD, en met behoud van de toepassing van artikel 17, §3 OVD, is de 

vereenvoudigde vergunningsprocedure van toepassing op een vergunningsaanvraag voor: 

1° in geval van een project dat uitsluitend betrekking heeft op de vergunningsplichtige exploitatie 

van een ingedeelde inrichting of activiteit: 
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a) een beperkte verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 12 

van dit besluit; … 

2° in geval van een project dat uitsluitend betrekking heeft op vergunningsplichtige 

stedenbouwkundige handelingen …: de projecten, vermeld in artikel 13 van dit besluit, of 

veranderingen daaraan; … 

5° in geval van een project dat betrekking heeft op minstens twee van de vergunningsplichten, 

vermeld in artikel 5, 1° OVD: de projecten, vermeld in artikel 14 van dit besluit, of veranderingen 

eraan.” 

 

“Artikel 14 OVB. 

Voor vergunningsaanvragen voor projecten of voor veranderingen aan projecten die minstens 

twee van de vergunningsplichten, vermeld in artikel 5, 1° OVD omvatten, is de vereenvoudigde 

vergunningsprocedure van toepassing als voldaan is aan al de volgende voorwaarden: 

1° de vergunningsplichtige exploitatie valt onder de toepassing van artikel 11, 1°, a) …; 

2° de stedenbouwkundige handelingen vallen onder de toepassing van artikel 13. …” 

 

“Artikel 12 OVB. 

De verandering van een vergund project die betrekking heeft op de vergunningsplichtige 

exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, wordt als een beperkte verandering 

beschouwd als de verandering geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor de mens of het 

milieu en de hinder niet significant vergroot. 

De volgende veranderingen van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit worden 

in elk geval geacht een betekenisvol bijkomend risico voor de mens of het milieu in te houden 

of de hinder significant te vergroten: … 

3° de verandering die een uitbreiding van een of meer vergunde inrichtingen of activiteiten met 

meer dan 50% inhoudt. De procentuele stijging van 50% wordt bepaald ten opzichte van de 

ingedeelde inrichting of activiteit die is vergund na het doorlopen van een procedure met een 

openbaar onderzoek; …” 

 

“Artikel 13 OVB. 

De vereenvoudigde vergunningsprocedure is van toepassing op: 

1° aanvragen voor projecten die stedenbouwkundige handelingen omvatten, de 

vergunningsaanvragen voor projecten of voor veranderingen daaraan, waarbij de 

aangevraagde stedenbouwkundige handelingen voldoen aan een van de volgende 

voorwaarden: … 

b) de handelingen hebben geen betrekking op: … 

2) het oprichten of wijzigen van infrastructuurwerken met een lengte van meer dan 500 meter; 

3) uitgevoerd buiten industriegebied in de ruime zin: 

i) het oprichten van gebouwen of constructies met een bruto grondoppervlakte van meer dan 

500 vierkante meter; … 
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iii) het uitbreiden van gebouwen of constructies met meer dan 500 vierkante meter; 

5) uitgevoerd buiten een industriegebied in de ruime zin en telkens met een grondoppervlakte 

van meer dan 1000 vierkante meter: … 

iii) het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond; 

… 

In afwijking op het eerste lid worden vergunningsaanvragen die wegenwerken omvatten 

waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, behandeld volgens de gewone 

vergunningsprocedure. 

…” 

 

3. 

Verwerende partij motiveert de toepassing van de vereenvoudigde procedure in de bestreden 

beslissing als volgt: 

 

“Procedure 

De aanvraag werd getoetst aan de criteria van artikel 11, punt 1° en artikel 12 van het 

Omgevingsvergunningsbesluit. Uit bovenstaande kan worden besloten dat de verandering geen 

betekenisvol bijkomend risico voor mens of milieu inhoudt en de hinder niet significant vergroot. 

Het gaat bijgevolg om een beperkte verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit, 

waardoor de vereenvoudigde procedure wordt gevolgd.” 

 

In haar schrijven aan de aanvrager van 12 maart 2019 met betrekking tot de ontvankelijkheid en 

de volledigheid van de aanvraag stelde ze daarover het volgende: 

 

“Uw vergunningsaanvraag is ontvankelijk en volledig en zal behandeld worden volgens de 

vereenvoudigde procedure. 

Uit de project-m.e.r.-screening blijkt het volgende …” 

 

4. 

Uit de geciteerde overwegingen blijkt dat verwerende partij pas op het einde van haar beslissing 

heeft onderzocht of de aanvraag terecht volgens de vereenvoudigde vergunningsprocedure werd 

behandeld. Dit blijkt uit de vaststelling dat ze daarbij verwijst naar de “bovenstaande” inhoudelijke 

beoordeling van de aanvraag in de bestreden beslissing. Verwerende partij getuigt als 

vergunningverlenende overheid niet van zorgvuldigheid door de vereenvoudigde 

vergunningsprocedure te doorlopen, en pas op het einde van de vergunningsbeslissing te 

onderzoeken of deze procedure terecht werd gevolgd en ze dus bevoegd was om de aanvraag 

inhoudelijk te beoordelen. De toepasselijke vergunningsprocedure dient onmiddellijk zorgvuldig te 

worden onderzocht en gemotiveerd, gelet op de noodzaak van een openbaar onderzoek indien de 

gewone vergunningsprocedure van toepassing is. 
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Uit de bestreden beslissing blijkt bovendien niet dat verwerende partij zorgvuldig heeft onderzocht 

welke vergunningsprocedure van toepassing is op de aanvraag, en afdoende heeft gemotiveerd 

waarom de vereenvoudigde vergunningsprocedure volgens haar moet worden gevolgd. Het stond 

nochtans aan verwerende partij om dit zorgvuldig en concreet te onderzoeken en afdoende te 

motiveren, gelet op de gevolgen hiervan voor haar bevoegdheid om de aanvraag ten gronde te 

behandelen.  

 

5. 

De aanvraag omvat volgens de bestreden beslissing zowel stedenbouwkundige handelingen als 

de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (in de zin van artikel 2, 8°, a en b OVD). 

Ze wordt voor de toepasselijke procedure echter niet getoetst aan de ‘cumulatieve’ voorwaarden 

in artikel 14 OVB “voor vergunningsaanvragen voor projecten of voor veranderingen aan projecten 

die minstens twee van de vergunningsplichten, vermeld in artikel 5, 1° OVD omvatten”, omdat 

verwerende partij oordeelt dat de stedenbouwkundige handelingen zijn vrijgesteld van vergunning, 

en dus niet moeten worden getoetst aan de voorwaarden van artikel 13 OVB, wat door 

verzoekende partijen wordt betwist.  

 

De artikelen van het Vrijstellingsbesluit vormen een uitzondering op de principiële 

vergunningsplicht in artikel 4.2.1 VCRO, zodat ze restrictief moeten worden geïnterpreteerd. De 

vergunningverlenende overheid dient zorgvuldig en concreet te onderzoeken of er daaraan is 

voldaan, te meer omdat de eventuele vrijstelling van vergunningsplicht gevolgen heeft voor de 

toepasselijke vergunningsprocedure en haar bevoegdheid.  

 

Verwerende partij oordeelt dat de herinrichting van de luchthaven is vrijgesteld van vergunning, 

omdat de start- of landingsbaan niet wordt gewijzigd, er geen gebouwen worden opgericht en de 

herinrichting eigen is aan de functie van het terrein, zoals bepaald in artikel 8.1, 8° 

Vrijstellingsbesluit. Voorts is er volgens haar ook voldaan aan de cumulatieve voorwaarden 

waaraan de stedenbouwkundige handelingen moeten voldoen, waaronder de voorwaarde in artikel 

8.2, 2° Vrijstellingsbesluit dat het terrein niet wordt uitgebreid en de bestaande bufferzones blijven 

behouden. Ze overweegt daarover met name het volgende: 

 

“Vrijstelling stedenbouwkundige handelingen 

Voor de stedenbouwkundige handelingen (infrastructuurwerken) is er een vrijstelling van 

vergunningsplicht …  

Aan de start- en landingsbaan zelf worden geen werken gepland. … 

Daarnaast is voldaan aan de cumulatieve voorwaarden … onder meer … dat het terrein niet 

uitbreid wordt en de bestaande bufferzones behouden blijven … 

Op grond van de artikels 8.1 en 8.2 van het vrijstellingenbesluit zijn de stedenbouwkundige 

handelingen niet vergunningsplichtig. 

…” 
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Uit de bestreden beslissing blijkt niet op basis waarvan verwerende partij oordeelt dat de aanvraag, 

in het bijzonder de stedenbouwkundige handeling “Aanleg noordelijke taxiweg, inclusief 

intersecties en dienstweg air side noord”, niet voorziet in een uitbreiding van het terrein, en dat de 

bestaande bufferzones daarbij worden behouden. Zo blijkt niet wat verwerende partij verstaat 

onder het ‘terrein’, terwijl dit begrip klaarblijkelijk tot discussie kan leiden, zodat het van belang is 

dat de omvang hiervan wordt bepaald, vooraleer te oordelen dat dit ongewijzigd blijft. De toelichting 

hierover in de antwoordnota van verwerende partij, waarbij ze stelt dat “het luchthaventerrein 

bestaat uit de ‘Demarcated Area’, maar daarenboven ook uit - luchtvaartgebonden - 

bedrijventerreinen, wegen en parkings die zich buiten deze veiligheidsperimeter bevinden”, doet 

geen afbreuk aan dit motiveringsgebrek. Deze motieven zijn immers niet formeel opgenomen in de 

bestreden beslissing.  

 

Ze vinden bovendien ook geen steun in het administratief dossier. Uit de beschrijvende nota bij de 

aanvraag blijkt met name dat de aanvrager klaarblijkelijk zelf een onderscheid maakt tussen het 

‘omheinde’ luchthaventerrein, de daaraan palende openbare weg ‘Vliegveld’, en de aan deze weg 

palende private terreinen van de luchtvaartgebonden bedrijven, terwijl de beoogde 

infrastructuurwerken plaatsvinden ter hoogte van deze drie zones, en dus ook voorbij de bestaande 

draadafsluiting. De aanvrager overweegt daarin met name onder meer het volgende: 

 

“2.3 Geplande werken 

De hieronder opgesomde werken en handelingen betreffen verhardingen, infrastructuurwerken 

en technische werken en vinden allemaal plaats binnen de grenzen van het bestaande 

luchthaventerrein. … In hun totaliteit zullen de aanpassingen leiden tot een netto toename aan 

verharde oppervlakte van ongeveer 25.000 m2. 

… 

b) Aanleg noordelijke taxiweg, inclusief intersecties en dienstweg air side noord 

In de huidige toestand loopt langs de noordzijde van de luchthaven de openbare weg ‘Vliegveld’ 

die aansluiting vindt met de startbaan via één intersectie … Deze intersectie is niet vrij 

toegankelijk maar afgesloten door een poort. Vliegtuigen kunnen de luchtvaartgebonden 

bedrijven enkel bereiken door via deze poort toegang te verkrijgen tot de weg Vliegveld en dan 

verder over deze openbare weg te taxiën. 

 

Om aan dit veiligheidsprobleem te verhelpen, wordt in de aanleg van een nieuwe noordelijke 

taxiweg voorzien binnen het luchthaventerrein … Elk luchtvaartgebonden bedrijf krijgt een 

individuele aansluiting op de taxiweg (15 aansluitingen). 

 

De openbare weg “Vliegveld” aan de noordzijde wordt vanaf huisnr. 49 afgesloten met een 

poort. Hierdoor ontstaat de zone “Demarcated Area Noord” die bestaat uit het afgesloten 

gedeelte van de weg Vliegveld en de private terreinen van de luchtvaartgebonden bedrijven. 
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De weg krijgt het statuut van dienstweg. De huidige draadafsluiting op het luchthaventerrein ten 

noorden van de startbaan wordt weggenomen, zodat er directe toegang mogelijk is vanuit de 

“Demarcated Area Noord” tot het luchthaventerrein. Voor deze zone gelden specifieke 

veiligheidsprocedures … 

… 

6. De integratie van de geplande werken of handelingen met de omgeving 

Het project betreft de herinrichting van de luchthaven … zodat de geplande werken tot 

herinrichting allemaal binnen de perceelgrenzen van het huidige luchthaventerrein plaatsvinden 

 

De bestaande draadafsluiting die momenteel op het luchthaventerrein zelf staat, zal worden 

verplaatst tot aan de spoorlijn op het stuk van Infrabel om de zone “Demarcated Area Noord” af 

te sluiten, zodat de vliegtuigen vrije doorgang krijgen van het luchthaventerrein naar de 

luchtvaartgebonden bedrijven. De openbare weg Vliegveld zal vanaf huisnummer 49 ook deel 

uitmaken van deze “Demarcated Area Noord” en worden afgesloten door middel van een poort 

…” 

 

Hoewel de aanvrager in zijn beschrijvende nota stelt dat “uit de omschrijving van de geplande 

werken onder punt 2.3 van deze nota blijkt dat het project voldoet aan de specifieke voorwaarden 

in het Vrijstellingsbesluit”, blijkt uit deze omschrijving dus dat de openbare weg Vliegveld, die 

voortaan vanaf huisnummer 49 deel zal uitmaken van de zone ‘Demarcated Area Noord’, 

momenteel loopt ‘langs de noordzijde van de luchthaven’. Voorts blijkt daaruit dat er ‘binnen het 

luchthaventerrein’ wordt voorzien in de aanleg van een nieuwe noordelijke taxiweg, waarop er 

individuele aansluitingen worden voorzien tot ‘de private terreinen van de luchtvaartgebonden 

bedrijven’. Tenslotte blijkt dat de huidige draadafsluiting ‘op het luchthaventerrein’ ten noorden van 

de startbaan in functie hiervan wordt weggenomen, zodat er directe toegang mogelijk is vanuit de 

‘Demarcated Area Noord’ tot ‘het luchthaventerrein’, en de vliegtuigen vrije doorgang krijgen ‘van 

het luchthaventerrein naar de luchtvaartgebonden bedrijven’. Uit deze nota blijkt dus dat de 

aanvrager, in tegenstelling tot verwerende partij in haar antwoordnota, een onderscheid maakt 

tussen ‘het terrein’ (aan de noordzijde) van de luchthaven, dat momenteel is begrensd met een 

draadafsluiting ter hoogte van de openbare weg Vliegveld, en deze openbare weg en de daarop 

aansluitende private terreinen van de luchtvaartgebonden bedrijven. In zoverre de aanvraag 

voorziet in de gedeeltelijke opname van deze openbare weg in de zone ‘Demarcated Area Noord’ 

als dienstweg, en in 15 individuele aansluitingen van de verschillende luchtvaartgebonden 

bedrijven op de nieuwe noordelijke taxiweg, leidt ze volgens deze nota dus tot een uitbreiding van 

het ‘terrein’ van de luchthaven in de zin van artikel 8.2, 2° Vrijstellingsbesluit, in functie van het 

faciliteren van de vrije toegang van de vliegtuigen tot de luchtvaartgebonden bedrijven.  

 

Verwerende partij kon zich dus niet beperken tot de loutere vaststelling “dat het terrein niet 

uitgebreid wordt”, en diende de aanvraag zorgvuldig te toetsen aan deze (restrictief te 

interpreteren) voorwaarde en haar oordeel daarover duidelijk te motiveren. In de rand hiervan wordt 
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nog opgemerkt dat er volgens het administratief dossier ook geen beslissing voorligt van de 

gemeenteraad over de wijziging van het statuut van de openbare weg ‘Vliegveld’ tot dienstweg, en 

de gedeeltelijke afsluiting hiervan en opname in de zone ‘Demarcated Area Noord’. In dezelfde zin 

kon verwerende partij zich ook niet beperken tot de loutere vaststelling “dat de bestaande 

bufferzones behouden blijven”, zonder eerst te verduidelijken wat ze verstaat onder ‘de bestaande 

bufferzones’ en de omvang hiervan te bepalen. Dit geldt des te meer in het licht van de vaststelling 

dat de aanvraag leidt tot een netto-toename aan verharde oppervlakte van ongeveer 35.000 m², 

waarbij een groot deel van de bestaande groenzones langs de landingsbaan worden verhard in 

functie van de aanleg van taxiwegen en intersecties. 

 

6. 

Ongeacht de gebrekkige toets van de stedenbouwkundige handelingen in de aanvraag aan de 

voorwaarden van het Vrijstellingsbesluit, en de daaraan gelieerde ontstentenis van de toets van de 

aanvraag aan de voorwaarden in artikel 13 OVB, blijkt uit de bestreden beslissing ook niet afdoende 

op basis waarvan verwerende partij oordeelt dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden in de 

artikelen 11, 1°, a en 12 OVB, en (ook) om die reden kan worden behandeld volgens de 

vereenvoudigde vergunningsprocedure.  

 

De overweging dat “uit bovenstaande kan worden besloten dat de verandering geen betekenisvol 

bijkomend risico voor mens of milieu inhoudt en de hinder niet significant vergroot” betreft een 

standaardoverweging, waaruit niet concreet blijkt op basis van welke specifieke motieven 

verwerende partij tot dit oordeel komt. Het stond nochtans aan verwerende partij om dit zorgvuldig 

en concreet te onderzoeken en afdoende te motiveren, gelet op de vaststelling dat er volgens de 

MER-dossierdatabank in 2011 een verzoek tot ontheffing van het opstellen van een project-MER 

werd gevraagd en verkregen voor een aanvraag met een gelijkaardig voorwerp als voorliggende 

aanvraag. Dit verzoek had met name betrekking op het project “aanpassing van de 

basisinfrastructuur van het vliegveld Wevelgem-Bissegem”, dat toen werd beschouwd als “de 

wijziging of uitbreiding van een project vallende onder rubriek 10d van bijlage II van het besluit m.n. 

‘Aanleg van vliegvelden, met een start- en landingsbaan van 800 tot 2100 meter’”. Er werden 

hiermee ook aanpassingen beoogd aan de basisinfrastructuur van de luchthaven, om te voldoen 

aan de ICAO 2B standaarden, zoals de aanleg van turnpads op het einde van de startbaan, het 

rechttrekken van de taxibaan, de aanpassing/uitbreiding van intersecties (netto 2 meer) en de 

verplaatsing en uitbreiding van de laadplatformen voor de vliegtuigen. Terwijl de toen beoogde 

aanpassingen zorgden voor een netto-toename van de verharde oppervlakte met 21.750 m², 

waardoor er werd geoordeeld dat er voldoende aandacht diende te worden besteed aan de 

waterhuishouding, leidt voorliggende aanvraag tot een netto-toename van de verharde oppervlakte 

met ongeveer 35.000 m².  

 

Daarbij wordt opgemerkt dat het gegeven dat een project niet MER-plichtig is, niet noodzakelijk 

impliceert dat dit project voldoet aan de voorwaarden in de artikelen 11, 1°, a en 12 OVB. Dit blijkt 
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al uit het feit dat de vereenvoudigde vergunningsprocedure overeenkomstig artikel 17, §3, 1° OVD 

niet van toepassing is voor projecten waarvoor de aanvraag moet vergezeld zijn van een MER. Er 

bestaat tussen partijen bovendien ook discussie over de MER-plicht, waarbij niet wordt betwist dat 

deze eventueel ook van toepassing is bij werkzaamheden tot wijziging van de infrastructuur van 

een bestaand vliegveld, zonder dat de start-en landingsbaan wordt verlengd, indien de werken 

door hun aard, omvang en kenmerken als een wijziging van het vliegveld zelf kunnen worden 

beschouwd, hetgeen het geval is bij werkzaamheden die ertoe strekken de luchthavenactiviteit en 

het luchtverkeer op significante wijze uit te breiden (Hof van Justitie, arrest van 28 februari 2008 in 

zaak C-2/07, Abraham). De gemeentelijke omgevingsambtenaar van Wevelgem overweegt in dit 

kader onder meer dat “de start en landingsbaan niet optimaal kan gebruikt worden zonder een aan 

die start- en landingsbaan aangepast taxitraject”, zodat “de veranderingen daarom ook zijn gericht 

op een efficiënter gebruik van de start- en landingsbaan”, die “niet meer gebruikt zal worden als 

taxiweg voor de grotere vliegtuigen”, waarvoor “de nieuwe taxiwegen ten noorden en ten zuiden 

zullen dienen, waardoor de vliegtuigen toch dichter bij de bewoning zullen taxiën”. Voorts 

overweegt hij ook dat de infrastructuurwerken zijn gericht “op een verschuiving van het soort en 

aard van de vliegbewegingen”, en met name “op een comfortabeler gebruik door grotere 

vliegtuigen, zakenjets e.d.m.”, hetgeen “van invloed kan zijn op de aard en kenmerken van de 

geluidsemissies van de luchthaven”. In die optiek stond het aan verwerende partij om zorgvuldig 

te onderzoeken en afdoende te motiveren in hoeverre de aanvraag voldoet aan de voorwaarden in 

de artikelen 11, 1°, a en 12 OVB. 

…” 

 

3. 

Uit de bestreden beslissing blijkt opnieuw niet afdoende waarom verwerende partij oordeelt 

dat de stedenbouwkundige handelingen op basis van de artikelen 8.1, 8° en 8.2 

Vrijstellingsbesluit zijn vrijgesteld van vergunning, en in het bijzonder dat er wordt voldaan aan 

de voorwaarde in artikel 8.2, 2° Vrijstellingsbesluit dat het terrein niet wordt uitgebreid en dat 

de bestaande bufferzones blijven behouden. In die optiek blijkt ook niet waarom de aanvraag 

in het licht van de toepasselijke procedure niet moet worden getoetst aan de ‘cumulatieve’ 

voorwaarden in artikel 14 OVB ‘voor vergunningsaanvragen voor projecten of voor 

veranderingen aan projecten die minstens twee van de vergunningsplichten, vermeld in artikel 

5, 1° OVD omvatten’, terwijl niet ernstig kan worden betwist dat de beoogde 

stedenbouwkundige handelingen en in het bijzonder de nieuwe verhardingen niet voldoen aan 

de voorwaarden in artikel 13 OVB en de gewone vergunningsprocedure hierop van toepassing 

is. 

 

Verwerende partij oordeelt in navolging van haar eerdere vernietigde beslissing van 10 mei 

2019 in de bestreden beslissing (onder de titel ‘Vrijstelling stedenbouwkundige handelingen’) 

opnieuw dat de stedenbouwkundige handelingen in functie van de herinrichting van de 
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luchthaven zijn vrijgesteld van vergunning omdat de start- of landingsbaan niet wordt 

gewijzigd, er geen gebouwen worden opgericht en de herinrichting eigen is aan de functie van 

het terrein, conform artikel 8.1, 8° Vrijstellingsbesluit. Ze oordeelt ook opnieuw dat er is voldaan 

aan de cumulatieve voorwaarden waaraan de stedenbouwkundige handelingen conform 

artikel 8.2 Vrijstellingsbesluit moeten voldoen, in het bijzonder de voorwaarde dat ‘het terrein 

niet wordt uitgebreid en de bestaande bufferzones blijven behouden’. Ze overweegt daarover 

met name het volgende: 

 

“… 

Voor de omschrijving van het begrip luchtvaartterrein kan worden teruggegrepen naar het koninklijk 

besluit van 3 mei 1991 houdende regeling van de beveiliging van de burgerluchtvaart, waarin 

volgende definities zijn opgenomen:  

- luchtvaartterrein: bepaald gebied op het land of op het water (eventueel gebouwen, installaties 

en materieel omvattend), dat bestemd is om geheel of gedeeltelijk te worden gebruikt voor de 

aankomst, het vertrek en de verplaatsingen op de grond van luchtvaartuigen.  

-luchtzijde: bewegingsterrein van een luchtvaartterrein en het geheel of een gedeelte van de 

aangrenzende terreinen en gebouwen waartoe de toegang gecontroleerd is.  

- beveiliging: geheel van maatregelen evenals menselijke en materiële middelen bestemd om de 

burgerlijke luchtvaart te beveiligen tegen wederrechtelijke daden.  

 

Het luchtvaartterrein komt overeen met alle percelen zoals ook opgenomen in de 

omgevingsvergunning. Binnen deze contouren zijn de luchthavenactiviteiten vergund.  

 

Alle stedenbouwkundige handelingen situeren zich op de aangevraagde kadastrale percelen. Er 

worden geen handelingen gepland buiten deze percelen. De handelingen zijn dus niet voorzien 

buiten het huidige luchthaventerrein. Er wordt dus geen uitbreiding van het luchthaventerrein 

beoogd.  

 

De weg Vliegveld heeft een eigen perceelnummer 875m15, en is niet in de aanvraag begrepen. 

De weg Vliegveld is ten noorden van het luchtvaartterrein gelegen. De zuidelijke rand van de weg 

Vliegveld (dubbele witte lijn) valt samen met de grens van het kadastraal perceel en dus met de 

grens van het luchthaventerrein. Voorbij deze lijn, in de richting van de startbaan, is een 6m brede 

graszone gelegen, die niet wordt aangetast. De aanvraag gaat niet gepaard met wijzigingen van 

de bestaande bufferzones. De bestaande bufferzones blijven behouden.  

 

Ten noorden van het luchtvaartterrein is de Demarcated Area Noord (DAN) gelegen: deze zone 

omvat een verzameling van luchtvaartgebonden bedrijven op private percelen, die palen aan de 

weg Vliegveld en die over een vrije doorgang moeten beschikken naar het luchtvaartterrein. De 

ontsluitingsweg Vliegveld is vanaf nr.49 afgesloten en maakt eveneens deel uit van deze zone. De 
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Demarcated Area Noord met de ontsluitingsweg “Vliegveld” vanaf nr.49 maken deel uit van het 

gebied “luchtzijde”. 

 

De weg Vliegveld, de Demarcated Area Noord (DAN) vallen volledig buiten de scope van 

voorliggende aanvraag.  

 

Conclusie  

De Demarcated Area Noord, met inbegrip van de weg Vliegveld, behoort niet tot het 

luchtvaartterrein. Van enige uitbreiding van het terrein is geen sprake. De bestaande bufferzones 

blijven behouden.  

 

Alle stedenbouwkundige handelingen situeren zich binnen de contouren van het luchthaventerrein. 

…” 

 

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is op basis van artikel 8.1, 

8° Vrijstellingsbesluit niet nodig voor de herinrichting van welbepaalde ‘al dan niet omheinde 

terreinen’, waaronder ‘luchthavens’ als de start- of landingsbaan niet wordt gewijzigd, als er 

geen gebouwen worden opgericht en als de herinrichting eigen is aan de functie van het 

terrein. Deze vrijstelling van vergunningsplicht geldt slechts als er is voldaan aan de 

voorwaarden in artikel 8.2 Vrijstellingsbesluit, waaronder de voorwaarde dat ‘het terrein’ niet 

wordt uitgebreid en de bestaande ‘bufferzones’ behouden blijven. De begrippen ‘terrein’, 

‘luchthaven’ en ‘bufferzone’ worden daarbij niet gedefinieerd. Ze moeten dan ook in beginsel 

worden geïnterpreteerd in hun spraakgebruikelijke betekenis, waarbij er rekening moet worden 

gehouden met de vaststelling dat de artikelen van het Vrijstellingsbesluit restrictief moeten 

worden geïnterpreteerd omdat ze een uitzondering vormen op de principiële vergunningsplicht 

in artikel 4.2.1 VCRO, zoals ook al gesteld in het vernietigingsarrest van 10 december 2020.  

 

Wat betreft de beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met de voorwaarde in het 

Vrijstellingsbesluit dat ‘het terrein van de luchthaven’ niet mag worden uitgebreid steunt 

verwerende partij zich op de definities in het koninklijk besluit van 3 mei 1991 houdende 

regeling van de beveiliging van de burgerluchtvaart van de begrippen ‘luchtvaartterrein’, 

‘luchtzijde’ en ‘beveiliging’. Op basis hiervan oordeelt ze dat de ‘Demarcated Area Noord’ en 

de ontsluitingsweg Vliegveld vanaf de poort ter hoogte van nummer 49, die zijn gelegen ten 

noorden van het luchtvaartterrein, deel uitmaken van het gebied ‘luchtzijde’ en niet behoren 

tot het ‘luchtvaartterrein’, waarbinnen de beoogde stedenbouwkundige handelingen zich 

situeren. Hoewel uit het Vrijstellingsbesluit niet blijkt dat de Vlaamse regering de opzet had om 

het daarin gehanteerde begrip ‘luchthaventerrein’ te interpreteren aan de hand van (federale) 

regelgeving over (de beveiliging van) de burgerluchtvaart, is het op zich niet foutief of kennelijk 
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onredelijk om de draagwijdte van dit begrip via deze regelgeving te achterhalen. Verwerende 

partij gaat daarbij echter ten onrechte voorbij aan de vaststelling dat het begrip 

‘luchthaventerrein’ uit het Vrijstellingsbesluit niet zonder meer kan worden gelijkgesteld met 

het begrip ‘luchtvaartterrein’ in dit koninklijk besluit, zodat ze beide begrippen bij haar 

motivering ten onrechte door elkaar gebruikt. Uit de onderscheiden definities voor de 

begrippen ‘luchtvaartterrein’ en ‘luchtzijde’ blijkt ook niet dat de luchtzijde geen deel uitmaakt 

van het luchthaventerrein, terwijl uit het plan met de onderscheiden zones waarnaar 

tussenkomende partij verwijst blijkt dat de zones ‘luchtvaartterrein’ en ‘luchtzijde’ elkaar 

(groten)deels overlappen. Uit de (recentere) Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees 

parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied 

van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 

2320/2002 blijkt integendeel dat de ‘luchtzijde’ wel degelijk deel uitmaakt van het 

luchthaventerrein. Het begrip ‘luchtzijde’ wordt daarin (onder artikel 3, 11°) immers 

omschreven als ‘de zone van een luchthaven waar de vliegtuigbewegingen plaatsvinden, de 

aangrenzende terreinen en gebouwen of delen daarvan’, waarbij ‘de toegang tot deze zone 

beperkt is’. Dit geldt ook voor het begrip ‘Demarcated Area’ of ‘afgebakende zone’ waarnaar 

verwerende partij verwijst en dat daarin (onder artikel 3, 14°) wordt omschreven als ‘een zone 

die door middel van toegangscontroles afgescheiden is van ofwel om beveiligingsredenen 

beperkt toegankelijke zones ofwel, als de afgebakende zone zelf een om beveiligingsredenen 

beperkt toegankelijke zone is, van andere om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke 

zones van een luchthaven’, terwijl een ‘om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zone 

daarin (onder artikel 3, 13°) wordt omschreven als ‘het gedeelte van de luchtzijde waartoe niet 

alleen de toegang beperkt is, maar waar ook andere normen voor de beveiliging van de 

luchtvaart van toepassing zijn’. In deze definities wordt dus letterlijk gesteld dat zowel de 

‘luchtzijde’ als de ‘afgebakende zone’ onderscheiden zones van een luchthaven vormen en 

hiervan dus deel uitmaken, terwijl de vrijstelling in artikel 8.1, 8° Vrijstellingsbesluit expliciet 

wijst op de herinrichting van ‘luchthavens’. In die optiek kan verwerende partij op basis van de 

(loutere) verwijzing naar de definities van de begrippen ‘luchtvaartterrein’, ‘luchtzijde’ en 

‘beveiliging’ in het koninklijk besluit van 3 mei 1991 houdende regeling van de beveiliging van 

de burgerluchtvaart niet zonder meer concluderen dat ‘de Demarcated Area Noord, met 

inbegrip van de weg Vliegveld, niet behoort tot het luchtvaartterrein’ en dat ‘alle 

stedenbouwkundige handelingen zich situeren binnen de contouren van het 

luchthaventerrein’, zodat het terrein van de luchthaven niet wordt uitgebreid. In de rand hiervan 

wordt overigens nog opgemerkt dat uit de omschrijving van het begrip ‘luchtvaartterrein’ 

waarop verwerende partij zich steunt blijkt dat dit gebied onder meer is bestemd ‘om geheel 

of gedeeltelijk te worden gebruikt voor de verplaatsingen op de grond van luchtvaartuigen’. De 

aanvraag voorziet volgens de bestreden beslissing onder meer in de ‘aanleg noordelijke 
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taxiweg, inclusief intersecties en dienstweg air side noord’, waarlangs vliegtuigen aldaar een 

vrije doorgang krijgen tot de luchtvaartgebonden bedrijven door verplaatsingen op de grond. 

In die optiek behoort ook de ‘dienstweg’ Vliegveld tot het luchtvaartterrein omdat de vliegtuigen 

via de intersecties daarover taxiën richting de luchtvaartgebonden bedrijven.  

 

Gelet op deze vaststellingen blijkt dat het terrein van de luchthaven wel degelijk wordt 

uitgebreid, zodat er niet is voldaan aan de voorwaarde in artikel 8.2 Vrijstellingsbesluit dat het 

terrein niet mag worden uitgebreid. De vaststelling dat de kadastrale percelen waarop de weg 

Vliegveld en de daaraan grenzende luchtvaartgebonden bedrijven zijn gesitueerd formeel 

geen deel uitmaken van de aanvraag doet daaraan geen afbreuk, gelet op de omschrijving 

van de stedenbouwkundige handelingen in de bestreden beslissing en in de beschrijvende 

nota van tussenkomende partij bij de aanvraag. In dit kader wordt opgemerkt dat het weliswaar 

in beginsel aan de aanvrager toekomt om het voorwerp van zijn vergunningsaanvraag te 

omschrijven, maar dat de vergunningverlenende overheid er toe is gehouden om het 

werkelijke voorwerp van de aanvraag te bepalen en de aanvraag op basis daarvan te toetsen 

op haar toelaatbaarheid. De Raad verwijst daarbij naar de overwegingen in zijn 

vernietigingsarrest van 10 december 2020 (onder randnummer 5), waarin onder meer wordt 

vastgesteld dat ‘de aanvrager klaarblijkelijk zelf een onderscheid maakt tussen het omheinde 

luchthaventerrein, de daaraan palende openbare weg Vliegveld, en de aan deze weg palende 

private terreinen van de luchtvaartgebonden bedrijven, terwijl de beoogde 

infrastructuurwerken plaatsvinden ter hoogte van deze drie zones, en dus ook voorbij de 

bestaande draadafsluiting’. Uit het administratief dossier en in het bijzonder de plannen 

‘ontwerp wegenis’ (van de technische raadsman van tussenkomende partij SWECO) blijkt met 

name dat de weg Vliegveld daarop vanaf huisnummer 49 in de ‘legende ontworpen toestand’ 

wordt aangeduid als ‘Taxiway: bitumineuze verharding - Af te frezen + nieuwe toplaag’, terwijl 

er daarop ook sprake is van een ‘slagboom’, ‘speedgate’ en ‘poort’. Dit wordt bevestigd in de 

bestreden beslissing, waarin dit onderdeel van de aanvraag door verwerende partij wordt 

beschreven als ‘de aanleg van een noordelijke taxiweg, inclusief intersecties en dienstweg’, 

waarbij ‘de openbare weg Vliegveld vanaf huisnummer 49 wordt afgesloten met een poort’, 

waardoor ‘de zone ‘Demarcated Area Noord’, die bestaat uit het afgesloten gedeelte van de 

weg Vliegveld en de private terreinen van de luchtvaartgebonden bedrijven, ontstaat’. De 

opmerking in haar antwoordnota ‘dat verzoekende partijen gemakkelijkheidshalve over het 

hoofd zien dat de verplaatsing van de draadafsluiting en het plaatsen van een toegangspoort 

geen deel uitmaken van voorliggende vergunningsaanvraag’ en dat ‘deze handelingen reeds 

plaatsvonden in 2018, en niet zijn gelieerd aan huidige aanvraag’, is daarmee dus in 

tegenspraak. Overigens blijkt uit de luchtfoto van ‘winter 2019’ (website Geopunt) dat er aldaar 

in 2019 nog geen constructies aanwezig waren ter hoogte van Vliegveld nummer 49, terwijl dit 
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wel het geval is volgens de luchtfoto ‘winter 2020’. Gelet op deze vaststellingen wordt ook 

opnieuw vastgesteld dat de bestreden beslissing geen overwegingen bevat over de gebeurlijke 

noodzaak van een beslissing van de gemeenteraad over de wijziging van de bovenlaag en 

van het statuut van de weg Vliegveld, hoewel de Raad daarover in zijn vernietigingsarrest van 

10 december 2020 opmerkte ‘dat er volgens het administratief dossier ook geen beslissing 

voorligt van de gemeenteraad over de wijziging van het statuut van de openbare weg Vliegveld 

tot dienstweg, en de gedeeltelijke afsluiting hiervan en opname in de zone Demarcated Area 

Noord’. 

 

Wat betreft de beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met de voorwaarde in het 

Vrijstellingsbesluit dat de bestaande bufferzones moeten behouden blijven beperkt 

verwerende partij zich in de bestreden beslissing tot de overweging dat ‘de zuidelijke rand van 

de weg Vliegveld (dubbele witte lijn) samenvalt met de grens van het kadastraal perceel en 

dus met de grens van het luchthaventerrein’ en dat ‘voorbij deze lijn, in de richting van de 

startbaan, een 6 meter brede graszone is gelegen, die niet wordt aangetast’, zodat ‘de 

aanvraag niet gepaard gaat met wijzigingen van de bestaande bufferzones’ en ‘de bestaande 

bufferzones blijven behouden’. De loutere vaststelling dat een 6 meter brede graszone aan de 

noordzijde van de luchthaven ter hoogte van de weg Vliegveld niet wordt aangetast impliceert 

niet noodzakelijk dat ‘alle’ bestaande bufferzones behouden blijven, en vormt ter zake geen 

afdoende motivering in het licht van de overweging in het vernietigingsarrest van de Raad van 

10 december 2020 dat ‘verwerende partij zich ook niet kan beperken tot de loutere vaststelling 

dat de bestaande bufferzones behouden blijven, zonder eerst te verduidelijken wat ze verstaat 

onder de bestaande bufferzones en de omvang hiervan te bepalen’. Bovendien wees de Raad 

daarbij ook op ‘de vaststelling dat de aanvraag leidt tot een netto-toename aan verharde 

oppervlakte van ongeveer 35.000 m², waarbij een groot deel van de bestaande groenzones 

langs de landingsbaan worden verhard in functie van de aanleg van taxiwegen en intersecties’, 

terwijl er door de aanleg van de noordelijke taxiweg met vijftien intersecties richting de 

dienstweg Vliegveld wel degelijk een groot deel van de aldaar bestaande graszone verdwijnt 

en wordt vervangen door verhardingen in functie van taxiënde vliegtuigen. Het blijkt dan ook 

niet dat er is voldaan aan de voorwaarde in artikel 8.2 Vrijstellingsbesluit dat de bestaande 

bufferzones moeten behouden blijven. 

 

4. 

Uit de bestreden beslissing blijkt ook opnieuw niet afdoende op basis waarvan verwerende 

partij oordeelt dat het project niet MER-plichtig is en dat de aanvraag voldoet aan de 

voorwaarden in de artikelen 11, 1°, a en 12 OVB, en (ook) om die reden kan worden behandeld 

volgens de vereenvoudigde vergunningsprocedure.  
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De Vlaamse regering wijst aan de hand van de criteria in bijlage II DABM de categorieën van 

projecten aan waarvoor respectievelijk een project-MER, een project-MER of een gemotiveerd 

verzoek tot ontheffing hiervan, dan wel een project-MER of een project-MER-screeningsnota 

moeten worden opgesteld (artikel 4.3.2, §§1, 2 en 2bis DABM). Ze wijst aan de hand van 

dezelfde criteria ook aan voor welke veranderingen aan reeds bestaande projecten binnen 

deze categorieën al dan niet een project-MER moet worden opgesteld op grond van een 

beslissing van de hiervoor bevoegde administratie of van de overheid die beslist over de 

ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvraag (artikel 4.3.2, §§3 en 3bis DABM). De 

Vlaamse regering heeft hieraan uitvoering gegeven met het Project-MER-besluit, waarin de 

onderscheiden categorieën van projecten waarvoor er al dan niet een project-MER moet 

worden opgesteld worden onderverdeeld in respectievelijk de projecten waarvoor een project-

MER moet worden opgemaakt (bijlage I), de projecten waarvoor een project-MER moet 

worden opgemaakt maar waarvoor de aanvrager een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan 

indienen (bijlage II), en de projecten waarvoor een project-MER of een project-MER-

screeningsnota moet worden opgemaakt (bijlage III) (artikel 2, §1 Project-MER-besluit). De 

luchthaven waarop het project betrekking heeft ressorteert met een start- en landingsbaan van 

1925 meter in beginsel onder rubriek 10, d van bijlage II Project-MER-besluit met betrekking 

tot ‘aanleg van vliegvelden, met een start- en landingsbaan van 800 tot 2.100 meter’, waarbij 

het begrip ‘aanleg’ niet nader wordt omschreven. De wijziging en uitbreiding van dergelijk 

project ressorteert in beginsel onder rubriek 13 van bijlage II Project-MER-besluit met 

betrekking tot respectievelijk ‘wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III, 

waarvoor reeds een vergunning is afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd, wanneer die 

wijziging of uitbreiding op zich voldoet aan de in bijlage II genoemde drempelwaarden, voor 

zover deze bestaan (niet in bijlage I opgenomen wijziging of uitbreiding)’ en ‘wijziging of 

uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III, waarvoor reeds een vergunning is afgegeven, 

die zijn of worden uitgevoerd, wanneer die wijziging of uitbreiding aanleiding geeft tot een 

overschrijding van de in bijlage II genoemde drempelwaarden (niet in bijlage I of in rubriek 13. 

a) van bijlage II opgenomen wijziging of uitbreiding)’, waarbij ‘van deze overschrijding van de 

drempelwaarde sprake is ofwel als de drempelwaarde van bijlage II voor het eerst wordt 

overschreden door het samenvoegen van de reeds vergunde en de nog te vergunnen 

activiteiten (=project) ofwel als de verschillende uitbreidingen samen, sinds de laatst verleende 

ontheffing of goedgekeurd MER (voor zover deze bestaan), groter zijn dan de drempelwaarde 

van bijlage II’. Voor deze categorieën van projecten kan de initiatiefnemer dus een 

gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de opmaak van een project-MER indienen bij de 

bevoegde administratie (artikel 2, §2 Project-MER-besluit). In zoverre een project moet worden 

beschouwd als de ‘wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III waarvoor reeds 
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een vergunning is afgegeven en die zijn of worden uitgevoerd (niet in bijlage I of II opgenomen 

wijziging of uitbreiding)’ ressorteert het onder rubriek 13 van bijlage III Project-MER-besluit. 

Voor deze categorieën van projecten kan de initiatiefnemer dus een project-MER-

screeningsnota indienen bij de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid 

van de aanvraag (artikel 2, §6 Project-MER-besluit).  

 

De kern van de discussie is of het project ressorteert onder rubriek 10, d of rubriek 13 van 

bijlage II Project-MER-besluit dan wel van bijlage III Project-MER-besluit, en daarmee 

gerelateerd of er voor het project een project-MER moet worden opgemaakt waarvoor 

tussenkomende partij een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan indienen dan wel of de 

opmaak van een project-MER-screeningsnota volstaat. Wat betreft de vraag of er voor het 

project al dan niet een project-MER moet worden opgemaakt waarvoor er eventueel een 

ontheffing kan worden gevraagd oordeelt verwerende partij in haar beslissing van 12 maart 

2019, waarmee ze de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaart, zonder meer dat ‘de 

aanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het 

Project-MER.-besluit, meer bepaald categorie 13 “wijziging of uitbreiding van projecten van 

bijlage I, II of III waarvoor reeds een vergunning is afgegeven en die zijn of worden uitgevoerd 

(niet in bijlage I of II opgenomen wijziging of uitbreiding)”’. Vervolgens oordeelt ze op basis van 

de project-MER-screeningsnota bij de aanvraag en aan de hand van de daarvoor relevante 

selectiecriteria in bijlage II DABM dat er hiervoor geen project-MER moet worden opgemaakt. 

In de bestreden beslissing overweegt ze hierover (onder de titel ‘Verplichtingen vanuit 

Europese regelgeving) nog het volgende: 

 

“… 

Om te beoordelen of de aanvraag onder de toepassing van de milieueffectrapportage valt, dient er 

te worden getoetst aan het actueel geldende besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 

2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan 

milieueffectrapportage, aan de bijlagen I en II en III van dit project-m.e.r. besluit.  

 

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage I of II van 

het project-m.e.r.-besluit. 

 

De aanvraag betreft een wijziging aan een vliegveld met een start- en landingsbaan van 800 tot 

2100 m (II, rubriek 10d van het project-m.e.r.-besluit), die niet valt onder de rubriek 13 van de 

bijlage II: … 

 

De aanvraag voor de herinrichting van een vliegveld heeft betrekking op een activiteit die voorkomt 

op de lijst van bijlage III van het project-m.e.r.-besluit, meer bepaald rubriek 13: … 
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Er dient bij het onderzoek of er al dan niet een MER nodig is te worden getoetst aan de criteria van 

bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). 

 

Er dient bij het onderzoek of er al dan niet een MER nodig is in het kader van werkzaamheden aan 

een vliegveld specifiek ook te worden nagegaan of de geplande werken gezien hun aard, 

kenmerken en omvang als een wijziging van een vliegveld kunnen worden beschouwd en in het 

bijzonder ertoe kunnen strekken dat de luchthavenactiviteit en het luchtverkeer op significante wijze 

uitbreiden. 

 

De geplande herinrichtingswerken zijn te beschouwen als werken teneinde de veilige exploitatie 

van de luchthaven te garanderen. De geplande infrastructuurwerken zijn nodig om de luchthaven 

in overeenstemming te brengen met de ICAO en EASA regelgeving. De werken leiden niet tot een 

wijziging van het type luchthaven: de luchthaven van Kortrijk Wevelgem (EBKT) is een onder ICAO 

Annex 14 gecertificeerde luchthaven met referentiecode 2B. Dit blijft ongewijzigd. De wijzigingen 

hebben geen invloed op het type en aantal vluchten. De werken worden uitgevoerd met het oog op 

een veilige uitbating van de luchthaven en met het oog op een efficiënter gebruik van de 

beschikbare ruimte op het terrein. 

 

De aanvraag werd daarom op 12 maart 2019 getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet 

Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM) als volgt: … 

 

Er werd geoordeeld dat in het licht van de kenmerken van het project, de plaatselijke 

omstandigheden en de kenmerken van zijn potentiële effecten er geen aanzienlijke gevolgen voor 

het milieu zijn, zodat bijgevolg het project niet MER-plichtig is. 

…” 

 

Terwijl verwerende partij in haar beslissing van 12 maart 2019 over de volledigheid en de 

ontvankelijkheid van de aanvraag zonder meer oordeelt dat deze betrekking heeft op een 

activiteit in de zin van rubriek 13 van bijlage III Project-MER-besluit, voegt ze daaraan in de 

bestreden beslissing nog zonder meer toe dat de aanvraag een wijziging betreft van een 

activiteit in de zin van rubriek 10, d van bijlage II Project-MER-besluit, die niet ressorteert onder 

rubriek 13 van bijlage II Project-MER-besluit. Ze laat daarbij echter opnieuw na om de 

gebeurlijke MER-plicht zorgvuldig te onderzoeken en om afdoende te motiveren op basis 

waarvan ze tot dit oordeel komt. Uit de bestreden beslissing blijkt ook niet in hoeverre 

verwerende partij concreet heeft onderzocht of de wijzigingen aan het bestaande vliegveld 

gelijkaardige risico’s op milieueffecten met zich brengen als het oorspronkelijk project, dat met 

een start- en landingsbaan van 1925 meter in beginsel ressorteert onder rubriek 10, d van 

bijlage II Project-MER-besluit. Hoewel verwerende partij in de bestreden beslissing verwijst 
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naar de principes die het Hof van Justitie ter zake heeft uiteengezet (in het arrest van 28 

februari 2008 in de zaak C-2/07, Abraham), gaat ze voorbij aan de vaststelling dat deze 

principes van belang zijn voor het bepalen van de voor het project relevante bijlage en rubriek 

van het Project-MER-besluit en niet bij de toetsing van het project aan de criteria in bijlage II 

DABM, die slechts volgt in zoverre het project zich situeert in bijlage III van het Project-MER-

besluit. 

 

Gelet op de historiek van het dossier en de pertinente opmerkingen van de gemeentelijke 

omgevingsambtenaar van Wevelgem waarnaar er al is verwezen in het vernietigingsarrest van 

10 december 2020, stond het nochtans aan verwerende partij om (voorafgaandelijk aan de 

herbeoordeling van de aanvraag) zorgvuldig te onderzoeken en afdoende te motiveren in 

hoeverre er voor het project al dan niet een project-MER moet worden opgemaakt waarvoor 

er eventueel een ontheffing kan worden gevraagd, en met name of het project al dan niet 

ressorteert onder rubriek 10, d dan wel rubriek 13 van bijlage II Project-MER-besluit. Zoals ook 

gesteld in dit vernietigingsarrest werd er volgens de MER-dossierdatabank in 2011 immers 

een verzoek tot ontheffing van het opstellen van een project-MER gevraagd en verleend ‘voor 

een termijn van vier jaar’ voor een gelijkaardig project ‘aanpassing van de basisinfrastructuur 

van het vliegveld Wevelgem-Bissegem’. Daarmee werden met name ook toen aanpassingen 

beoogd aan de basisinfrastructuur van de luchthaven om te voldoen aan de ICAO 2B 

standaarden, zoals de aanleg van turnpads op het einde van de startbaan, het rechttrekken 

van de taxibaan, de aanpassing/uitbreiding van intersecties (netto 2 meer) en de verplaatsing 

en uitbreiding van de laadplatformen voor de vliegtuigen. Dit project werd op dat ogenblik 

beschouwd als ‘de wijziging of uitbreiding van een project vallende onder rubriek 10d van 

bijlage II van het besluit’, terwijl de toen beoogde aanpassingen (slechts) leidden tot een netto-

toename van de verharde oppervlakte met 21.750 m², terwijl voorliggende aanvraag leidt tot 

een netto-toename van de verharde oppervlakte met ongeveer 35.000 m². Gelet op deze 

ontheffingsbeslissing, waarvan de termijn ondertussen is verstreken, stond het aan 

verwerende partij om alleszins ook te motiveren waarom ze in afwijking hiervan oordeelt dat 

er heden geen principiële MER-plicht meer bestaat waarbij er eventueel een verzoek tot 

ontheffing kan worden ingediend. Dit geldt des te meer in het licht van de vaststelling dat er in 

het kader van de totstandkoming van de luchthaven eerder nooit een project-MER is 

opgemaakt. 

 

Verwerende partij dient bij deze beoordeling alleszins ook rekening te houden met de relevante 

rechtspraak van het Hof van Justitie over de project-MER-plicht, die steunt op het uitgangspunt 

dat de regelgeving over milieueffectenrapportage en -beoordeling een ruime werkingssfeer en 

een zeer breed doel heeft. De regelgeving over de milieueffect- en veiligheidsrapportage in 
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titel IV DABM vormt immers de omzetting door de Vlaamse decreetgever van richtlijn 

2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de 

milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij 

richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 (hierna: 

Project-MER-richtlijn). Artikel 2, lid 1 van deze richtlijn heeft in samenhang met de artikelen 1, 

lid 2 en 4, lid 2 hiervan overigens ook rechtstreekse werking, al laten die bepalingen bij hun 

omzetting een zekere beoordelingsmarge voor de lidstaat (H.v.J. 7 januari 2004, Wells, C-

201/02). In die optiek is de rechtspraak daarover van het Hof van belang bij de beoordeling 

door verwerende partij van de MER-plicht. Zo oordeelt het Hof dat werken tot wijziging, 

verbetering of vernieuwing van bestaande infrastructuurprojecten niet zijn uitgesloten van de 

werkingssfeer van de rubrieken in de Project-MER-richtlijn die de aanleg van die 

infrastructuurprojecten beogen en dat het begrip ‘aanleg’ ook betrekking kan hebben op de 

wijziging van reeds bestaande bouwwerken (HvJ 17 maart 2011, nr. C-275/09, Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest e.a., ro. 26; HvJ 24 november 2016, nr. C-645/15, Bund Naturschutz in 

Bayern eV e.a., ro. 39). Dergelijke wijzigingen worden niet uitsluitend gesitueerd in de 

wijzigingsrubrieken in de bijlagen bij de Project-MER-richtlijn maar kunnen ook ressorteren in 

de oorspronkelijke projectcategorieën (HvJ 16 september 2004, nr. C-227/01, Commissie t. 

Spanje, ro. 46-49; HvJ 25 juli 2008, nr. C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA, ro. 36).  Het 

Hof preciseert deze wijzigingen door te oordelen dat werkzaamheden tot wijziging van 

dergelijke infrastructuurprojecten of wijzigingen aan gebouwen, installaties of uitrusting van die 

infrastructuurprojecten te beschouwen zijn als de aanleg hiervan als ze vanwege hun aard, 

omvang of kenmerken/modaliteiten daarmee gelijk te stellen zijn (HvJ 25 juli 2008, nr. C-

142/07, Ecologistas en Acción-CODA, ro. 36; HvJ 24 november 2016, nr. C-645/15, Bund 

Naturschutz in Bayern eV e.a., ro. 42). Voorts preciseert het Hof dat uit de opzet en de 

bewoordingen van punt 24 van bijlage I van de Project-MER-richtlijn blijkt dat deze rubriek 

betrekking heeft op wijzigingen of uitbreidingen van een project die met name door hun aard 

of hun omvang, qua milieueffecten soortgelijke risico’s met zich meebrengen als het project 

zelf (HvJ 29 juli 2019, nr. C-411/17, Inter-Environnement Wallonie asbl, ro. 78). Hieruit vloeit 

voort dat de toepassing van de wijzigingsrubriek in de betrokken bijlage afhankelijk wordt 

gemaakt van de vaststelling dat een wijziging of uitbreiding gelijkaardige risico’s op 

milieueffecten met zich meebrengt als de oorspronkelijke projectcategorie waarop die wijziging 

of uitbreiding betrekking heeft. De Europese Commissie brengt dit beginsel in haar mededeling 

van 3 december 2021 over de toepassing van de Project-MER-richtlijn op wijzigingen en 

uitbreidingen van projecten uitdrukkelijk in verband met de rechtspraak van het Hof over 

wijzigingen aan de gebouwen, de installaties of de uitrusting van vliegvelden die gezien hun 

aard, omvang en kenmerken als een wijziging van het vliegveld zelf kunnen worden 

beschouwd (Mededeling (Comm.) over de toepassing van de Project-MER-richtlijn op 
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wijzigingen en uitbreidingen van projecten - bijlage I, punt 24, en bijlage II, punt 13, a) - 

alsmede de belangrijkste begrippen en beginselen die daarmee verband houden, Pb.C. 3 

december 2021, afl. 486, 11 met verwijzing naar HvJ 28 februari 2008, nr. C-2/07, Abraham 

e.a., ro. 36). Uit deze rechtspraak kan dus worden afgeleid dat een wijziging van een bestaand 

infrastructuurproject dat in beginsel ressorteert onder bijlage II van het Project-MER-besluit 

onder de toepassing van deze bijlage valt als deze wijziging gelijkaardige risico’s als het 

oorspronkelijke project met zich meebrengt, ongeacht de vraag of een wijziging van een 

bestaand infrastructuurproject in deze bijlage ressorteert onder de oorspronkelijke 

projectcategorie dan wel onder de wijzigingsrubriek. Voor dergelijke wijzigingen zal de 

aanvrager dus in principe een project-MER moeten opstellen als hij hiervoor geen ontheffing 

verkrijgt van de dienst MER. 

 

Zoals eerder gesteld in het vernietigingsarrest van 10 december 2020, is de MER-plicht 

eventueel ook van toepassing bij werkzaamheden tot wijziging van de infrastructuur van een 

bestaand vliegveld, zonder dat de start- en landingsbaan wordt verlengd, als de werken door 

hun aard, omvang en kenmerken als een wijziging van het vliegveld zelf kunnen worden 

beschouwd, hetgeen het geval is bij werkzaamheden die ertoe strekken de luchthavenactiviteit 

en het luchtverkeer op significante wijze uit te breiden (Hof van Justitie, arrest van 28 februari 

2008 in zaak C-2/07, Abraham). Hoewel verwerende partij zich zonder meer aansluit bij het 

standpunt van tussenkomende partij dat de beoogde infrastructuurwerken aan de luchthaven 

enkel kaderen in de conformering van de luchthaven aan de ICAO- en de EASA-regelgeving, 

kan er niet om de vaststelling heen dat er hierdoor minstens in de nabije toekomst een 

uitbreiding van de capaciteit van de luchthaven mogelijk is, bijvoorbeeld naar aanleiding van 

de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning gezien de termijn van de huidige 

(basis)milieuvergunning verstrijkt op 5 februari 2024. Hoewel de aanvraag op zich niet raakt 

aan de start- en landingsbaan, wordt daarmee quasi alle overige infrastructuur om vliegtuigen 

vlot en veilig te ontvangen gewijzigd en/of uitgebreid. De opmerking dat het type luchthaven  

(referentiecode 2B volgens ICAO) hierdoor niet wijzigt doet daaraan geen afbreuk. In dit kader 

kan worden gewezen op de pertinente opmerkingen van de gemeentelijke 

omgevingsambtenaar van Wevelgem dat ‘de start en landingsbaan niet optimaal kan gebruikt 

worden zonder een aan die start- en landingsbaan aangepast taxitraject’, zodat ‘de 

veranderingen daarom ook zijn gericht op een efficiënter gebruik van de start- en 

landingsbaan’, die ‘niet meer gebruikt zal worden als taxiweg voor de grotere vliegtuigen’, 

waarvoor ‘de nieuwe taxiwegen ten noorden en ten zuiden zullen dienen, waardoor de 

vliegtuigen toch dichter bij de bewoning zullen taxiën’; en dat de infrastructuurwerken zijn 

gericht ‘op een verschuiving van het soort en aard van de vliegbewegingen’ en met name ‘op 
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een comfortabeler gebruik door grotere vliegtuigen, zakenjets e.d.m.’, hetgeen ‘van invloed 

kan zijn op de aard en kenmerken van de geluidsemissies van de luchthaven’.  

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

B. Overige middelen 

De middelen dienen in het licht van de beoordeling van het derde middel niet te worden 

onderzocht, te meer omdat ze niet kunnen leiden tot een ruimere vernietiging. 

V. 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 partijen vorderen naast de betaalde 

rolrechten van 400 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 

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

verwerende partij (of verzoekende partijen), 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 partijen) 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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VI. Beslissing  

1. Het verzoek tot tussenkomst van INTERNATIONALE LUCHTHAVEN KORTRIJK-

WEVELGEM nv is ontvankelijk. 

 

2. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

3. Verwerende partij dient een nieuwe beslissing te nemen over de aanvraag van 

tussenkomende partij en dit binnen een termijn van vier maanden te rekenen vanaf de 

dag na de dag van de betekening van dit arrest.  

 

4. De kosten van het beroep, begroot op 400 euro rolrechten 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 7 juli 2022 door de achtste kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de achtste kamer, 

Lana VAN BRABANDT Pascal LOUAGE 
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