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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

 

van 14 juli 2022 met nummer RvVb-A-2122-0968  

in de zaak met rolnummer 1920-RvVb-0742-SA 

 

 

Verzoekende partijen 

  

1. mevrouw Laura VANDERLINDEN 

2. de heer Charles-David SURKYN 

 

vertegenwoordigd door advocaat Philippe VANDE CASTEELE met 

woonplaatskeuze op het kantoor te 2900 Schoten, Klamperdreef 7 

 

Verwerende partij de provincie VLAAMS-BRABANT  

vertegenwoordigd door de deputatie van de provincieraad 

 

Tussenkomende partij 

 

de bv ENVIRONNEMENT ET PROMOTION IMMOBILIÈRE 
 
vertegenwoordigd door advocaat Thomas RYCKALTS, met 
woonplaatskeuze op het kantoor te 1000 Brussel Wolvengracht 38 
bus 2 
  

I. BESTREDEN BESLISSING 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 30 juni 2020 de schorsing van 

de tenuitvoerlegging en de vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 7 mei 2020. 

 

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

(stilzwijgende) weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van de 

gemeente Linkebeek van 18 februari 2020 ingewilligd. 

 

De verwerende partij heeft aan de tussenkomende partij een omgevingsvergunning onder 

voorwaarden verleend voor het bouwen van twee woningen op de percelen gelegen te 1630 

Linkebeek, Brouwerijstraat zn., met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie A, 311A en 311B. 

II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING 

1. 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 8 september 2020 de schorsing 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de 

verwerende partij van 7 mei 2020. De Raad schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing met het 

arrest van 17 september 2020 (nummer RvVb-UDN-2021-0062). De tussenkomende partij dient 

tijdig een verzoek tot voortzetting in. 

 

2. 

De tussenkomende partij verzoekt met een aangetekende brief van 14 september 2020 om in de 

procedure tot schorsing en vernietiging tussen te komen. De voorzitter van de Raad laat de 

tussenkomende partij met een beschikking van 27 oktober 2020 toe tot de debatten. 
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3. 

De Raad verwerpt met een arrest van 15 december 2020 (nummer RvVb-UDN-2021-0425) de 

bijkomende vordering tot het opleggen van een dwangsom en voorlopige maatregelen. De Raad 

verwerpt met het arrest van 17 december 2020 (nummer RvVb-S-2021-0456) de vordering tot 

schorsing. De verzoekende partijen dienen een verzoek tot voortzetting in. 

 

4. 

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

partij dient een schriftelijke uiteenzetting in. De verzoekende partijen dienen een wederantwoord-

nota in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 1 juni 2021. 

 

Advocaat Philippe VANDE CASTEELE voert het woord voor de verzoekende partijen. Advocaat 

Brecht GEEBELEN, loco advocaat Thomas RYCKALTS, voert het woord voor de tussenkomende 

partij. De verwerende partij verschijnt schriftelijk. 

 

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

bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet) en het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 

houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (Procedurebesluit) zijn 

toegepast. 

III. FEITEN 

De tussenkomende partij dient op 24 oktober 2019 bij het college van burgemeester en schepenen 

van de gemeente Linkebeek een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van 

twee woningen op de percelen gelegen te 1630 Linkebeek, Brouwerijstraat zn., met als kadastrale 

omschrijving afdeling 1, sectie A, 311A en 311B.  

 

De percelen liggen volgens de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan ‘Halle-Vilvoorde-

Asse’, vastgesteld met koninklijk besluit van 7 maart 1977, in woongebied. De percelen liggen ook 

binnen de omschrijving van een vergunde niet-vervallen verkaveling van 1 maart 2016.  

 

Er wordt geen openbaar onderzoek georganiseerd. 

 

De dienst waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant adviseert op 18 december 2019 gunstig 

onder voorwaarden. 

 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 4 februari 2020 om de 

omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.  

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert op 18 februari 2020 stilzwijgend een 

omgevingsvergunning aan de tussenkomende partij.  

 

Tegen die beslissing tekent de tussenkomende partij op 2 maart 2020 administratief beroep aan 

bij de verwerende partij. 

 

De dienst waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant adviseert op 2 april 2020 voorwaardelijk 

gunstig. 
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Het college van burgemeester en schepenen laat op 22 april 2020 weten dat zij niet tot een 

consensus komt voor wat betreft het aan haar gevraagde advies. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 27 april 2020 om het beroep in 

te willigen en de omgevingsvergunning onder voorwaarden te verlenen.  

 

De tussenkomende partij wordt schriftelijk gehoord op 7 mei 2020. Naar aanleiding hiervan laat de 

tussenkomende partij op 4 mei 2020 via het omgevingsloket weten dat zij zich akkoord verklaart 

met de opgelegde bindende voorwaarden. Een formele hoorzitting is volgens haar niet nodig 

aangezien er wordt van uitgegaan dat de verwerende partij het advies integraal overneemt. Het 

college van burgemeester deelt op 4 mei 2020 via het omgevingsloket mee geen bijkomende 

elementen aan te brengen. 

 

De verwerende partij verklaart het beroep op 7 mei 2020 gegrond en verleent een omgevings-

vergunning onder voorwaarden. Dat is de bestreden beslissing. 

IV. ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING TOT VERNIETIGING – BELANG  

 

Standpunt van de partijen  

1.  
De verzoekende partijen beroepen zich voor wat betreft hun belang op het feit dat ze de bewoners 

en ook eigenaars zijn van de “statige brouwerswoning die op het aanpalend kadastraal perceel 

staat ten westen, nagenoeg op de hoek met de Alsembergsesteenweg”. De bestreden beslissing 

vergunt de bouw van een woning tegenover de woning van de tweede verzoekende partij en bij 

het ten westen gelegen perceel van de eerste verzoekende partij. De verzoekende partijen geven 

aan visuele hinder te ondervinden doordat ze voortaan uitkijken op een woning geplaatst in de 

huidige groene beboste zone die deel uitmaakt van de voormalige tuin van hun woning. 

 

Uit de m.e.r.-screening van het verkavelingsproject blijkt volgens de verzoekende partijen verder 

dat het geheelproject ook te situeren is in de nabijheid van groene zones zoals een speciale 

beschermingszone, een gebied in het Vlaams Ecologisch Netwerk, natuurgebieden en/of 

bosgebieden en Brusselse groenzones, waaruit ze besluiten dat het project gelegen is in 

“groengebied”. Ze stellen dat de bouw van alle nieuwe ééngezinswoningen ten koste gaat van het 

groene karakter van de omgeving en hun leefkwaliteit doordat wordt voorzien in de vervanging van 

de groene omranding en bebossing op de betwiste percelen. 

 

De verzoekende partijen verwijzen voorts naar het feit dat het geheelproject voor 8 woningen werd 

opgesplitst, waardoor hun inspraakrechten door het toepassen van de vereenvoudigde procedure 

onrechtmatig werden beknot. Tevens duiden ze erop dat hun belang in het kader van hun beroep 

tegen de omgevingsvergunning van 23 april 2019 voor de bouw van 8 woningen niet werd betwist, 

zodat ook hun belang bij het voeren van procedures tegen de deelprojecten vaststaat.  

 

Verder voeren de verzoekende partijen aan gegriefd te zijn door het ontbreken – ingevolge de 

bestreden beslissing – van de bescherming van een gezond leefmilieu en een goede ruimtelijke 

ordening. Ze verduidelijken dat op het perceel van de aanvraag bomen en houtachtige 

struikvegetaties het belangrijkste onderdeel uitmaken, een eigen fauna en flora heeft en functie(s) 

vervuld in het kader van ecologie, organisme- en milieubescherming. Tot slot wijzen de 

verzoekende partijen op hun belang als buren bij het behoud van de culturele, esthetische en 

ecologische eigenheid van de onmiddellijke omgeving en citeren ter zake uit briefwisseling tussen 

de gemeente en het agentschap Onroerend Erfgoed. 
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2. 

De verwerende partij werpt op dat de Raad het belang van de verzoekende partijen en de 

ontvankelijkheid van het verzoekschrift zal beoordelen en het desgevallend als onontvankelijk zal 

afwijzen. 

 

3.  

De tussenkomende partij wijst erop dat de bestreden beslissing als grondslag de verkavelings-

vergunning van 1 maart 2016 kent waardoor de potentiële hinder en nadelen die voortvloeien uit 

de bestreden beslissing het vereist causaal verband ontberen met deze bestreden beslissing, 

aangezien ze voortvloeien uit de voormelde verkavelingsvergunning. Ze stipt hierbij aan dat de 

verkavelingsvergunning nooit werd aangevochten (door de verzoekende partijen) en intussen een 

definitief karakter heeft. Ze steunt zich ter zake op enkele arresten van de Raad van State en de 

Raad. 

 

De tussenkomende partij merkt hierbij op dat in de middelen geen schending van de verkavelings-

voorschriften noch de onwettigheid van de verkavelingsvergunning op grond van artikel 159 

Grondwet wordt aangevoerd. Met betrekking tot het eerste middel stelt de tussenkomende partij 

dat de verkavelingsvergunning wel degelijk definitief en tegenstelbaar is, en dat de bewijslast van 

de onrechtmatige aanplakking bij de verzoekende partijen ligt. Ze brengt zelf het attest van 

aanplakking bij. Dit attest wordt door de verzoekende partijen niet blootgesteld aan een procedure 

van valsheid. De tussenkomende partij stelt verder dat de verzoekende partijen minstens sedert 

11 juni 2019 kennis hebben van de verkavelingsvergunning zodat niet enkel de termijn uit de VCRO 

intussen verstreken is, maar de verzoekende partijen tevens onredelijk lang hebben stilgezeten 

sinds de feitelijke kennisname van de verkavelingsvergunning.  

 

4. 

In hun wederantwoordnota verwijzen de verzoekende partijen naar de beoordeling van de Raad 

omtrent hun belang zoals opgenomen in het arrest van 17 september 2020 (nummer RvVb-UDN-

2021-0062). Ze voegen toe dat de tussenkomende partij niet aantoont dat de visueel-vormelijke en 

cultuurhistorische aspecten geen appreciatieruimte meer laten aan de verwerende partij en dat de 

potentieel nadelige effecten geheel losstaan van de aangevraagde werken.  

 

Ze benadrukken verder dat het instellen van een beroep tegen de voorafgaande verkavelings-

vergunning of het opwerpen van een exceptie van onontvankelijkheid ten aanzien van dergelijke 

verkavelingsvergunning geen vereiste is om op ontvankelijke wijze een beroep in te stellen bij de 

Raad tegen een verleende omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Wat het 

attest van aanplakking betreft, geven de verzoekende partijen nog aan dat ze de bewijswaarde wel 

degelijk betwisten, hetgeen blijkt uit de ‘inschrijving van valsheid’.  

 

 

Beoordeling door de Raad 

 

1. 

Artikel 105 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna: OVD) 

bepaalt dat de beslissing betreffende een omgevingsvergunning, genomen in laatste 

administratieve aanleg kan bestreden worden bij de Raad. Het beroep kan worden ingesteld door 

het betrokken publiek. Artikel 2, eerste lid, 1° OVD definieert het begrip ‘betrokken publiek’ als 

volgt: 

 

“elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met 

rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of 
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belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een 

omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele 

organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te 

zijn” 

 

Om als betrokken publiek bij de Raad een beroep te kunnen instellen, vereist artikel 2, eerste lid, 

1° OVD in principe dat de verzoekende partijen, als natuurlijke persoon, blijk moeten geven van 

hinderlijke of nadelige gevolgen die ze ingevolge de bestreden beslissing ondervinden of vrezen 

te ondervinden, minstens voldoende aannemelijk maken dat ze ingevolge de bestreden beslissing 

gevolgen zullen ondervinden.  

 

De verzoekende partijen moeten de aard en de omvang ervan voldoende concreet omschrijven en 

tegelijk aantonen dat er een rechtstreeks of onrechtstreeks oorzakelijk verband kan bestaan tussen 

de uitvoering of de realisatie van de bestreden beslissing en de impact die ze persoonlijk 

ondervinden of waarschijnlijk zullen ondervinden. Artikel 56 Procedurebesluit bepaalt dat de 

verzoekende partij in haar verzoekschrift een omschrijving van haar belang weergeeft. 

 

2. 

De verzoekende partijen beroepen zich op nadelige gevolgen als omwonenden. De woningen van 

de verzoekende partijen, zoals in het verzoekschrift gesitueerd, maken deel uit van de omgeving 

van het betrokken project. De verzoekende partijen maken voldoende aannemelijk dat de 

vergunning een nadelige impact zal hebben op onder meer hun visuele omgeving en de 

erfgoedwaarde van de tuin bij de brouwerswoning, in het licht van de impact op het bomenbestand.  

 

Ze maken redelijkerwijze aannemelijk dat er minstens een risico bestaat dat zij de in hun 

verzoekschrift aangevoerde rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen van de bestreden 

vergunningsbeslissing kunnen ondervinden. De tussenkomende partij voert wel aan dat de 

hinderlijke gevolgen ten volle volgen uit de verkavelingsvergunning en alludeert op het feit dat niet 

aangevoerd zou worden dat er een strijdigheid met de verkavelingsvoorschriften of een 

onwettigheid van de verkavelingsvergunning voorligt (later wijst ze in haar middelen op artikel 4.3.1, 

§2, 3° VCRO), maar maakt daarbij niet aannemelijk dat de visueel-vormelijke en cultuurhistorische 

aspecten (met betrekking tot het bomenbestand) geen enkele appreciatieruimte meer laten aan de 

verwerende partij en dat de potentieel nadelige effecten van de werken geheel losstaan van de 

uitvoering van de omgevingsvergunning voor het stedenbouwkundig handelen.  

 

Het instellen van een beroep tegen of het opwerpen van een exceptie van onwettigheid tegen de 

voorafgaande verkavelingsvergunning, nog daargelaten de vraag of deze in concreto 

tegenstelbaar is, is geen vereiste om op ontvankelijke wijze beroep in te stellen bij de Raad tegen 

een verleende omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Het wordt niet 

aangenomen dat de gevreesde hinder of nadelen volledig in de verkavelingsvergunning verwerkt 

zijn en dat elk causaal verband met de bestreden beslissing ontbreekt. De omstandigheid dat de 

verzoekende partijen de verkavelingsvergunning in rechte niet betwist hebben, ontneemt hen aldus 

het belang bij het beroep niet. 

 

De exceptie wordt verworpen. 
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V. ONDERZOEK VAN DE MIDDELEN 

A. Eerste middel   

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen wijzen op het feit dat de aanvraag berust op een verkavelingsvergunning 

van 1 of 2 maart 2016. Ze duiden op artikel 190 Grondwet en het beginsel van behoorlijke 

bekendmaking en stellen dat niet behoorlijk bekendgemaakte wetten en verordeningen noch 

tegenstelbaar, noch verbindend zijn. Ze wijzen erop dat de aanplakking de toepasselijke wijze van 

bekendmaking is.  

 

Vervolgens stellen ze dat conform de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof de bevoegde 

burgemeester erover dient te waken dat tot aanplakking wordt overgegaan en dat de burgemeester 

of zijn gemachtigde de aanplakking attesteert. Het gemeentebestuur dient op eenvoudig verzoek 

een gewaarmerkt afschrift van dat attest af te geven (art. 4.7.19, §2 VCRO zonder wijziging met 

het OVD). De dag van eerste aanplakking moet uitdrukkelijk worden vermeld, zodat een belang-

hebbende weet wanneer de beroepstermijn aanvangt en wanneer die verstrijkt. Er kan volgens de 

verzoekende partijen pas een behoorlijke bekendmaking zijn als de begunstigde van de vergunning 

is overgegaan tot een behoorlijke continue aanplakking gedurende geheel de decretaal voorziene 

termijn en als de burgemeester deze continue aanplakking even behoorlijk ook heeft gecontroleerd 

en geattesteerd. 

 

De raadsman van de verzoekende partijen heeft op 16 mei 2019 aan de gemeente gevraagd om 

een afschrift van het eventueel attest van aanplakking van de betrokken verkavelingsvergunning 

van 2016. Vervolgens wijzen ze op het op 21 mei 2019 meegedeeld document. Dat document 

staaft volgens hen niet de geldige aanplakking van een bericht inzake de aangehaalde 

verkavelingsvergunning. Het is een niet-getekend document waarop met de hand enkel een datum 

is ingevuld, niets anders. Evenmin is met dat document geldig aangetoond dat het eventueel 

bericht zou zijn aangeplakt geweest gedurende minstens de voorziene 30 dagen-termijn. De 

verkavelingsvergunning is volgens de verzoekende partijen dan ook noch verbindend noch 

tegenstelbaar. Ze kan de afgeleverde vergunning voor het bouwen van een woning niet 

rechtsgeldig gronden. Deze laatste is dan ook onwettig. 

 

2. 

De verwerende partij betwist de ontvankelijkheid van het eerste middel. Ze stelt vast dat de 

verzoekende partijen geen opgave doen van geschonden geachte regelgeving en/of geschonden 

geachte algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zodat het eerste middel als onontvankelijk 

moet worden afgewezen.  

 

Ten gronde voert ze aan dat de aanplakking van de bewuste verkavelingsvergunning destijds wel 

correct is verlopen, en de verkavelingsvergunning daardoor ontegensprekelijk definitief is 

geworden (geen administratief beroep tegen aangetekend binnen de beroepstermijn die beginnen 

lopen is de dag na de aanplakking). Dit blijkt volgens haar uit het attest van aanplakking van 18 juli 

2019, dat ze op 10 september 2020 heeft ontvangen van de omgevingsambtenaar van de 

gemeente Linkebeek.  

 

Uit dit attest van aanplakking blijkt volgens haar immers dat de verkavelingsvergunning vanaf 2 

september 2016 gedurende een periode van dertig dagen aangeplakt werd op het terrein. De 

bestreden beslissing vindt haar rechtsgrond volgens de verwerende partij dus terecht in de 

rechtsgeldige verkavelingsvergunning. 
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3. 

De tussenkomende partij merkt in hoofdorde op dat het eerste middel onmogelijk tot de vernietiging 

van de bestreden beslissing aanleiding kan geven omdat noch de onwettigheid van de 

verkavelingsvergunning wordt aangevoerd, noch dat de bestreden beslissing zou afwijken van de 

verkavelingsvergunning. Het feit dat de bekendmaking niet op afdoende wijze zou kunnen worden 

vastgesteld, betekent volgens de tussenkomende partij evenwel nog niet dat de thans bestreden 

beslissing niet kan worden uitgevoerd, noch heeft dit een enkele weerslag op de wettigheid ervan.  

 

Ze stelt verder dat de verzoekende partijen er niet in slagen om hieromtrent enig arrest van de 

Raad bij te brengen. Er is volgens de tussenkomende partij geen impact op de wettigheid van de 

verkavelingsvergunning. Een gebrekkige bekendmaking vitieert namelijk de wettigheid van de 

vergunning hoegenaamd niet louter het al dan niet definitief karakter ervan. Aangezien het middel 

volgens de tussenkomende partij geen aanleiding kan geven tot de vernietiging van de bestreden 

beslissing, is het middel volgens haar onontvankelijk en ongegrond.  

 

In ondergeschikte orde verwijst de tussenkomende partij naar haar uiteenzetting inzake het belang 

waaruit blijkt dat de aanplakking wel rechtsgeldig gebeurd is, maar dat zelfs al zou er geen 

rechtsgeldige aanplakking gebeurd zijn en de Raad toch zou oordelen dat dit middel tot vernietiging 

van de bestreden beslissing zou kunnen leiden, de verzoekende partijen geen belang hebben bij 

het aanvoeren van enig middel hieromtrent bij gebrek aan diligent handelen.  

 

4. 

De verzoekende partijen verduidelijken in hun wederantwoordnota dat ze de in het eerste middel 

geschonden geachte bepalingen, zijnde artikel 190 Grondwet en “het beginsel van behoorlijke 

bekendmaking”, in hun verzoekschrift hebben aangeduid. Ook dient rekening gehouden te worden 

met de stukken die hen op het moment van de opmaak ervan bekend waren, en de gemeente had 

hen geen attest van aanplakking bezorgd. Ze geven aan laattijdig kennis gekregen te hebben van 

dit attest tijdens de schorsingsprocedure, doordat de verwerende partij het attest in haar inventaris 

heeft opgenomen. Ze betwisten tevens de opgeworpen exceptie van gebrek aan belang omdat de 

verkavelingsvergunning – zo blijkt uit dit middel – niet tegenstelbaar is.  

 

Vervolgens verwijzen de verzoekende partijen naar stukken waarvan ze kennis namen tijdens de 

schorsingsprocedure, zijnde een e-mail van de gemeente van 14 september 2020 met een 

verklaring op eer als bijlage. Ze benadrukken dat deze stukken haar pas na het sluiten van de 

debatten op 14 september 2020 werden bezorgd en hen niet bekend waren bij het instellen van 

het beroep tot vernietiging. Ze stellen ter zake vast dat hoewel de overige procespartijen zich 

beroepen op een attest van aanplakking, ze evenwel in gebreke blijven om deze documenten 

waarop het attest van aanplakking van 18 juli 2019 volgens hen is gesteund, in de procedure te 

brengen. De verklaring op eer weerlegt het betoog van de overige procespartijen omdat (1) de 

opsteller niet verwijst naar een verkavelingsvergunning maar een “bouwvergunning”, (2) hieruit niet 

afgeleid kan worden dat de aanplakking ononderbroken en gedurende 30 dagen heeft 

plaatsgevonden, (3) het document werd opgemaakt voor 6 september 2016 en (4) de plaats van 

aanplakking hierin aangeduid (Brouwerijstraat 3) verschilt van de plaatsaanduiding in de verklaring 

van de algemeen directeur van 18 juli 2019 (Brouwerijstraat zn). Het attest van aanplakking dat 

gesteund is op de verklaring op eer is volgens haar bijgevolg onwettig. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partijen beroepen zich op het feit dat uit artikel 190 Grondwet volgt dat een besluit, 

tussen het ogenblik waarop het is genomen en dat waarop het rechtsgeldig is bekendgemaakt, 
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geen verplichtingen kan opleggen aan burgers, geen afbreuk kan doen aan hun rechten en hen 

niet tegenstelbaar, noch verbindend is.  

 

2. 

Artikel 190 Grondwet luidt als volgt: 

 

“… 

Geen wet, geen besluit of verordening van algemeen, provinciaal of gemeentelijk bestuur 

is verbindend dan na te zijn bekendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald. 

…” 

 

Een gebrek in de betekening of kennisgeving heeft evenwel geen invloed op de wettigheid van de 

akte zelf. Als sanctie voor de niet-bekendmaking van een reglementair besluit is in artikel 190 

Grondwet opgelegd, het niet verbindend zijn van de betreffende tekst. Dat grondwettelijk voorschrift 

wil verhinderen dat burgers gehouden zouden zijn tot de nakoming van verplichtingen van het 

bestaan waarvan zij geen kennis hebben kunnen nemen op een officiële, door de wet bepaalde 

wijze. 

 

Artikel 4.7.21, §3, 3° VCRO, zoals van toepassing op de verkavelingsvergunning, bepaalt dat het 

administratief beroep op straffe van onontvankelijkheid moet worden ingesteld binnen een termijn 

van dertig dagen die voor belanghebbenden aan wie de beslissing niet dient te worden betekend, 

ingaat de dag na de startdatum van de aanplakking. De memorie van toelichting bij die bepaling 

bepaalt het volgende: 

 

“… 

544. In het kader van een eenduidige termijnregeling bij het verdere administratief beroep 

wordt ten slotte bepaald dat de aanvrager de beslissing van het college uiterlijk de derde 

dag na de dag van de betekening aanplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag 

betrekking heeft (nieuw artikel 133/48, §2, DRO). De datum van (eerste) aanplakking moet 

uitdrukkelijk vermeld worden ; deze datum zal immers dienen als uitgangspunt voor de 

berekening van de beroepstermijn in hoofde van derden-belanghebbenden (nieuw artikel 

133/50, §3, eerste lid, 3°, DRO). 

 

De aanplakking gebeurt voor ten minste 20 dagen, d.w.z. de termijn waarbinnen 

administratief beroep ingesteld kan worden. Indien de aanplakking niet of niet correct (= 

minder dan 20 dagen) geschiedt, wordt dit “gesanctioneerd” door middel van de 

beroepstermijnenregeling ; in dat geval gaat de termijn voor derden-belanghebbenden 

slechts in vanaf de datum waarop de werken zichtbaar worden aangevangen. 

…” 

 

Artikel 4.7.19, §2 VCRO, zoals van toepassing op de verkavelingsvergunning, bepaalt over de 

aanplakking: 

 

“… 

Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de 

aanvrager gedurende een periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de 

vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de gemeente onmiddellijk op 

de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar 

de inhoud als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet 

voldoen. De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking 

wordt overgegaan binnen een termijn van tien dagen te rekenen vanaf de datum van de 

ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. 
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De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke 

belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21, §2, een gewaarmerkt afschrift van het attest 

van aanplakking af. 

…” 

 

3. 

Uit de voormelde bepalingen volgt dat voor belanghebbende derden dus één vertrekpunt wordt 

voorzien voor hun vervaltermijn van dertig dagen om administratief beroep aan te tekenen tegen 

een vergunningsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen, met name de dag na 

de startdatum van de regelmatige aanplakking van de mededeling dat er een vergunning werd 

verleend. De regelmatige (vanaf de openbare weg voldoende zichtbare en leesbare) aanplakking 

op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft gedurende een volledige termijn 

van 30 dagen, is dan ook van essentieel belang om de rechten van belanghebbende derden te 

vrijwaren. Het betreft voor hen in beginsel de enige kennisgeving van het bestaan van een 

verkavelingsvergunning, terwijl ze slechts beschikken over een relatief korte vervaltermijn om 

desgevallend administratief beroep in te stellen. Is er geen aanplakking of een gebrekkige 

aanplakking, begint de beroepstermijn voor belanghebbende derden niet te lopen. 

 

4. 

Artikel 190 Grondwet heeft als ratio legis dat de wetgever dient te voorzien in een vorm van 

bekendmaking die erop gericht is dat de wet kenbaar is en dat die eenieder de mogelijkheid moet 

geven om haar te kennen. De decreetgever heeft een specifieke vorm van bekendmaking voorzien 

voor belanghebbende derden: de aanplakking. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt verder 

duidelijk dat deze ten aanzien van derde-belanghebbenden voorzien werd van een specifieke 

sanctie, met name de termijnverlenging. 

 

5. 

De verzoekende partijen putten zich uit in het aanvechten van de tegenstelbaarheid van de 

verkavelingsvergunning van 1 maart 2016. Uit de stukken van het dossier blijkt evenwel dat zij 

minstens sedert 11 juni 2019 reeds op de hoogte zijn van de verkavelingsvergunning en haar 

inhoud. Diligent en alert handelen houdt in dergelijk geval in dat derden die op de hoogte zijn van 

de beslissing, zich vergewissen van de daarin vermelde beroepsmodaliteiten, met inbegrip van de 

startdatum van de beroepstermijn, en op korte termijn stappen zetten om bij de gemeente kennis 

te nemen van de inhoud van het dossier van de vergunning en zich over een administratief beroep 

te beraden. Het kwam dan ook aan de verzoekende partijen, die menen dat een gebrek in de 

bekendmaking van de beslissing de beroepstermijn niet heeft doen ingaan, toe om alsnog een 

bestuurlijk beroep in te stellen. Het staat vervolgens aan de verwerende partij om het beroep op 

haar tijdigheid na te gaan. De aangevoerde kritiek ten aanzien van de aanplakking (of het attest 

van aanplakking) heeft dan ook geen belang, aangezien tot op heden geen administratief 

beroepschrift werd ingediend. 

 

6. 

De tussenkomende partij kan dan wel niet gevolgd worden dat een niet-tegenstelbare 

verkavelingsvergunning (zonder meer en in elk geval) als grondslag voor een omgevings-

vergunning voor stedenbouwkundig handelingen kan dienen zonder dat daarbij de rechten van 

derden worden nagegaan, maar werpt wel terecht op dat voor wat betreft de verzoekende partijen 

deze geen belang bij het middel hebben. Specifiek ten aanzien van derde-belanghebbende wordt 

een sanctie voorzien wanneer de aanplakking “niet of niet-correct” gebeurt. In essentie is het 

normdoel van de aanplakking het voorzien van een “eenduidige termijnregeling”, daar waar de 

verzoekende partijen in casu en gelet op het voorgaande hun mogelijkheid tot het instellen van een 

tijdig administratief beroep verbeurd hebben. De verwerende partij zou met betrekking tot de 
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verkavelingsvergunning immers dienen vast te stellen dat het administratief beroep onontvankelijk 

is wegens laattijdigheid (RvS 13 november 2007, nr. 176.793).  

 

Het door de verzoekende partijen geopperde valsheidsgeschil heeft dan ook geen invloed op de 

beoordeling van het arrest (artikel 92, §2 Procedurebesluit). Bovendien is de Raad niet zelf 

bevoegd om uitspraak te doen over de valsheid van een stuk. Het onderzoek naar de betichting 

van valsheid behoort tot de bevoegdheid van de gewone rechter.  

 

Het middel wordt verworpen. 

B. Derde middel  

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren aan dat er sprake is van onwettige motieven, machtsoverschrijding 

en machtsafwending, evenals een schending van: 

 

- de artikelen 7bis, 10, 11, 23 en 190 van de Grondwet en de regel “patere legem quam ipse 

fecisti …”; 

- artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU) 

en het Verdrag van Aarhus van 25 juni 1998; 

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

betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, 

waarvan onder meer artikel 2, 3, 4, 6, tweede, vierde en zesde lid en artikel 9, b) en Bijlagen 

II en III; 

- de beginselen van hoog beschermingsniveau in milieuzaken, behoud, bescherming en 

verbetering van de kwaliteit van het milieu en bescherming van de gezondheid van de 

mens, ingesteld en gewaarborgd door artikel 191 VWEU en de Richtlijn 2011/92/EU; 

- de beginselen van behoorlijk bestuur, met inbegrip van het beginsel van zorgvuldigheid; 

- het OVD; 

- het DABM, inzonderheid de artikelen 4.3.1, 4.3.2, 4.3.2bis en 4.3.3 en de bijlagen I, II, IIbis 

en III; 

- de artikelen 2 en 3 Motiveringswet; 

- artikel 1.1.4 VCRO. 

 

De verzoekende partijen voeren in essentie aan dat de verwerende partij de omgevings-

vergunningaanvraag ten onrechte afgehandeld heeft in het kader van een vereenvoudigde 

procedure zonder collectieve en individuele inspraak, zonder openbaar onderzoek, zonder 

openbaarmaking van de relevante documenten en beslissingen en zonder project-m.e.r.-

screeningnota. Ten onrechte werd daarbij het effect op “landschap” en “cultureel erfgoed” niet in 

aanmerking genomen en onderzocht. Het globaal stadsontwikkelingsproject werd daarbij ten 

onrechte onttrokken aan een beoordelingsverplichting door het opsplitsen van het 

stadsontwikkelingsproject in deelprojecten.  

 

De verzoekende partijen wijzen er hierbij op dat eerder reeds een aanvraag werd gedaan voor de 

bouw van acht woningen, maar dat deze aanvraag na openbaar onderzoek op 19 september 2019 

onder meer werd geweigerd omdat er geen project-m.e.r.-screeningsnota voorlag. Eind 2019 heeft 

de tussenkomende partij het globaal project daarna opgesplitst in vijf verschillende aanvragen: 
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Nummer Lot Kadastraal perceel Nummer Omgevingsloket Datum indienen 

1-2 311 a – 311 b OMV_2019133228 24-10-2019 

3-4 311 c – 311 d OMV_2019162644 30-12-2019 

5-6 311 e – 311 f OMV_2019163628 30-12-2019 

7 311 g OMV_2019161949 23-12-2019 

8 311 h OMV_2019161908 23-12-2019 

 

De verzoekende partijen benadrukken dat bijlagen I, II, IIbis en III van het DABM (en ook bijlagen 

II en III bij de project-m.e.r.-richtlijn) nochtans de verplichting bevestigen om de cumulatieve 

effecten van een project en andere projecten in beschouwing te nemen, dit ook in geval van een 

heroverweging. De verzoekende partijen stellen nog dat het de tussenkomende partij in principe 

vrij stond een bepaald project op te splitsen in meerdere deelprojecten en voor elk van deze 

deelprojecten afzonderlijk een vergunningsaanvraag in te dienen. Dit kon hier evenwel enkel op 

voorwaarde dat, vermits de globale aanvraag moest worden onderworpen aan een openbaar 

onderzoek, de bevoegde overheid alle ingediende bezwaren moest onderzoeken en beoordelen, 

niet alleen ten aanzien van het voorwerp van de aanvraag voor één van de deelprojecten als 

zodanig, maar tevens, omdat het bezwaren betreft die betrekking hebben op de gevolgen van het 

totale project waarvan de aanvraag een onderdeel uitmaakt, ten aanzien van het totale project en 

zijn gevolgen. De verzoekende partijen moesten nuttig bezwaren kunnen aanvoeren die, hoewel 

zij eventueel niet rechtstreeks voortvloeien uit elk deelproject afzonderlijk, toch het gevolg zijn of 

kunnen zijn van het realiseren van alle (huidige) deelprojecten samen genomen. 

 

Aangezien er geen openbaar onderzoek werd gevoerd (artikel 23 OVD) dat nochtans een waarborg 

biedt in het licht van artikel 23, derde lid, 4° Grondwet, heeft de verwerende partij bovendien ten 

onrechte nagelaten om ambtshalve minstens de bezwaren te onderzoeken die ze eerder 

(bijvoorbeeld via openbaar onderzoek) reeds hadden opgeworpen. De verwerende partij had 

immers al eerder kennis had genomen van de bezwaren die de verzoekende partijen in het kader 

van een eerdere akte van beroep reeds hadden verwoord.  

 

De verzoekende partijen menen aldus dat er sprake is van een onwettige ‘saucissonering’ en 

heroverweging of aanpassing van het oorspronkelijke geheelproject. De opsplitsing in 

deelprojecten van een aanzienlijk project kon hooguit verantwoord zijn omwille van bijzondere 

praktische of technische motieven en om hinder als gevolg van de te verrichten werkzaamheden 

te beperken, wat in voorliggende situatie niet het geval is. Door deze ‘saucissonering’ wordt volgens 

de verzoekende partijen ook het reëel inspraakrecht geschonden zoals voorzien in de project-

m.e.r.-richtlijn (artikel 2, artikel 3 en artikel 6, tweede lid, vierde lid en zesde lid en artikel 9, b) en 

artikel 6, eerste lid, a), tweede lid, d), vierde lid, zevende tot en met tiende lid) en Bijlage I van het 

Verdrag van Aarhus voor zowel de project-MER-plichtige als project-m.e.r.-screeningsplichtige 

projecten zoals voorzien in artikel 4.3.1 en artikel 4.3.2bis DABM. 

 

De verzoekende partijen voeren nog aan dat de formele motivering hierover niets vermeldt, met 

een schending van de artikelen 2 en 3 Motiveringswet evenals het zorgvuldigheidsbeginsel tot 

gevolg. De overheid moet zich volgens de verzoekende partijen in beginsel houden aan hetgeen 

ze eerder wettig heeft besloten. Ze is gehouden tot een versterkte motiveringsplicht indien ze 
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hiervan wil afwijken. Het gehele project is in casu een “stadsontwikkelingsproject”, aangezien het 

totaal bouwvolume de 1.000 m³ overschrijdt. Ingevolge de grondwettelijke en verdragsrechtelijke 

verplichting, tevens bevestigd in het DABM, om de cumulatieve effecten van een project en andere 

projecten in aanmerking te nemen, is de (huidige) omgevingsvergunningsaanvraag net als de 

aanvraag die heeft geleid tot de weigeringsbeslissing van 19 september 2019 eveneens een 

“milieubesluitvormingsprocedure” (in de zin van de artikelen 2, 3 en 6.2 van de Richtlijn 2011/92), 

waarvoor aldus minstens een project-m.e.r.-screeningsnota moet worden voorzien die de effecten 

van het geheelproject vat. Ten onrechte heeft de verwerende partij op 7 mei 2020 een 

omgevingsvergunning afgeleverd zonder het inwinnen van de voorafgaande inspraak van het 

betrokken publiek, en inzonderheid (met een vereenvoudigde procedure) zonder de bezwaren van 

de verzoekende partijen in te winnen via een voorafgaand openbaar onderzoek. Hierbij heeft de 

verwerende partij op onzorgvuldige wijze evenmin rekening gehouden met de argumentatie van 

het agentschap Onroerend Erfgoed van 23 september 2019, die het behoud van het landschap en 

het cultureel erfgoed beargumenteerde met een nadruk op het vooropstellen van een gewest-

overschrijdende aanpak. 

 

De verzoekende partijen wijzen er op dat, in het licht van artikel 20 en 39 van het OVD en artikel 

4.3.3, §2 DABM, een beslissing moet genomen worden over de vraag of al dan niet een project-

MER moet worden opgemaakt en dat die beslissing moet openbaar gemaakt worden (het 

gelijkheidsbeginsel mede in acht genomen). Voor de vraag of er al dan niet een project-MER moet 

worden opgemaakt, geldt een verstrengde motiveringsplicht naast de artikelen 2 en 3 

Motiveringswet. Ze wijzen er in dat verband op dat het gaat om een stadsontwikkelingsproject dat 

een project-m.e.r.-screeningsnota vereist. Ze stellen vast dat de tussenkomende partij in het kader 

van de deelprojecten een screeningsnota hanteert die aangeeft dat er geen sprake is van effecten 

op de omgeving en het niet gaat om een project als vermeld in voormelde Bijlage III.  

 

De verzoekende partijen concluderen nog dat de verwerende partij in graad van administratief 

beroep, de aanvraag zowel uit het oogpunt van rechtmatigheid als opportuniteit, aan een nieuw 

onderzoek diende te onderwerpen, de samenstelling van het aanvraagdossier inbegrepen. De 

bestreden beslissing maakt geen melding van de beslissing over de ontvankelijkheid en 

volledigheid van het aanvraagdossier en herziet deze beslissing uit eerste administratieve aanleg 

niet. De latere bekendmaking van het besluit vangt het gebrek aan openbaarmaking van de 

ontvankelijkheids- en volledigheidsbeslissingen volgens de verzoekende partijen niet op. Bij gebrek 

aan een openbaarmaking – een openbare bekendmaking die tijdig plaatsvindt in een vroeg stadium 

en “uiterlijk zodra redelijkerwijs informatie kan worden verstrekt” – schendt de verwerende partij 

volgens de verzoekende partijen artikel 6, negende lid van het Verdrag van Aarhus en artikel 6, 

tweede lid van de project-MER-Richtlijn 2011/92 en artikel 4.3.3, §2 DABM. 

 

Indien de bevoegde overheid de gemeentelijke beslissing tot volledigheid en ontvankelijkheid van 

de omgevingsvergunningsaanvraag (“verzonden op 12 december 2019”) onverwijld had openbaar 

gemaakt, hadden de verzoekende partijen tijdig hun bezwaren tegen deze gang van zaken kunnen 

meedelen, ook al heeft de gemeente geen openbaar onderzoek georganiseerd. Ten slotte vragen 

de verzoekende partijen aan de Raad om een aantal prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie 

en het Grondwettelijk Hof te stellen. 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt dat een openbaar onderzoek voor huidige aanvraag niet vereist 

was. De aanvraag beoogt immers louter een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 

handelingen voor het oprichten van een eengezinswoning, en vraagt geen afwijking van de 

geldende verkavelingsvoorschriften of andere stedenbouwkundige voorschriften aan. Evenmin 

gold voor deze aanvraag de verplichting tot het opmaken van een project-mer-screeningsnota of 

een milieueffectenrapport. Immers, de aanvraag betreft geen project dat aanzienlijke milieueffecten 
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met zich zal meebrengen. Ze merkt op dat er geen verbod bestaat op het opsplitsen van een groter 

project in verschillende aanvragen of fases. De kritiek van de beweerde onwettige ‘saucissonering’ 

gaat niet op. 

3. 

De tussenkomende partij stelt dat in het kader van de oorspronkelijke verkavelingsvergunnings-

aanvraag de gewone procedure werd doorlopen en er wel degelijk een openbaar onderzoek is 

georganiseerd, zodat omwonenden, en dus ook de verzoekende partijen, reeds hun opmerkingen 

betreffende alle aspecten van de aanvraag hebben kunnen laten gelden. Ze merkt op dat de 

verzoekende partijen nagelaten hebben tegen deze verkavelingsvergunning administratief beroep 

aan te tekenen. Het is volgens haar inherent aan een verkavelingsvergunning dat deze in delen 

gerealiseerd kan worden. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden en een 

verkavelingsvergunning strekken juist tot het verdelen van een grond in loten met een tweevoudige 

doelstelling. Aan de ene kant biedt de verkavelingsvergunning de zekerheid dat het aangeboden 

lot effectief voor woningbouw in aanmerking komt. Aan de andere kant worden door middel van de 

verkavelingsvergunning stedenbouwkundige voorschriften opgelegd om de goede ruimtelijke 

ordening te waarborgen. Er is dan ook geen sprake van een wederrechtelijke opdeling van de 

ontwikkeling van de verkaveling doordat op heden verschillende omgevingsvergunningsaanvragen 

voor stedenbouwkundige handelingen zijn ingediend. Eén en ander is volgens de tussenkomende 

partij net ingegeven vanuit de doelstelling van de verkavelingsvergunning, met name dat percelen 

apart kunnen verkocht worden en vervolgens ten gepaste tijde gerealiseerd worden via navolgende 

omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen.  

 

De tussenkomende partij verwijst in dat verband naar de definitie van “verkavelen” (artikel 4.1.1, 

14° VCRO). De verkavelingsvergunning zet zich expliciet af tegen groepswoningbouwprojecten die 

in één keer vergund en vervolgens gebouwd worden via een omgevingsvergunningsaanvraag voor 

stedenbouwkundige handelingen. De tussenkomende partij verwijst naar de definitie van 

“groepswoningbouw” zoals omschreven in artikel 12, 7° Grond- en pandendecreet. Anders dan bij 

een verkavelingsvergunning gaat het bij groepswoningbouw om “het gelijktijdig oprichten van 

meerdere gebouwen bestemd voor bewoning die één samenhangend geheel vormen”. Groeps-

woningbouw valt niet onder de verkavelingsplicht. Er is dan ook, in tegenstelling tot bij het concept 

van groepswoningbouw, geen enkele verplichting voor de houder van een verkavelingsvergunning 

om alle woningen gelijktijdig op te richten, wel integendeel druist dergelijke aanname in tegen de 

bestaansreden van de verkavelingsvergunning. Er is volgens de tussenkomende partij geen 

verplichting om alle kavels in één keer te bebouwen en aldus aan te vragen, er is dan ook geen 

sprake van een wederrechtelijke ‘saucissonering’ door de verkaveling via verscheidene 

omgevingsvergunningsaanvragen voor stedenbouwkundige handelingen te realiseren. Het is niet 

zo door het project op te splitsen, dat de tussenkomende partij ervoor gezorgd heeft dat de 

aanvraag onterecht wordt onttrokken aan bepaalde beoordelingsverplichtingen zoals bijvoorbeeld 

de project-m.e.r.-beoordeling.  

 

De tussenkomende partij stelt vervolgens dat het feit dat de verkaveling al dan niet als geheel wordt 

aangevraagd dan wel in delen, geen enkele impact heeft op de omstandigheid welke 

vergunningsprocedure dient doorlopen te worden. Zelfs indien de verkaveling in haar geheel zou 

worden aangevraagd met één omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige 

handelingen dient geen openbaar onderzoek gehouden te worden en kan de vereenvoudigde 

procedure worden doorlopen wanneer geen enkel voorschrift wordt geschonden. Enkel dit is het 

relevante criterium om de toepasselijke vergunningsprocedure te bepalen, en dus of er al dan niet 

een openbaar onderzoek gevoerd zal worden.  

 

Meer nog dient volgens de tussenkomende partij, zelfs indien de verkaveling in haar geheel zou 

worden aangevraagd middels één omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige 

handelingen, geen openbaar onderzoek gehouden te worden en dient de vereenvoudigde 
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procedure te worden doorlopen wanneer geen enkel voorschrift wordt geschonden. Dit is in casu 

volgens haar het geval. De tussenkomende partij verwijst in dat verband naar artikel 13, a) OVB. 

Ook in dat licht is er geen sprake van een doelbewuste ‘saucissonering’ dan wel het omzeilen van 

het openbaar onderzoek. Het opdelen van de realisering van de verkaveling in verscheidene 

omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen staat volstrekt los van de van 

toepassing zijnde (vereenvoudigde of gewone) omgevingsvergunningsprocedure. Er is volgens de 

tussenkomende partij geen reden om artikel 4.4.1 VCRO in het vizier te laten komen. 

 

De tussenkomende partij stelt nog dat de verzoekende partijen lijken aan te voeren dat er een 

noodzaak zou geweest zijn tot openbaarmaking van de beslissing aangaande de 

ontvankelijkheids- en volledigheidsbeslissing van de omgevingsvergunningsaanvraag (art. 4.3.3, 

§2 DABM). Ze stelt dat de verzoekende partijen op geen enkel ogenblik betwisten dat de 

opgedeelde omgevingsvergunningsaanvragen elk an sich geen stadsontwikkelingsproject 

uitmaken. Er wordt enkel aangegeven dat het globaal project een stadsontwikkelingsproject 

uitmaakt, dat de ‘saucissonering’ van de realisering van de verkaveling onwettig zou zijn en dat zo 

op wederrechtelijke wijze ontsnapt wordt aan een project-m.e.r.-screeningsbeoordeling. De 

verzoekende partijen gaan eraan voorbij dat een project-m.e.r.-screening reeds doorgevoerd werd 

naar aanleiding van de definitief geworden verkavelingsvergunning. Het is dus zo dat het globaal 

project als stadsontwikkelingsproject al beoordeeld is geweest naar aanleiding van de 

verkavelingsvergunningsaanvraag.  

 

Conform artikel 39 OVD was er, bij gebreke aan een stadsontwikkelingsproject, volgens de 

tussenkomende partij geen noodzaak voor een project-m.e.r.-screening. Artikel 4.3.3, §2 DABM is 

niet van toepassing en de aangevoerde supranationale bepalingen zijn niet dienend. Er is geen 

sprake van een onvolledig aanvraagdossier, a fortiori diende evenmin een beslissing te worden 

genomen door de vergunningverlenende overheid waaruit blijkt dat al dan niet een project-MER 

moet worden opgesteld, nog minder diende deze niet-verplichte beslissing openbaar wordt 

gemaakt door de vergunningverlenende overheid.  

 

Gezien het middel ongegrond is, en er geen sprake is van een opgedeelde realisering van een 

globaal stadsontwikkelingsproject met name via de onderliggende verkaveling waarvoor wel een 

project-m.e.r.-screening werd aangebracht en waarover de vergunningverlenende overheid stelde 

dat er geen sprake is van significante milieueffecten en er daarom niet moet worden teruggegrepen 

naar de geweigerde omgevingsvergunning, is er geen enkele noodzaak tot het stellen van 

prejudiciële vragen. De tussenkomende partij besluit dat er geen sprake is van een onvolledig 

aanvraagdossier, a fortiori diende evenmin een beslissing te worden genomen door de 

vergunningverlenende overheid waaruit blijkt dat al dan niet een project-MER moet worden 

opgesteld, nog minder diende deze niet-verplichte beslissing openbaar te worden gemaakt door 

de vergunningverlenende overheid. 

 

In antwoord op de arresten van de Raad in deze procedure van 17 september 2020 en 17 

december 2020 zet de tussenkomende partij uiteen dat er geen sprake is van doelbewuste 

saucissonering met het oog op het omzeilen van een openbaar onderzoek. Ze voert aan dat er 

geen verplichting bestaat om alle woningen gelijktijdig op te richten en dat de realisering van de 

verkaveling in verschillende omgevingsvergunningen losstaat van de van toepassing zijnde 

procedure. Tevens duidt ze erop dat in de verkavelingsprocedure reeds een screeningsnota werd 

opgesteld zodat er dan ook geen onvolledig aanvraagdossier voorligt. 

 

4. 

De verzoekende partijen antwoorden op de schriftelijke uiteenzetting dat hierin uit het oog verloren 

wordt dat (1) de initiële globale geweigerde aanvraag een stadsontwikkelingsproject uitmaakt en 

(2) dat deze aanvraag op heden in deelprojecten werd opgesplitst waardoor het project aan de 
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‘inspraakprocedure’ en de ‘milieubesluitvormingsprocedure’ onttrokken wordt. Het openbaar 

onderzoek gevoerd in de verkavelingsprocedure kan deze onwettige ‘saucissonering’ niet 

verhelpen volgens hen.  

 

Aangezien de huidige aanvraag niet is voorafgegaan door een project-m.e.r.-screeningsnota terwijl 

dit wel vereist is, is het oordeel van de verwerende partij niet zorgvuldig. Ze verwijzen naar de 

motivering van de Raad in het ernstig bevonden middel uit het voorgaand arrest van de Raad dat 

de bestreden beslissing heeft geschorst en scharen zich achter de betreffende motieven.  

 

Ze merken ter zake nog op dat de vergunningsprocedure voorziet in twee administratieve 

aanleggen, wat de openbare orde raakt, hetgeen inhoudt dat het college van burgemeester en 

schepenen zich als eerste over dit punt had moeten uitspreken. De verzoekende partijen volharden 

tenslotte tot het stellen van de door hen opgeworpen prejudiciële vragen. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Het staat een aanvrager, behoudens onlosmakelijke samenhang van de aanvragen, in principe vrij 

een bepaald project op te splitsen in meerdere deelprojecten en voor elk van deze deelprojecten 

afzonderlijk een vergunningsaanvraag in te dienen.  

 

Waar de tussenkomende partij wijst op het onderscheid dat dient gemaakt te worden tussen een 

verkavelingsvergunning dan wel “verkavelen” in de zin van artikel 4.1.1, 14° VCRO enerzijds en 

“groepswoningbouw” in de zin van artikel 1.2, eerste lid, 7° Grond- en pandendecreet anderzijds, 

merkt de Raad op dat het verzoekschrift de opsplitsing in vijf deelprojecten hekelt omwille van de 

potentiële impact hiervan op de m.e.r.-beoordeling enerzijds en hun inspraakrechten anderzijds.  

 

Het feit dat de kavels uit een verkavelingsvergunning niet noodzakelijk gelijktijdig en binnen één 

aanvraag dienen te worden ontwikkeld, laat onverlet dat de concrete omstandigheden van de zaak 

ertoe kunnen leiden dat voor de beoordeling van de milieueffecten het totaalproject in acht dient 

genomen te worden, dan wel dat de ontwikkeling van een kavel niet apart kan worden 

aangevraagd. 

 

De Raad wijst in dat verband ook op het zorgvuldigheidsbeginsel. Het zorgvuldigheidsbeginsel 

verplicht een vergunningverlenend bestuursorgaan, zoals de verwerende partij, wel onder meer tot 

een zorgvuldige voorbereiding van haar beslissing(en) door de feitelijke en juridische aspecten van 

het dossier degelijk te onderzoeken, zodat zij met kennis van zaken kan beslissen. De Raad wijst 

er ten slotte op dat in het geval eerst een verkavelingsvergunning wordt verleend en vervolgens 

een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, in die laatste vergunning de 

milieueffecten dienen beoordeeld te worden die nog niet zijn beoordeeld of die een nieuwe 

beoordeling vereisen. 

 

2.1. 

De Raad wijst in wat volgt op de omstandigheden eigen aan de zaak. Op 1 maart 2016 werd door 

het college van burgemeester en schepenen een verkavelingsvergunning verleend. In het kader 

van de aanvraag voor deze verkavelingsvergunning werd een project-m.e.r.-screening 

doorgevoerd. In de verkavelingsvergunning zelf werd evenwel het volgende vermeld: 

 

“… 

Voor projecten die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu is een milieu-

effectrapportage verplicht. De project-MER-plicht geldt meestal voor grote of ingrijpende 
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projecten. Er werd een project-MER-screening uitgevoerd en de aanvraag valt niet onder 

het MER-besluit van 10 december 2004. Het bezwaar is ongegrond. 

…” (nadruk aangebracht door de Raad) 

 

2.2. 

Op 19 september 2019 weigert de verwerende partij een omgevingsvergunning voor het bouwen 

van acht woningen gelegen te 1630 Linkebeek, Brouwerijstraat zn, kadastraal gekend als afdeling 

1, sectie A, 68A4, 311A, 311B, 311C, 311D, 311E, 311 F, 311G, 311H. Deze weigering volgt onder 

meer uit het feit dat het om een project-m.e.r.-screeningsplichtig stadsontwikkelingsproject gaat, 

waarvoor geen screeningsnota werd ingediend. De verwerende partij stelde in die beslissing 

terecht vast dat een dergelijk project voor meerdere woongelegenheden, met een oppervlakte van 

meer dan 1000m³, kwalificeert als een screeningsplichtig stadsontwikkelingsproject. 

 

2.3. 

In het najaar van 2019 werden daarna meerdere aanvragen apart ingediend met betrekking tot 5 

onderscheiden deelprojecten. Dit wordt niet betwist door de andere partijen in het geding. Evenmin 

is betwist dat de aanvraag die geleid heeft tot de bestreden beslissing via de vereenvoudigde 

procedure is afgehandeld.  

 

2.4. 

Nog voor de aanvraag werd ingediend, bericht het agentschap Onroerend Erfgoed het college van 

burgemeester en schepenen van het feit dat de tuin, die reeds wetenschappelijk als erfgoedobject 

werd meegenomen, weliswaar zonder vaststelling in de inventaris, een zekere erfgoedwaarde 

vertoont op de voormelde percelen omwille van de aanwezige parkbomen en tuinstructuur, die 

onder meer door de eerder verleende verkavelingsvergunning en het graven van funderingen voor 

woningen in gevaar wordt gebracht. 

 

2.5. 

Het aanvraagdossier meldt met betrekking tot voorliggende aanvraag dat deze niet valt onder 

bijlage, I, II, dan wel III van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 houdende 

vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (hierna: 

MER-besluit) en dat er geen aanzienlijke effecten te verwachten vallen. 

 

3. 

De eigenheid van een voorafgaande project-m.e.r.-screening bestaat erin dat er in een eerste 

gemotiveerde, op wettelijke criteria (bijlage II bij het DABM) gesteunde, beoordeling onderzocht 

wordt of de aanvraag aanzienlijke milieueffecten kan hebben en dat het bestuur dan op basis van 

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

 

Het ontbreken van een project-m.e.r-screeningsnota, of een nota die inhoudelijk volkomen 

ontoereikend is (en kan leiden tot misvattingen bij mogelijke bezwaarindieners), moet in principe 

leiden tot de noodzakelijke weigering van de aanvraag door de vergunningverlenende overheid 

wegens onvolledigheid van het aanvraagdossier.  

 

De inschatting door de verwerende partij van de milieueffecten van het beoogde project moet 

steunen op de gegevens die de screeningsnota zelf aanreikt. Het is de screeningsnota, als wettelijk 

verplicht onderdeel van het aanvraagdossier, die de vergunningverlenende overheid in eerste 

aanleg en in graad van administratief beroep deskundig moet voorlichten over de milieueffecten. 

 

4. 

Op basis van het voorgaande en gezien de specifieke voorliggende situatie, waarbij de aanvraag 

die geleid heeft tot de bestreden beslissing, niet is voorafgegaan door een project-m.e.r.-
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screeningsnota, daar waar de verwerende partij eerder reeds vaststelde dat het geheelproject een 

screeningsnota vereist, en de verkavelingsvergunning weliswaar een screeningsnota omvatte, 

maar het college van burgemeester en schepenen in die verkavelingsvergunning zelf vaststelde 

dat er geen sprake was van een project dat onder de bijlagen van het MER-besluit valt, stellen de 

verzoekende partijen terecht dat de verwerende partij, noch het college van burgemeester en 

schepenen een zorgvuldige beslissing heeft genomen met betrekking tot de volledigheid van het 

aanvraagdossier.  

 

De Raad wijst erop dat, wanneer het cumulatieve effect van een project en andere projecten buiten 

beschouwing zou worden gelaten, dit in de praktijk tot gevolg kan hebben dat dit project aan de 

m.e.r.-beoordelingsverplichting wordt onttrokken, hoewel het in samenhang met andere projecten 

een aanzienlijk milieueffect kan hebben. Gezien het college van burgemeester en schepenen geen 

enkele motivering heeft gewijd (in haar stilzwijgende beslissing) aan de ontvankelijkheid van de 

aanvraag en de gemeentelijke omgevingsambtenaar zijn ontvankelijkheids- en 

volledigheidsbeslissing niet heeft gemotiveerd, daar waar deze later in zijn advies heeft 

aangehaald en wat de erfgoedaspecten betreft louter vaststelt dat deze geen enkele vorm van 

bescherming genieten en eveneens naar de voorafgaande verkavelingsvergunning wijst, moet in 

het licht van voormelde historiek worden aangenomen dat deze ontstentenis van een m.e.r.-

beoordeling, minstens via een project-m.e.r.-screening niet zonder meer kan geremedieerd worden 

op het niveau van de verwerende partij. 

 

5. 

Gezien de bestreden beslissing genomen is zonder een voorafgaande screeningsnota, en op basis 

van het administratief dossier op heden niet kan worden vastgesteld dat zonder meer kan worden 

teruggevallen op een gedegen milieueffectbeoordeling in een eerdere vergunningsfase, stelt de 

Raad vast dat het, gelet op het voorgaande, niet uit te sluiten valt dat het college van burgemeester 

en schepenen niet met kennis van zaken kon oordelen over de aanvraag. Hierbij speelt het ook 

een rol dat het in eerste instantie aan het college van burgemeester en schepenen toekomt om te 

oordelen of in casu, gezien de noodzaak om de cumulatieve effecten van de onderscheiden 

projecten te kunnen beoordelen, de zorgvuldigheid al dan niet vereist dat de onderscheiden 

deelprojecten samen hadden moeten worden aangevraagd. 

 

De Raad wijst er nog op dat een aanvraag moet worden ingediend bij de bevoegde overheid, zoals 

vermeld in artikel 15 OVD (artikel 18, eerste lid OVD en artikel 9 OVB). Indien er een project-m.e.r.-

screening is vereist, moet deze verplicht bij de aanvraag worden gevoegd (artikel 20, eerste lid 

OVD en artikel 15, §1, leden 3 en 4 OVB, dat ressorteert onder hoofdstuk 4 inzake “De 

samenstelling van een aanvraag”, en op heden randnummers 6.7 en 7 van bijlage 1 en de addenda 

waarnaar daarin verwezen wordt). Bij gebreke hieraan moet de aanvraag door het bevoegde 

bestuur onontvankelijk worden verklaard in het kader van het ontvankelijkheids- en 

volledigheidsonderzoek (artikel 18, laatste lid OVD en de artikelen 65, lid 1 en 66 OVB). Hierbij 

moet opgemerkt worden dat de bevoegdheidsverdeling in de vergunningsprocedure in het OVD 

voorziet in twee administratieve aanleggen en van openbare orde is. De bevoegdheidsverdeling 

die in de vergunningsprocedure besloten ligt, houdt daarbij in dat niet de deputatie, maar het 

college van burgemeester en schepenen zich als eerste over de aanvraag uitspreekt, in de gevallen 

bedoeld in artikel 15, §1, laatste lid van het OVD.  

 

6. 

In dat licht en bij gebreke aan een project-m.e.r.-screening voor het totaalproject, oordeelt de Raad 

dat de verzoekende partijen bovendien terecht stellen dat de opsplitsing in verschillende aanvragen 

als gevolg heeft gehad dat de inspraak van belanghebbende derden, tijdens de administratieve 

procedure nodeloos ernstig bemoeilijkt is, ook in het licht van het gegeven dat de opsplitsing in 

casu tot gevolg heeft gehad dat de vereenvoudigde procedure (artikel 17 OVD) werd gevolgd en 
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zonder daarbij vooruit te lopen op de noodzaak om bij een eventuele nieuwe aanvraag al dan niet 

de gewone procedure te volgen. 

 

De Raad merkt op dat, indien de aanvraag dient te worden onderworpen aan een openbaar 

onderzoek, de bevoegde overheid de ingediende bezwaren dient te onderzoeken en te beoordelen, 

niet alleen ten aanzien van het voorwerp van de aanvraag voor één van de deelprojecten als 

zodanig, maar tevens, wanneer het bezwaren betreft die betrekking hebben op de gevolgen van 

het totale project waarvan de aanvraag een onderdeel uitmaakt, ten aanzien van het totale project 

en zijn gevolgen. Een derde belanghebbende dient immers nuttig bezwaren te kunnen aanvoeren 

die, hoewel zij niet rechtstreeks voortvloeien uit elk van de deelprojecten afzonderlijk, toch het 

gevolg kunnen zijn van het realiseren van alle deelprojecten samen genomen. 

 

De Raad neemt hierbij mee in overweging dat het totaalproject oorspronkelijk als een 

stadsontwikkelingsproject werd ingediend, maar geweigerd werd op grond van het niet-naleven 

van de m.e.r.-regelgeving. Het nadien opsplitsen van het totaalproject in aparte deelaanvragen, die 

gelijktijdig worden ingediend, zonder openbaar onderzoek en zonder project-m.e.r.-screening, 

brengt met zich mee dat de regelgeving betreffende een stadsontwikkelingsproject en in het 

bijzonder met betrekking tot cumulatieve effecten kan worden ontlopen, te meer nu de verzoekende 

partijen in het kader van het ingediende totaalproject destijds reeds uitdrukkelijk bezwaren hebben 

geformuleerd over de mogelijk aanzienlijke milieueffecten.  

 

Het gegeven dat een verkavelingsvergunning niet vereist dat nadien alle omgevingsvergunnings-

aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen voor de diverse loten samen zouden moeten 

ingediend worden, doet hieraan geen afbreuk, gelet op de reeds geschetste historiek in casu.  

 

Bovendien wijst de Raad erop dat de opsplitsing zonder meer, zoals opgevat door de verwerende 

partij, ook als gevolg heeft dat, niettegenstaande de verwerende partij de beoordeling van elk van 

de aanvragen samen potentieel cumulatieve effecten kunnen ressorteren, de vergunningen nadien 

wel los van elkaar kunnen blijven bestaan, ongeacht het eventueel verdwijnen uit de rechtsorde 

van één van de vergunningsbeslissingen. 

 

7. 

Door in die omstandigheden en in het licht van voormelde historiek de opsplitsing van het project 

in meerdere aanvragen zonder meer en zonder enige motivering te aanvaarden en geenszins in 

te gaan op de vraag of de voorliggende aanvraag aanzienlijke milieueffecten kan genereren op 

zichzelf, dan wel met inachtname van eventuele cumulatieve effecten met andere projecten, 

schendt de verwerende partij het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Gegeven het voorgaande tonen de verzoekende partijen dan ook aan dat de opsplitsing van de 

werken voor het stadsontwikkelingsproject, waarvan de met de bestreden beslissing vergunde 

werken een deelproject uitmaken, in voorliggend geval de rechten van belanghebbenden heeft 

beknot om op nuttige wijze hun bezwaren te uiten. 

 

8. 

Gelet op de beoordeling van het middel waarin de Raad vaststelt dat niet vooruit gelopen kan 

worden op de vraag of een nieuwe aanvraag onderworpen dient te worden aan de vereenvoudigde 

dan wel de gewone procedure en of een openbaar onderzoek dan wel andere vormen van inspraak 

dienen te worden georganiseerd, stelt de Raad vast dat het antwoord op de vooropgestelde 

prejudiciële vragen niet nuttig is voor de beslechting van het voorliggende geschil. Een verdere 

beoordeling van het middel kan niet tot een ruimere vernietiging leiden. 
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Het middel is in de aangegeven mate gegrond. Er is geen reden om de voor de verzoekende 

partijen gesuggereerde prejudiciële vragen te stellen. 

 

C. Tweede middel 

Het tweede middel wordt niet onderzocht omdat het niet tot een ruimere vernietiging kan leiden. 

VI. BEVEL MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 37 DBRC-DECREET 

1. 

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

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

stellen van de bestreden beslissing, en desgevallend zelf de gevraagde omgevingsvergunning 

weigeren, in zoverre de verwerende partij in dit kader als vergunningverlenende overheid slechts 

beschikt over een gebonden bevoegdheid (artikel 37 DBRC-decreet; Parl.St. Vl.Parl. 2015-2016, 

nr. 777/1, 11). 

 

2. 

Bij de beoordeling van het derde middel is vastgesteld dat de aanvraag, in het licht van de concrete 

gegevens van het dossier, niet correct op haar ontvankelijkheid en volledigheid is beoordeeld op 

een manier die niet in administratief beroep valt te remediëren en dit gelet op de uitdrukkelijke 

bevoegdheid van de overheid in eerste administratieve aanleg om te oordelen over de 

ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag.  

 

3. 

De Raad wijst er nog op dat een aanvraag moet worden ingediend bij de bevoegde overheid, zoals 

vermeld in artikel 15 OVD (artikel 18, eerste lid OVD en artikel 9 OVB). Indien er een project-m.e.r.-

screening is vereist, moet deze verplicht bij de aanvraag worden gevoegd (artikel 20, eerste lid 

OVD en artikel 15, §1, leden 3 en 4 OVB, dat ressorteert onder hoofdstuk 4 inzake “De 

samenstelling van een aanvraag”, en op heden randnummers 6.7 en 7 van bijlage 1 en de addenda 

waarnaar daarin verwezen wordt). Bij gebreke hieraan moet de aanvraag door het bevoegde 

bestuur onontvankelijk worden verklaard in het kader van het ontvankelijkheids- en 

volledigheidsonderzoek (artikel 18, laatste lid OVD en de artikelen 65, lid 1 en 66 OVB).  

 

Hierbij moet opgemerkt worden dat de bevoegdheidsverdeling in de vergunningsprocedure in het 

OVD voorziet in twee administratieve aanleggen en van openbare orde is. De bevoegdheids-

verdeling die in de vergunningsprocedure besloten ligt, houdt daarbij in dat niet de deputatie, maar 

het college van burgemeester en schepenen zich als eerste over de aanvraag uitspreekt, in de 

gevallen bedoeld in artikel 15, §1, laatste lid OVD. Anders oordelen zou een miskenning impliceren 

van de bevoegdheidsverdeling in de vergunningsprocedure in het OVD, die voorziet in twee 

administratieve aanleggen, en die van openbare orde is.  

 

Het wordt door partijen niet betwist dat het college van burgemeester en schepenen in voorliggend 

dossier de bevoegde overheid is die de aanvraag in eerste administratieve aanleg moet 

beoordelen, met inbegrip van de ontvankelijkheid en volledigheid. Haar bevoegdheid om als eerste 

vergunningverlenend bestuursorgaan te beslissen over een volledig aanvraagdossier raakt de 

openbare orde. De vaststelling dat de verwerende partij de aanvraag in het kader van het 

georganiseerd administratief beroep, als bevoegde overheid in laatste administratieve aanleg, in 

haar totaliteit onderzoekt (artikel 63 OVD), doet daaraan geen afbreuk. 

 

4. 
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Uit de beoordeling van het derde middel blijkt dat het stadsontwikkelingsproject in zijn geheel nog 

aan minstens een milieueffectenscreening dient te worden onderworpen en dat het aan de 

vergunningverlenende overheid in eerste aanleg is om zich hierover uit te spreken. De verwerende 

partij kan dan ook niet anders dan, in het licht van een herstelbeslissing, tot de onontvankelijkheid 

besluiten.  

 

5. 

Er bestaat in hoofde van de verwerende partij dan ook een gebonden bevoegdheid, zodat er wordt 

overgegaan tot indeplaatsstelling overeenkomstig artikel 37, §2 DBRC-decreet. 

VII. KOSTEN 

1. 

De verzoekende partijen vragen om een rechtsplegingsvergoeding van 840 euro toe te kennen, 

die ten laste van de verwerende partij komt. De verwerende partij vraagt om de kosten ten laste te 

leggen van de verzoekende partijen. De tussenkomende partij vraagt om de kosten ten laste te 

leggen van de verzoekende partijen. 

 

2. 

Met toepassing van artikel 33 DBRC-decreet legt de Raad de kosten van het beroep ten laste van 

de partij die ten gronde in het ongelijk gesteld wordt. Artikel 21, §7 DBRC-decreet bepaalt dat de 

Raad op verzoek een rechtsplegingsvergoeding kan toekennen, die een forfaitaire tegemoet-

koming is in de kosten en erelonen van de advocaat van de partij die ten gronde in het gelijk gesteld 

wordt, deze kan dan ook worden toegekend aan de verzoekende partijen. 

 

3. 

De Raad is van oordeel dat het passend voorkomt om het rolrecht van de tussenkomende partij 

niet ten laste van de verzoekende partijen te leggen aangezien de tussenkomende partij zelf beslist 

om al dan niet tussen te komen in een procedure. Bovendien bestaat het risico dat door de 

tenlastelegging aan de verzoekende partijen van de kosten van de tussenkomst het recht op 

toegang tot de rechter onredelijk wordt bezwaard. De verzoekende partijen kunnen moeilijk 

inschatten hoeveel partijen er zullen tussenkomen in de procedure. Door de kosten van de 

tussenkomst ten laste te leggen van de verzoekende partijen, bestaat het risico dat ze financieel 

worden afgeschrikt om een beroep in te stellen. 

 

4. 

De verzoekende partijen en de tussenkomende partij hebben een rolrecht van respectievelijk 100 

euro per partij betaald naar aanleiding van de vordering tot dwangsom en voorlopige maatregelen. 

Deze vorderingen waren evenwel accessoir aan de schorsingsvordering bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid en waren aldus onverschuldigd.  

 

Er bestaat aldus reden om dat te veel betaalde rolrecht terug te betalen. 
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BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

 

1. Het verzoek tot tussenkomst van de bv ENVIRONNEMENT ET PROMOTION IMMOBILIERE 

is ontvankelijk. 

 

2. De Raad vernietigt de beslissing van de verwerende partij van 7 mei 2020, waarbij aan de 

tussenkomende partij een omgevingsvergunning onder voorwaarden verleend wordt voor het 

bouwen van twee woningen op de percelen gelegen te 1630 Linkebeek, Brouwerijstraat zn., 

met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie A, 311A en 311B. 

 

3. De omgevingsvergunning voor het bouwen van twee woningen op de percelen gelegen te1630 

Linkebeek, Brouwerijstraat zn., met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie A, 311A en 

311B, wordt geweigerd. 

 

4. De Raad legt de kosten van het beroep bestaande uit het rolrecht van de verzoekende partijen, 

bepaald op 800 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 840 euro verschuldigd aan de 

verzoekende partijen, ten laste van de verwerende partij. 

 

5. De Raad legt de kosten van de tussenkomst, bepaald op 300 euro, ten laste van de 

tussenkomende partij. 

 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 14 juli 2022 door de derde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de derde kamer, 

Kengiro VERHEYDEN Filip VAN ACKER 
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