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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 14 juli 2022 met nummer RvVb-A-2122-0978  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0688-A 

 

 

Verzoekende partij Eric VERDUYCKT 

 

vertegenwoordigd door Mr. Thomas RYCKALTS met 

woonplaatskeuze te 1000 Brussel, Wolvengracht 38 bus 2 

 

Verwerende partij de provincie VLAAMS-BRABANT, vertegenwoordigd door 

de deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 3010 Leuven, Provincieplein 1 

 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 27 mei 2021 de vernietiging 

van de beslissing van de verwerende partij van 25 maart 2021, waarmee aan de verzoekende 

partij een omgevingsvergunning wordt geweigerd voor het bouwen van 13 grondgebonden 

woningen (groepswoningbouw) in het binnengebied Beekstraat/Raystraat/Processieweg 

(omgevingsnummer: 2020089918). 

 

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

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Begijnendijk van 19 oktober 

2020 verworpen. 

 

Het project ligt in 3130 Begijnendijk aan de Beekstraat 38 en 38A en heeft als kadastrale 

omschrijving afdeling 2, sectie C, nummers 16r, 17b, 17c, 21e3, 21f3, 22. 
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II. Rechtspleging  

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

verzoekende partij dient een wederantwoordnota in. 

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 9 december 2021. Ze hebben 

ingestemd met het schriftelijk behandelen en in beraad nemen van de zaak met toepassing 

van artikel 85, §3 Procedurebesluit. 

III. Feiten 

1. 

Op 28 november 2019 weigert de verwerende partij een omgevingsvergunning voor het 

bouwen van in totaal 13 grondgebonden woningen met wegaanleg in het binnengebied 

Beekstraat/Raystraat/Processieweg. 

 

2. 

Op 9 juli 2020 vraagt de verzoekende partij een omgevingsvergunning aan voor het bouwen 

van 13 grondgebonden woningen (groepswoningbouw) in het binnengebied 

Beekstraat/Raystraat/Processieweg gelegen in Begijnendijk aan de Beekstraat 38 en 38A. 

 

De voorliggende aanvraag voorziet in de bouw van 13 grondgebonden eengezinswoningen 

met elk een eigen afgebakende tuinzone, waarvan 12 gekoppelde en één in open bebouwing. 

Bijkomend wordt er wegenis voorzien. 

 

De percelen liggen deels in woongebied (50 m-zone vanaf de rooilijn langs de Beekstraat) en 

overwegend in woonuitbreidingsgebied (gewestplan ‘Aarschot-Diest’). 

 

Het openbaar onderzoek loopt van 3 augustus 2020 tot en met 1 september 2020. Er worden 

vier bezwaarschriften ingediend.  

 

Het college van burgemeester en schepenen van Begijnendijk verleent op 12 oktober 2020 

een omgevingsvergunning aan de verzoekende partij voor de woningen op loten 7 en 8. De 

overige loten met de respectievelijke woningen worden niet vergund. 
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Tegen die beslissing tekent de verzoekende partij op 18 november 2020 bestuurlijk beroep 

aan bij de verwerende partij. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 15 maart 2021 om het 

beroep niet in te willigen en de omgevingsvergunning te weigeren.  

 

Na de hoorzitting van 23 maart 2021 verklaart de verwerende partij het beroep op 25 maart 

2021 ongegrond en weigert een omgevingsvergunning.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikel 4.3.1, §1, 1°, a) en d) Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO); 

- artikel 5.1.1 koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 

toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen (hierna: 

Inrichtingsbesluit); 

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

bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet); 

- het zorgvuldigheidsbeginsel en het beginsel van de materiële motivering als beginselen 

van behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partij stelt vast dat de aanvraag werd geweigerd omdat het project niet de 

volledige aansluitende zone van het resterende niet ontwikkelde woonuitbreidingsgebied 

omvat en de versnippering van het gebied de toekomstmogelijkheden van het geheel beperkt. 

 

Het is voor de verzoekende partij onduidelijk of de verwerende partij dit ziet als een schending 

van de stedenbouwkundige voorschriften voor woonuitbreidingsgebieden voor de 

gewestplannen, dan wel of dit eerder een schending uitmaakt van de goede ruimtelijke 

ordening. 
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De verzoekende partij is van mening dat niet betwist kan worden dat de aanvraag een 

groepswoningbouwproject betreft en dus verenigbaar is met de bestemming 

woonuitbreidingsgebied. Dit wordt ook niet betwist door de verwerende partij.  

 

Het weigeringsmotief dat de aanvraag niet de volledige, nog niet ontwikkelde zone mee 

opneemt in het ontwerp is volgens de verzoekende partij niet verenigbaar met artikel 5.1.1 

Inrichtingsbesluit. Een globale ordening van het woonuitbreidingsgebied is volgens haar enkel 

vereist bij een ordening van het gebied (via BPA of verkaveling) en niet bij groepswoningbouw.  

 

Het bovenvermeld weigeringsmotief kan ook niet leiden tot een onverenigbaarheid van het 

aangevraagde met de goede ruimtelijke ordening. 

 

De verzoekende partij stelt meer bepaald dat de verwerende partij de aanvraag voor het 

bouwen van 13 grondgebonden woningen geweigerd heeft op grond van beleidsmatig 

gewenste ontwikkelingen, met name de vrijwaring van de “toekomstige” ordening en ontsluiting 

van de restpercelen van het woonuitbreidingsgebied. De verwerende partij is van mening dat 

de oprichting van het groepswoningbouwproject het woonbeleid zal doorkruisen. Er is evenwel 

geen bekendmaking geweest van deze beleidsmatig gewenste ontwikkeling. 

 

Het weigeringsmotief dat de aanvraag een hypotheek ‘kan’ leggen op één van de verschillende 

opties tot ontsluiting van het achtergelegen binnengebied is volgens de verzoekende partij 

geen op zich staand motief inzake goede ruimtelijke ordening. 

 

Nog volgens de verzoekende partij moet de verwerende partij aantonen dat het om redenen 

van goede ruimtelijke ordening onontbeerlijk is dat het volledige woonuitbreidingsgebied het 

voorwerp uitmaakt van een omgevingsvergunningsaanvraag, waar zij niet in slaagt.  

 

Het arrest van de Raad vermeld in de bestreden beslissing is niet dienend. De beslissing werd 

vernietigd doordat er niet afdoende gemotiveerd was waarom een op te richten koppelwoning 

en de vrijstaande eengezinswoning (en dus een totaal van 2 woningen) beschouwd kunnen 

worden als een groepswoningbouw. In casu is er geen enkele discussie dat het aangevraagde 

een groepswoningbouw betreft. 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt dat uit de bestreden beslissing duidelijk blijkt dat zij de 

aanvraag verenigbaar acht met de planologische bestemmingsvoorschriften.  
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Verder benadrukt de verwerende partij dat ze de vergunning heeft geweigerd omwille van de 

onverenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening, meer bepaald de versnippering en 

beperking van de toekomstmogelijkheden. 

 

3. 

De verzoekende partij herhaalt dat de zienswijze van verwerende partij, met name dat ook een 

groepswoningbouw dient te voorzien in een globale ordening van het woonuitbreidingsgebied, 

in strijd is met artikel 5.1.1 Inrichtingsbesluit. Verder herneemt zij haar argumentatie 

opgenomen in haar verzoekschrift. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partij stelt dat het onduidelijk is of de verwerende partij van oordeel is dat het 

aangevraagde strijdig is met de gewestplanbestemming woonuitbreidingsgebied, dan wel of 

ze het aangevraagde onverenigbaar acht met de goede ruimtelijke ordening. De verzoekende 

partij zet vervolgens uiteen dat de weigeringsmotieven in de bestreden beslissing noch de 

onverenigbaarheid van het aangevraagde met de gewestplanbestemming, noch de 

onverenigbaarheid van het aangevraagde met de goede ruimtelijke ordening kunnen 

schragen.  

 

2.1 

Woonuitbreidingsgebieden zijn in de regel reservezones van het woongebied en dienen als 

uitzonderingsgebied gevrijwaard te blijven zolang er nog voldoende ruimte is voor woningbouw 

in de eigenlijke woongebieden. Het komt daarbij in eerste instantie aan de overheid toe om in 

het kader van haar ruimtelijk beleid het woonuitbreidingsgebied te ordenen. 

 

Zolang de bevoegde overheid niet heeft beslist tot het ordenen van het gebied dat bestemd is 

als woonuitbreidingsgebied, geldt dat het gebied uitsluitend bestemd is voor 

groepswoningbouw. Of een aanvraag kadert in een groepswoningbouwproject dient steeds 

door de vergunningverlenende overheid, aan de hand van specifieke omstandigheden die 

eigen zijn aan de zaak, te worden beoordeeld. 

 

Anderzijds mag het begrip ‘groepswoningbouw’ daarbij niet zo ruim opgevat worden dat het 

mogelijk wordt gemaakt dat het woonuitbreidingsgebied de facto – dit wil zeggen zonder enige 

ordening van het gebied door de bevoegde overheid – wordt aangesneden door de realisatie 
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van verschillende, individuele bouwprojecten. Dit zou indruisen tegen de finaliteit van de 

bestemming woonuitbreidingsgebied. 

 

2.2 

Naast de toets aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften, dient het 

vergunningverlenend bestuursorgaan ook na te gaan of het aangevraagde verenigbaar is met 

de goede ruimtelijke ordening. Dit volgt met zoveel woorden uit artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, 

d) VCRO dat stelt: 

 

“… 

Een vergunning wordt geweigerd: 

1° als het aangevraagde onverenigbaar is met: 

  (…) 

d) een goede ruimtelijke ordening; 

…” 

 

De verzoekende partij kan dus niet gevolgd worden wanneer zij stelt dat de beoordeling van 

de verwerende partij inzake de toets van de goede ruimtelijke ordening strijdig is met artikel 

5.1.1 Inrichtingsbesluit. De vereiste dat een aanvraag verenigbaar moet zijn met een goede 

ruimtelijke ordening, die volgt uit artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, d) VCRO, geldt immers 

evenzeer wanneer een vergunningverlenend bestuursorgaan in een woonuitbreidingsgebied 

een omgevingsvergunning verleent voor groepswoningbouw. De beoordeling van de 

verenigbaarheid van het aangevraagde aan de stedenbouwkundige voorschriften enerzijds en 

toets aan de goede ruimtelijke ordening anderzijds zijn bovendien twee afzonderlijke 

beoordelingsgronden met elk een eigen finaliteit.  

 

2.3 

Het behoort tot de taak en de bevoegdheid van het vergunningverlenende bestuursorgaan om 

overeenkomstig artikel 4.3.1, § 2, eerste lid, 1° en 2° VCRO op concrete wijze te onderzoeken 

of een aanvraag beantwoordt aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening, waarbij zij de 

noodzakelijke of relevante aspecten van de goede ruimtelijke ordening bij haar beoordeling 

dient te betrekken en dient rekening te houden met de ingediende bezwaren en adviezen. 

 

Deze aspecten kunnen betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de 

mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke 

elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, 
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gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming 

van de doelstellingen van artikel 1.1.4 VCRO. 

 

De vergunningverlenende overheid beschikt bij beoordeling van de verenigbaarheid van het 

aangevraagde met de goede ruimtelijke ordening over een (ruime) discretionaire bevoegdheid. 

De Raad oefent op deze beoordeling slechts een marginale toetsing uit en kan zijn beoordeling 

van de eisen van de goede ruimtelijke ordening niet in de plaats stellen van die van het 

bevoegde vergunningverlenend bestuursorgaan. In de uitoefening van het hem opgedragen 

wettigheidstoezicht is de Raad enkel bevoegd om na te gaan of de administratieve overheid 

de haar ter zake toegekende appreciatiebevoegdheid naar behoren heeft uitgeoefend, met 

name of zij is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij deze correct heeft beoordeeld 

en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

 

Om te voldoen aan de formele motiveringsplicht dient een vergunningverlenende overheid 

duidelijk de met de ruimtelijke ordening verband houdende redenen op te geven waarop zij 

haar beslissing steunt, derwijze dat het de belanghebbende mogelijk is met kennis van zaken 

tegen de beslissing op te komen. De opgegeven motieven moeten afdoende zijn. 

 

3.1 

De verwerende partij oordeelt inzake de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening 

onder meer als volgt: 

 

“De aanvraag betreft een groepswoningbouwproject en voldoet op zich dus aan de 

planologische bestemming. Het project neemt echter niet de volledige, nog niet ontwikkelde 

zone, mee op in het ontwerp. Zowel aan de noordelijke als aan de zuidelijke zijde van de 

projectzone wordt een restgebied gecreëerd in het woonuitbreidingsgebied. Aangezien het hier 

gaat om een woonuitbreidingsgebied, dat bovendien volledig in een binnengebied ligt dat 

grotendeels wordt begrensd door reeds bebouwde percelen, moet het geheel in aanmerking 

genomen worden opdat het gebied kan worden ontwikkeld volgens de principes die zijn 

opgenomen in de artikelen 4.3.1 en 1.1.4 van de VCRO. De bouw van de twee gekoppelde 

woningen langs de Bergstraat is niet in strijd met de planologische bestemmingsvoorschriften 

van het woongebied. De voorgestelde ontsluitingsweg bepaalt echter deels de verdere 

ontwikkelingsmogelijkheden van het achterliggende woonuitbreidingsgebied waarvan de 

inrichting nog niet is gekend.    

 

De bouw van 13 halfopen en open woningen in dit gebied houdt een versnippering in en kan 

andere ontwikkelingsperspectieven hypothekeren of eventueel de keuze van de overheid, om 

het woonuitbreidingsgebied niet verder aan te snijden, doorkruisen. De ruimere 
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inrichtingsschets die werd toegevoegd bij de aanvraag geeft weer dat er nog andere 

ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Dit biedt echter geen garantie dat het aanpalende gebied ook 

daadwerkelijk op die manier zal worden uitgevoerd en kan dus niet meegenomen worden in de 

beoordeling van de goede ruimtelijke ordening van huidig project. Bovendien schept het een 

precedent om met kleine projectjes heel het gebied te bebouwen, zonder dat er tussen de kleine 

projecten een samenhangend geheel ontstaat. Het opsplitsen van het gebied belet ook de 

keuze van de overheid om dit hele gebied helemaal niet meer aan te snijden. In het betrokken 

woonuitbreidingsgebied strookt het project dan ook niet met de opzet van art. 5.1.1 van het 

inrichtingsbesluit en met de interpretatieve omzendbrief, waarin de rol van 

woonuitbreidingsgebieden als belangrijk element voor het voeren van een woonbeleid 

benadrukt wordt. 

 

In een arrest van 21 november 2017 met nummer RvVb/A/1718/0255 oordeelde de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen: ‘Zoals reeds gesteld zijn de woonuitbreidingsgebieden in de regel 

reservezones van het woongebied en dienen zij als uitzonderingsgebied gevrijwaard te blijven 

zolang er nog voldoende ruimte is voor woningbouw in de eigenlijke woongebieden. Het komt 

daarbij in eerste instantie aan de overheid toe om in het kader van haar ruimtelijk beleid het 

woonuitbreidingsgebied te ordenen. Zolang de bevoegde overheid niet heeft beslist tot het 

ordenen van het gebied dat bestemd is als woonuitbreidingsgebied, geldt dat het gebied 

uitsluitend bestemd is voor groepswoningbouw. Of een aanvraag kadert in een 

groepswoningbouwproject dient steeds door de vergunningverlenende overheid, aan de hand 

van specifieke omstandigheden die eigen zijn aan de zaak, te worden beoordeeld. Het begrip 

“groepswoningbouw” mag daarbij niet zo ruim opgevat worden dat het mogelijk wordt gemaakt 

dat het woonuitbreidingsgebied de facto - zonder enige ordening van het gebied door de 

bevoegde overheid - wordt aangesneden door de realisatie van verschillende, individuele 

bouwprojecten. Dit zou indruisen tegen de finaliteit van de bestemming 

woonuitbreidingsgebied.’  

 

Hoewel dit arrest over slechts twee woningen in woonuitbreidingsgebied oordeelt, betreft het 

wel het principe dat het versnipperen van een dergelijk gebied niet wenselijk is, aangezien dit 

een goede ordening van het gehele gebied in de weg staat. 

  

Ondergeschikt kan worden opgemerkt dat het voorliggende ontwerp, dat als 

groepswoningbouwproject hét instrument bij uitstek is om te voorzien in een betekenisvolle 

publieke groene buitenruimte, weinig ruimtelijke kwaliteit toevoegt ten opzichte van een 

klassieke verkaveling. Er werd een centrale groene buitenruimte voorzien, maar deze wordt 

voor een groot deel ingevuld door het bufferbekken en het overige randgroen is te versnipperd 

om als echte ontmoetingsruimte voor de buurt te kunnen worden gebruikt.  
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De overwegingen in acht genomen komt de aanvraag niet in aanmerking voor vergunning, om 

volgende redenen: 

- het project omvat niet de volledige aansluitende zone van het woonuitbreidingsgebied 

dat nog niet ontwikkeld is. De versnippering van het gebied beperkt de toekomstmogelijkheden 

van het geheel.” 

 

Uit voorgaande overwegingen blijkt dat de verwerende partij oordeelt dat de aanvraag geen 

totaalvisie aanreikt wat zowel de ontsluiting van het woonuitbreidingsgebied betreft als de 

verdere invulling van het betrokken gebied. De aanvraag leidt tot de creatie van een restgebied 

zowel aan de noordelijke als aan de zuidelijke zijde van de projectzone in het 

woonuitbreidingsgebied. De voorgestelde ontsluitingsweg bepaalt deels de verdere 

ontwikkelingsmogelijkheden van het achterliggende woonuitbreidingsgebied waarvan de 

inrichting nog niet is gekend.    

 

De verwerende partij wenst versnippering te vermijden. Het schept een precedent om met 

kleine projectjes heel het gebied te bebouwen, zonder dat er tussen de kleine projecten een 

samenhangend geheel ontstaat. De aanvraag kan andere ontwikkelingsperspectieven 

hypothekeren of eventueel de keuze van de overheid, om het woonuitbreidingsgebied niet 

verder aan te snijden, doorkruisen. 

 

3.2 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partij voorhoudt, steunt de beoordeling van de 

verenigbaarheid van het aangevraagde met de goede ruimtelijke ordening niet op beleidsmatig 

gewenste ontwikkelingen. De verwerende partij wijst daarentegen in het kader van de 

beoordeling van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de goede ruimtelijke ordening 

op de specifieke kenmerken van het woonuitbreidingsgebied, waaronder de ligging. Meer 

bepaald is het woonuitbreidingsgebied volledig gelegen in een binnengebied dat grotendeels 

wordt begrensd door reeds bebouwde percelen. Deze specifieke kenmerken van het 

woonuitbreidingsgebied worden door de verzoekende partij niet in vraag gesteld. Verder staat 

onmiskenbaar vast, en de verzoekende partij betwist dit evenmin, dat de specifieke kenmerken 

van het woonuitbreidingsgebied deel uitmaken van de in de (onmiddellijke) omgeving 

bestaande toestand en dus bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening kunnen 

worden betrokken.  

 

Gelet op onder meer deze specifieke kenmerken van het woonuitbreidingsgebied acht de 

verwerende partij een totaalvisie wenselijk, meer bepaald dat het geheel van het 

woonuitbreidingsgebied in aanmerking genomen wordt opdat het gebied kan worden 
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ontwikkeld. De verwerende partij voegt daar verder aan toe dat de huidige aanvraag een 

versnippering inhoudt en de toekomstmogelijkheden van het geheel beperkt.  

 

De verzoekende partij daarentegen meent dat, naast de ontsluiting, evenmin de toekomstige 

ontwikkeling van het achterliggende gebied wordt gehypothekeerd door voorliggend project. 

De ruimere inrichtingsschets die werd toegevoegd bij de aanvraag, geeft volgens haar weer 

dat er nog andere ontwikkelingsmogelijkheden zijn.  

 

De verwerende partij oordeelt evenwel niet kennelijk onredelijk dat dit geen garantie vormt dat 

het aanpalende gebied ook daadwerkelijk op die manier zal worden uitgevoerd waardoor deze 

inrichtingsschets dus niet meegenomen kan worden in de beoordeling van de goede 

ruimtelijke ordening van huidig project. Zo stelt de Raad vast dat in de voornoemde 

inrichtingsschets vooreerst wordt uitgegaan van onzekere hypotheses: een bijkomende weg 

wordt ingetekend op het naastgelegen woongebied en een private toegangsweg omgevormd 

naar een openbare weg. Verder wordt het zuidelijk gedeelte van het woonuitbreidingsgebied 

zelfs niet vermeld op deze schets en wordt voor dit gedeelte ook geen ontsluiting voorzien. De 

verzoekende partij weerlegt het standpunt van de verwerende partij niet, maar lijkt integendeel 

op pagina 20 van haar verzoekschrift zelfs te erkennen dat er geen garantie is dat het 

resterende gedeelte van het woonuitbreidingsgebied zal worden ontwikkeld overeenkomstig 

de door haar bijgebrachte inrichtingsschets.  

 

3.3 

Anders dan de verzoekende partij dit ziet, maakt de verwerende partij haar beslissing niet 

afhankelijk van een toekomstige onzekere gebeurtenis waar zij stelt dat het aangevraagde 

project leidt tot versnippering en andere ontwikkelingsperspectieven kan hypothekeren. 

Daarentegen leidt de verwerende partij, zoals blijkt uit het vorig randnummer, uit de gegevens 

van het aanvraagdossier en de in de omgeving bestaande toestand af dat de huidige aanvraag 

de kwalitatieve ordening van het woonuitbreidingsgebied in het gedrang brengt. Dit behoort 

onmiskenbaar tot  haar bevoegdheid in het kader van de beoordeling van de verenigbaarheid 

met de goede ruimtelijke ordening.  

 

De verwijzing door de verzoekende partij naar het arrest van de Raad van 10 januari 2017 met 

nummer A/1617/0477 doet niet anders besluiten. De context die aan dit arrest ten grondslag 

ligt, is namelijk niet vergelijkbaar met de thans bestreden beslissing. In de zaak die tot het 

bewuste arrest aanleiding heeft gegeven, werd namelijk een weigering van een 

verkavelingsvergunning voor twee loten in woongebied bestreden, waarbij de verwerende 

partij de vergunning had geweigerd omwille van het feit dat de aangevraagde verkaveling de 
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mogelijk toekomstige ontsluiting van een achterliggend gebied in het gedrang bracht. De in dit 

arrest geviseerde beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wat betreft de mogelijkheid 

tot het verkavelen van een perceel in twee loten in woongebied, kan bovendien niet zonder 

meer gelijkgesteld worden met diezelfde toets voor een aanvraag voor een 

groepswoningbouwproject in een nog vrijwel onbebouwd woonuitbreidingsgebied.  

 

3.4 

Gelet op haar appreciatiebevoegdheid kon de verwerende partij op goede gronden, die 

betrekking hebben op concrete eisen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, oordelen dat 

het rekening houdende met de specifieke kenmerken van de aanvraag en haar omgeving niet 

wenselijk is voorliggende vergunning te verlenen zonder een totaalvisie te hebben voor het 

woonuitbreidingsgebied, en dit om het gebied te vrijwaren van ongewenste ontwikkelingen.  

 

De verzoekende partij toont niet aan dat de voormelde motivering van de bestreden beslissing 

zou steunen op onjuiste gegevens of op een niet correcte beoordeling van de gegevens. 

Rekening houdend met de marginale toetsingsbevoegdheid die de Raad ter zake heeft, brengt 

de verzoekende partij geen overtuigende argumenten bij dat de verwerende partij de grenzen 

van de haar wettelijk toegekende appreciatiebevoegdheid heeft overschreden en de aanvraag 

kennelijk onredelijk heeft beoordeeld.  

 

3.5 

De overige in het middel aangevoerde argumenten dienen als kritiek op overtollige motieven 

te worden aanzien.  

 

Immers, zelfs indien gegrond, kan deze wettigheidskritiek niet leiden tot de vernietiging van de 

bestreden beslissing.  

 

4. 

Uit artikel 4.3.1,§ 1, eerste lid, 1°, d) VCRO volgt dat een vergunning moet worden geweigerd 

indien het aangevraagde onverenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. Dit zelfstandige 

motief kan een weigering van de vergunning verantwoorden ongeacht of het aangevraagde 

verenigbaar is met de voorschriften bedoeld in artikel 4.3.1, § 1, eerste lid, 1°, a) VCRO en 

ongeacht of er op geldige wijze is afgeweken van deze laatste voorschriften. 

 

Het middel wordt verworpen. 
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B. Tweede middel 

1. 

Als de bestreden beslissing op verschillende motieven steunt, die de beslissing elk op zich 

kunnen verantwoorden, moet de verzoekende partij de onwettigheid van alle determinerende 

motieven aantonen, opdat tot vernietiging kan worden overgegaan. De ontstentenis van 

gegronde grieven tegen één van de determinerende weigeringsmotieven leidt noodzakelijk tot 

de vaststelling dat de bestreden beslissing onaangetast haar geldigheid bewaart, en dat iedere 

andere kritiek hierop in principe moet worden beschouwd als kritiek op een overtollig motief 

die niet tot vernietiging kan leiden.  

 

2. 

Zoals blijkt uit de beoordeling van het eerste middel, blijkt dat de bestreden beslissing wordt 

gedragen door zelfstandige en draagkrachtige weigeringsmotieven. Dit leidt tot de 

noodzakelijke vaststelling dat het tweede middel dat, zoals niet wordt betwist, betrekking heeft 

op een ondergeschikt motief, moet worden beschouwd als kritiek op een overtollig motief en 

niet tot de vernietiging kan leiden.   

 

3.  

Het middel wordt verworpen. 
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V. Beslissing  

1. Het beroep wordt verworpen. 

 

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

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

 

 

 

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

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de tiende kamer, 

Lana VAN BRABANDT Christophe SMEYERS 
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