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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 28 juli 2022 met nummer RvVb-A-2122-1007  

in de zaak met rolnummer 2122-RvVb-0023-A 

 

 

Verzoekende partijen 1. EULAERTS nv 

2. ALDI nv 

 

vertegenwoordigd door Mrs. Yves LOIX en Nele ANSOMS  

met woonplaatskeuze te 2600 Antwerpen-Berchem, 

Borsbeeksebrug 36 bus 9 

 

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 partijen vorderen door neerlegging in het digitaal loket op 3 september 2021 

de vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 17 juni 2021, waarmee aan de 

verzoekende partijen een omgevingsvergunning wordt geweigerd voor het afbreken van twee 

woningen en een deel van de loods, het bouwen van een nieuwe handelsruimte en het 

aanleggen van een parking (omgevingsnummer: OMV_2020014489). 

 

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

weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van Zaventem van 11 

januari 2021 verworpen. 

 

Het project ligt in 1930 Zaventem (Nossegem) aan de Mechelsesteenweg (N227) 432-436-

438 en heeft als kadastrale omschrijving derde afdeling, sectie C, nummers 14D, 14/2F2, 

14/2G2, 14/2N2, 14/2R2, 14/2T2, 14/2W2 en 14/2X2. 
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II. Rechtspleging  

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

verzoekende partijen dienen een wederantwoordnota in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 16 juni 

2022. 

 

Advocaat Nele ANSOMS voert het woord voor de verzoekende partijen. 

 

De verwerende partij, hoewel behoorlijk opgeroepen, verschijnt niet op de zitting. 

III. Feiten 

1. 

De eerste verzoekende partij baat een handelszaak met toonpark uit voor tuindecoratie, 

brievenbussen, poorten en hekwerk op een site in Zaventem op de hoek van de 

Mechelsesteenweg-Mercuriusstraat. De tweede verzoekende partij is de uitbater van een 

supermarktketen met haar maatschappelijke zetel in Zemst aan de Erasmuslaan 20. 

 

Op 11 februari 2019 weigert het college van burgemeester en schepenen van Zaventem in 

eerste bestuurlijke aanleg de afgifte van een eerder aangevraagde vergunning door de 

verzoekende partijen - volgens hun woorden in het verzoekschrift - voor “het verbouwen van 

de bestaande bebouwing en de nieuwbouw van twee handelspanden” op de site van de eerste 

verzoekende partij. 

 

2. 

Op 1 september 2020 vragen de verzoekende partijen, volgens de verantwoordingsnota bij de 

aanvraag, een omgevingsvergunning aan voor het afbreken van twee woningen en een deel 

van een bestaande loods en voor het bouwen van een nieuwe handelsruimte en het aanleggen 

van een nieuwe parking gelegen in Zaventem (Nossegem) aan de Mechelsesteenweg 432-

436-438.  

 

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen, ingedeelde inrichtingen of activiteiten, 

en kleinhandelsactiviteiten.  
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De aanvraag beoogt de uitbreiding van het aantal handelszaken op de omvangrijke site van 

de eerste verzoekende partij (14.048 m²), gelegen net buiten de kern van Nossegem, door de 

afbraak, de verbouwing en de uitbreiding van de bestaande bebouwing. De twee te slopen 

woningen bevinden zich vooraan tegen het handelsgebouw (woning Mechelsesteenweg 436) 

en vrijstaand aan de linkerzijde van het terrein (woning Mechelsesteenweg 432). Tussen de 

deels te slopen bebouwing bevinden zich de te verwijderen buitentoonzaal met bijgebouwen 

(waaronder twee tuinhuizen) van de eerste verzoekende partij. Het bestaande handelsgebouw 

heeft een variërende bouwdiepte van 85,47 m tot 86,85 m en bevindt zich aan de rechterzijde 

van terrein. Het rechter gedeelte van dit gebouw met een totaal bruto-oppervlakte van 1.540 

m², waarin de eerste verzoekende partij haar handelszaak blijft uitbaten, wijzigt niet. Het linker 

gedeelte van dit gebouw, dat een ruime loods heeft achteraan en deels wordt afgebroken, 

ondergaat grondige wijzigingen met in hoofdzaak een uitbreiding met een nieuwbouwvolume. 

In het nieuwe (ruimer) gedeelte komt een nieuw handelsgeheel omvattende (1) een discount 

Aldi-supermarkt met een bruto-oppervlakte van 1.714 m² met een gelijkvloerse winkelruimte, 

opslagruimte, bakkerij, bureelruimte met sanitair, en twee kleedkamers en een refter op de 

verdieping; (2) een Renmans-beenhouwerij met een bruto-oppervlakte van 125 m² en (3) een 

bureelruimte voor de handelszaak van de eerste verzoekende partij op de verdieping. Rondom 

het (deels) nieuwe gebouw situeren zich een verharding in klinkers (308 m²), een verharding 

in kasseien (te reduceren tot 703 m²), een laad- en loskade in betonverharding (54 m²), een 

nieuwe parking met circulatieruimte in asfaltverharding (2.060 m²) en met 100 parkeerplaatsen 

in waterdoorlatende klinkers (1.226 m²) en een ruime fietsenparking. De parking komt te liggen 

ter hoogte van de af te breken buitentoonzaal en is bereikbaar via een afslagstrook op de 

Mechelsesteenweg. De aanvraag voorziet verder in groenaanleg rondom en op de parking 

tussen het merendeel van de parkeerplaatsen en in het behoud van de overige beplanting op 

het terrein achteraan. Volgens het aangepaste inplantingsplan voorziet de aanvraag tevens in 

een nieuwe “zone voor buitenexpositie” tussen de bufferzone achteraan het terrein en 

voormelde bebouwing. In de zuidwestelijke hoek van de bufferzone komt een open buffer- en 

infiltratievoorziening van 340 m² met een capaciteit van 212.500 l. De aanvraag doet de netto-

handelsoppervlakte op het terrein toenemen van 2.170 m² naar 3.448 m².  

 

De percelen liggen deels in woongebied en deels in bufferzone (gewestplan ‘Halle-Vilvoorde-

Asse’).  

 

De percelen liggen tevens binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

‘Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en aansluitende Openruimtegebieden’. Dat RUP 

bevat geen nadere voorschriften voor de betrokken percelen.  
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Het achterste gedeelte van het terrein (perceel 14D) ligt in een zone voor ‘gemengd regionaal 

bedrijventerrein’ met overdruk ‘zone voor buffergroen’ (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

‘Weiveld Noord-Oost" van 30 mei 2008).  

 

De overige percelen liggen in woongebied (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kernen-

Nossegem’ van 23 september 2019). 

 

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 9 oktober 2020 tot en met 7 november 2020 

worden drie bezwaarschriften ingediend. 

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer adviseert op 10 december 2020 voorwaardelijk gunstig. 

 

Het agentschap voor Innoveren en Ondernemen adviseert, door middel van het opladen van 

het advies van 1 december 2020 van het Comité voor Kleinhandel op het Omgevingsloket op 

7 december 2020, ongunstig. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van Zaventem weigert op 11 januari 2021 een 

omgevingsvergunning aan de verzoekende partijen.  

 

Tegen die beslissing tekenen de verzoekende partijen op 11 februari 2021 bestuurlijk beroep 

aan bij de verwerende partij. 

 

De verzoekende partijen bezorgen de verwerende partij een nota van 2 april 2021 ter 

weerlegging van “het advies van het Comité voor Kleinhandel in eerste aanleg” samen met 

aanvullende stukken (hierna: nota van 2 april 2021). 

 

Het college van burgemeester en schepenen adviseert op 7 april 2021 ongunstig. 

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer adviseert op 25 maart 2021 voorwaardelijk gunstig. 

 

Het agentschap voor Innoveren en Ondernemen adviseert, door middel van het opladen van 

het advies van 6 april 2021 van het Comité voor Kleinhandel op het Omgevingsloket op 12 

april 2021, ongunstig. 

 

De verzoekende partijen bezorgen de verwerende partij een bijkomende nota van 26 mei 2021 

“ter weerlegging van de ingediende adviezen” samen met aanvullende stukken (hierna: nota 

van 26 mei 2021). 
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De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 7 juni 2021 om het beroep 

niet in te willigen en de omgevingsvergunning te weigeren.  

 

De verzoekende partijen reageren op dit ongunstig verslag met een replieknota van 16 juni 

2021 samen met een aanvullend stuk, een “samenwerkingsovereenkomst” van 15 juni 2021 

tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en de tweede verzoekende partij. 

 

Na de digitale hoorzitting van 17 juni 2021 verklaart de verwerende partij het beroep op 17 juni 

2021 ongegrond en weigert een omgevingsvergunning. De samenvatting van de redenen voor 

de weigering luidt: 

 

“… 

De overwegingen in acht genomen komt de aanvraag niet in aanmerking voor vergunning, om 

volgende redenen: 

- door de onzekerheid van de na te leven voorwaarden van het advies van Farys, kan er niet 

met zekerheid gesteld worden dat de aanvraag geen schade berokkent aan het 

watersysteem; 

- de ruimtelijke impact van de bovengrondse parking is niet te verantwoorden. Er wordt een 

ruimtelijk ongunstige situatie gecreëerd die vermeden kan worden. Door de parking 

(gedeeltelijk) ondergronds aan te leggen, kan er meer ruimte op het perceel geboden 

worden voor kwalitatief groen en de noodzakelijke functies; 

- het negatieve advies van het agentschap Innoveren en Ondernemen wordt gevolgd met 

betrekking tot het aantonen van de onmogelijkheid tot het invullen van een leegstaand 

winkelpand en het negatieve effect van de aanvraag op de wachtrij op de 

Mechelsesteenweg; 

- voorliggende aanvraag is niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening.  

…” 

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel, eerste onderdeel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren in dit middel de schending aan van: 



 

RvVb - 6 

 

- artikel 8, §1 van de gemeentelijke parkeerverordening van de gemeente Zaventem van 14 

december 2020, BS 22 februari 2021; 

- artikel 2.1, §2, artikel 3, artikel 6.2.1, §2 van de gemeentelijke parkeerverordening van de 

gemeente Zaventem van 21 november 2016; 

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

bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet); 

- het zorgvuldigheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

In het eerste onderdeel (punt ‘A Wat de parkeerverordening betreft’) uiten ze kritiek op het 

weigeringsmotief in de bestreden beslissing dat “de ruimtelijke impact van de bovengrondse 

parking niet te verantwoorden [is]. Er wordt een ruimtelijk ongunstige situatie gecreëerd die 

vermeden kan worden. Door de parking (gedeeltelijk) ondergronds aan te leggen, kan er meer 

ruimte op het perceel geboden worden voor kwalitatief groen en de noodzakelijke functies”.  

 

Ten eerste merken ze op dat de gemeentelijke verordening inzake parkeervoorzieningen zoals 

goedgekeurd door de gemeente Zaventem op 21 november 2016 (hierna: de 

parkeerverordening van 21 november 2016) werd herzien door de gemeentelijke 

stedenbouwkundige parkeerverordening inzake parkeervoorzieningen van 14 december 2020 

van de gemeente Zaventem zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 22 februari 

2021 (hierna: de parkeerverordening van 14 december 2020). De bestreden beslissing past 

volgens de verzoekende partijen op de aanvraag foutief de parkeerverordening van 14 

december 2020 toe. In casu is de oude parkeerverordening van 21 november 2016 van 

toepassing op grond van artikel 8, §1 van de huidige parkeerverordening van 14 december 

2020. 

 

Ten tweede stellen ze, zelfs indien de voorschriften in de parkeerverordening van 14 december 

2020 van toepassing zouden zijn, dat de verwerende partij die parkeerverordening conform 

artikel 2.1, §2 op foutieve wijze toepast door de aanvraag te kwalificeren als ‘vernieuwbouw’ 

teneinde de verplichting van een ondergrondse parking in artikel 6.2.1, §2 van die verordening 

te kunnen toepassen op de aanvraag. Ze wijzen er daarbij op dat het de bedoeling is van de 

laatstgenoemde bepaling, die de term ‘vernieuwbouw’ niet vernoemt, om de verplichting tot 

ondergronds parkeren enkel op te leggen bij aanvragen voor nieuwbouw. 

 

2. 

De verwerende partij betwist het middel. Ze antwoordt vooreerst dat artikel 8, §1 van de 

parkeerverordening van 14 december 2020 geen uitzondering bevat voor reeds eerder 
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ingediende aanvragen. De parkeerverordening van 14 december 2020 is volgens haar dan 

ook “onmiddellijk” en “automatisch” van toepassing op reeds eerder ingediende aanvragen. 

 

De verwerende partij antwoordt verder dat de voorliggende aanvraag ook materieelrechtelijk 

onder het toepassingsgebied van de parkeerverordening van 14 december 2020 valt. Ze wijst 

erop dat die parkeerverordening van toepassing is op ‘vernieuwbouwprojecten’ volgens artikel 

2.1, §2 van die verordening. Ze citeert de bestreden beslissing.  

 

3. 

In de wederantwoordnota herhalen de verzoekende partijen hun betoog uit het verzoekschrift. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partijen uiten met het eerste onderdeel van het eerste middel kritiek op de 

interpretatie in de bestreden beslissing van het temporeel en materieel toepassingsgebied van 

de (huidige) parkeerverordening van 14 december 2020.  

 

2. 

De indiening van de aanvraag in eerste bestuurlijke aanleg gebeurde op 1 september 2020.  

 

Op 14 december 2020 beslist het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

Zaventem “om de aanpassingen door te voeren inzake de gemeentelijke stedenbouwkundige 

verordening inzake parkeervoorzieningen in functie van de 1ste herziening” (artikel 1 definitief 

vaststellingsbesluit van de gemeente Zaventem).  

 

Op 22 februari 2021 gebeurde de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van die eerste 

herziening van de parkeerverordening voor het “vervangen” van de oude gemeentelijke 

stedenbouwkundige verordening inzake parkeervoorzieningen (BS 22 februari 2021, 16438).  

 

De verwerende partij nam de bestreden beslissing in bestuurlijk beroep op 17 juni 2021.  

 

3. 

De relevante bepalingen van de herziene parkeerverordening van 14 december 2020 luiden: 

 

“… 
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HOOFDSTUK 2: TOEPASSINGSGEBIED - AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN - BELASTING – 

STRAFBEPALINGEN 

 

2.1. Toepassingsgebied 

… 

§2. Deze verordening is van toepassing op 

stedenbouwkundige vergunningsaanvragen 

voor: nieuwbouw; verbouwing en/of 

uitbreiding van bestaande gebouwen en 

constructies waarbij één of meerdere 

bijkomende woonentiteiten of andere 

bijkomende functies worden gecreëerd; 

herbouwen; functiewijzigingen; het opdelen 

van bestaande woningen in meerdere 

woongelegenheden; 

groepswoningbouwprojecten. 

 

De vooropgestelde doelstelling van de 

gemeentelijke stedenbouwkundige 

verordening parkeervoorzieningen, namelijk 

de toenemende parkeerdruk op het openbaar 

domein verminderen, het vrijwaren van de 

bereikbaarheid en de leefbaarheid van de 

gemeente en het stimuleren en bevorderen 

van het gebruik van duurzame verkeersmodi, 

blijft overal hetzelfde.  

De vergunningverlenende overheid kan, 

conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, te allen tijde voorwaarden en lasten 

verbinden aan een vergunning. De 

vergunningverlenende overheid kan, conform 

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, te 

allen tijde voorwaarden en lasten verbinden 

aan een vergunning. 

 

… 

 

HOOFDSTUK 3: DEFINITIES 

De definities in dit hoofdstuk zijn enkel van 

toepassing op de gemeentelijke 

stedenbouwkundige verordening 

parkeervoorzieningen 

… 

Herbouwen  

Een constructie volledig afbreken, of méér dan 

veertig procent van de buitenmuren van een 

constructie afbreken, en binnen het bestaande 

bouwvolume van de geheel of gedeeltelijk 

afgebroken constructie een nieuwe constructie 

bouwen. 

… 

Uitbreiden  

Het bestaand vergund of vergund geacht 

volume van een gebouw vergroten waarbij de 

De verschillende definities vinden hun 

afstemming binnen het grond- en 

pandendecreet, de vlaamse codex 

ruimtelijke ordening en zijn 

uitvoeringsbesluiten. 
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uitbreiding fysisch één geheel vormt met het 

oorspronkelijk gebouw.  

Verbouwen  

Aanpassingswerken doorvoeren binnen het 

bestaande bouwvolume van een constructie 

waarvan de buitenmuren voor ten minste 

zestig procent worden behouden. 

… 

 

… 

 

HOOFDSTUK 6: NORMEN 

…  

6.2. Andere functies  

6.2.1. Detailhandel, dancing, restaurant, café, 

kantoorfunctie, dienstverlening, vrije beroepen 

en bedrijven  

§1. Normering  

- Minimum 1 parkeerplaats voor de eerste 

begonnen schijf van 100 m² 

bedrijfsoppervlakte.  

- Minimum 1 parkeerplaats per bijkomende 

begonnen schijf van 25 m² 

bedrijfsoppervlakte.  

- Minimum aantal fietsparkeer-

voorzieningen: 1 fietsparkeervoorziening 

per 50 m² bedrijfsoppervlakte.  

 

§2. Bij stedenbouwkundige vergunnings-

aanvragen voor nieuwbouwprojecten waarbij 

minimaal 50 parkeerplaatsen worden 

gerealiseerd, dient minimaal 25% ondergronds 

te worden gerealiseerd. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondergronds wordt hier bepaald als de 

bouwlaag gelegen onder het bestaande 

maaiveld gemeten vanaf de straatzijde. De 

bovenzijde van deze bouwlaag mag 

maximaal 1,00 m boven het bestaande 

maaiveld gemeten vanaf de straatzijde 

uitkomen. 

 

… 

 

HOOFDSTUK 8: IN WERKING TREDEN VAN DE VERORDENING  

§1. Deze stedenbouwkundige verordening 

treedt in werking nadat de voorgeschreven 

procedure van bekendmaking is gebeurd en de 
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publicatie ervan is verschenen in het Belgisch 

Staatsblad. 

…” 

 

4. 

De bestreden beslissing overweegt wat betreft de parkeerverordening: 

 

“… 

Gezien het RUP geen bepalingen heeft omtrent parkeren, dient de aanvraag getoetst te worden 

aan de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeervoorzieningen, 

goedgekeurd op 14 december 2020. In voorliggende aanvraag wordt een gedeelte van de 

bestaande bedrijfsgebouwen afgebroken, behalve de staalstructuur. Op dezelfde plaats wordt 

een supermarkt gebouwd, met een grotere grondoppervlakte dan de bestaande structuur. De 

investering met minimaal behoud van de bestaande constructie is hier vergelijkbaar met een 

vernieuwbouw. De verordening is volgens artikel 2.1, §2 van toepassing.  

 

Met betrekking tot detailhandel dient de normering opgelegd in artikel 6.2.1 gevolgd te worden 

voor het nieuw gebouwde gedeelte.  

 

Voor de bruto oppervlakte van 1.839 m² van de nieuwbouw moet er 1 fietsstalplaats per 50 m² 

bedrijfsoppervlakte aangelegd worden, dus in dit geval moeten er 37 fietsstalplaatsen voorzien 

worden. De aanvraag voorziet in de aanleg van fietsenstalling van 15,60 m breed, waar conform 

de verordening 39 fietsen gestald kunnen worden. Er wordt dus voldaan aan de verordening. 

De fietsstalplaatsen worden niet overdekt voorzien, wat voor een kwalitatieve fietsvoorziening 

bij deze hoeveelheid fietsstalplaatsen en bij een nieuwbouwproject wel te verwachten valt.  

 

Volgens de parkeerverordening moeten er ook 71 autostaanplaatsen voor het nieuw te bouwen 

gedeelte aangelegd worden. Dit volgt uit de verordening: voor de eerst schijf van 100 m² 

bedrijfsoppervlakte moet er één autostaanplaats aangelegd worden en vervolgens 1 

autostaanplaats per 25 m² bedrijfsoppervlakte. Ook de 11 bestaande parkeerplaatsen voor het 

gebouw moeten vervangen worden. Hoewel de vergunning van deze handelszaak 64 

parkeerplaatsen zou vermelden, blijkt uit de praktijk dat het voorziene aantal parkeerplaatsen 

volstaat. Er wordt momenteel geen parkeerdruk afgewenteld op het openbare domein. Naast 

de bestaande 11 parkeerplaatsen voor het gebouw, zijn er nog verschillende parkeerplaatsen 

beschikbaar op de verharding achter het gebouw. Zij blijven behouden. Dit betekent dat er 

minimaal 82 nieuwe autostaanplaatsen aangelegd moeten worden. Er worden 100 

autostaanplaatsen op een parking naast het gebouw aangelegd.  

 

Het artikel 6.2.1 legt in zijn tweede alinea ook op dat bij nieuwbouw waarbij minstens 50 

parkeerplaatsen gerealiseerd worden, er minimaal 25% van deze plaatsen ondergronds 
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aangelegd moeten worden. De aanvrager werpt op dat de structuur van het bestaande gebouw 

bewaard blijft en er dus geen gebruik gemaakt hoeft te worden van deze alinea. Zoals eerder 

gesteld, gaat het hier om vernieuwbouw. De ruimtelijke impact van een volledig bovengrondse 

parking is niet te verantwoorden, ook al wordt het geraamte van de loods behouden. Door de 

parking voor 100 wagens volledig bovengronds aan te leggen wordt voor jaren een ongunstige 

ruimtelijke situatie gecreëerd die kan vermeden worden. De site is voldoende groot om het 

parkeren (deels) ondergronds te voorzien. 

…” 

 

5.1. 

Artikel 8, §1 van de herziene parkeerverordening van 14 december 2020 regelt enkel het “in 

werking treden van de verordening”. Volgens deze bepaling treedt die verordening in werking 

“nadat de voorgeschreven procedure van bekendmaking is gebeurd en de publicatie ervan is 

verschenen in het Belgisch Staatsblad”. De Raad leest geen overgangsbepaling in die 

parkeerverordening voor lopende vergunningsaanvragen, ook niet in bestuurlijk beroep.  

 

In de regel moet de vergunningverlenende overheid als orgaan van actief bestuur de 

regelgeving toepassen zoals die geldt op het tijdstip waarop ze uitspraak doet over de 

aanvraag. Van dit principe van de temporele werking kan maar worden afgeweken wanneer 

de regelgeving een andersluidende overgangsregeling voorschrijft. Bij gebreke aan dergelijke 

overgangsbepaling, zoals in casu, is niet het tijdstip van de indiening van de 

vergunningsaanvraag het aanknopingspunt om de in de tijd toepasselijke regels te bepalen, 

wel het tijdstip van het nemen van de bestreden beslissing. 

 

De Raad volgt bijgevolg het standpunt van de verwerende partij dat de parkeerverordening 

van 14 december 2020, die tot stand kwam ná de indiening van de aanvraag (1 september 

2020) en vóór het nemen van de bestreden beslissing (17 juni 2021), “onmiddellijk” van 

toepassing is op de aanvraag, gelet op het tijdstip van de inwerkingtreding ervan na de 

bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (22 februari 2021).  

 

Terecht verklaart de bestreden beslissing “de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 

inzake parkeervoorzieningen, goedgekeurd op 14 december 2020” temporeel van toepassing 

op de aanvraag van de verzoekende partijen. Het tegendeel kan niet worden afgeleid uit artikel 

2.1, §2 van de parkeerverordening van 14 december 2020. Die bepaling omschrijft immers het 

materieel toepassingsgebied, dit wil zeggen op welke aanvragen de herziene verordening 

materieel van toepassing is, en zegt niets over de werking in de tijd van die verordening. 
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Voor zover de verzoekende partijen uitgaan van een andere en verkeerde rechtsopvatting, 

wordt dit middelonderdeel verworpen. 

 

5.2. 

Voor zover de verwerende partij de aangevraagde parking met 100 parkeerplaatsen 

verenigbaar acht met de voorschriften in voormeld artikel 6.2.1, §1, doorstaat de aanvraag 

volgens de beoordeling in de bestreden beslissing de toets aan de (temporeel toepasselijke) 

parkeerverordening en is er geen sprake van een weigeringsmotief.  

 

Voor zover de verwerende partij de parking onverenigbaar acht met de voorschriften in 

voormeld artikel 6.2.1, §2 dat bepaalt dat bij aanvragen voor nieuwbouwprojecten met 

minimaal 50 parkeerplaatsen minimaal 25% van het aantal parkeerplaatsen ondergronds moet 

worden gerealiseerd, doorstaat de aanvraag de toets aan de (temporeel toepasselijke) 

parkeerverordening van 14 december 2020 volgens de beoordeling in de bestreden beslissing 

niet en is er sprake van een doorslaggevend weigeringsmotief. Dit weigeringsmotief steunt op 

de vaststelling dat er sprake is van “vernieuwbouw” in de zin van de parkeerverordening. 

 

De parkeerverordening van 14 december 2020 definieert de term “nieuwbouwproject” niet, 

zodat dit begrip in zijn spraakgebruikelijke betekenis moet worden begrepen, en kent de term 

“vernieuwbouw” niet. De verzoekende partijen wijzen daarentegen terecht op artikel 2.1, §2 

van de parkeerverordening van 14 december 2020, waarin een onderscheid wordt gemaakt 

tussen “nieuwbouw” en “verbouwing en/of uitbreiding van bestaande gebouwen en 

constructies”. Met de verzoekende partijen moet daarom worden vastgesteld dat het 

aangevraagde project niet kan worden gekwalificeerd als nieuwbouwproject in de zin van 

artikel 6.2.1, §2 van de parkeerverordening van 14 december 2020 en de verplichting om een 

gedeeltelijk ondergrondse parking te realiseren niet van toepassing is. De kwalificatie van het 

aangevraagde project door de verwerende partij als “vernieuwbouw” doet aan het voorgaande 

niets af. 

 

Voormeld weigeringsmotief op grond van een vermeende onverenigbaarheid van de aanvraag 

met de voorschriften in artikel 6.2.1, §2 van de parkeerverordening van 14 december 2020, 

faalt dan ook naar recht. In die mate is een weigering van de omgevingsvergunning op grond 

van de parkeerverordening van 14 december 2020 niet draagkrachtig. 

 

Het eerste onderdeel van het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond. 
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B. Eerste middel, tweede onderdeel en vierde middel 

Standpunt van de partijen 

1.1. 

Voor de ingeroepen schendingen in het eerste middel, kan verwezen worden naar punt IV.A. 

 

In een tweede onderdeel (punt ‘B De wenselijkheid van de bovengrondse parking’) uiten de 

verzoekende partijen (opnieuw) kritiek op het weigeringsmotief in de bestreden beslissing dat 

“de ruimtelijke impact van de bovengrondse parking niet te verantwoorden [is]. Er wordt een 

ruimtelijk ongunstige situatie gecreëerd die vermeden kan worden. Door de parking 

(gedeeltelijk) ondergronds aan te leggen, kan er meer ruimte op het perceel geboden worden 

voor kwalitatief groen en de noodzakelijke functies”.  

 

Ze werpen op dat de verwerende partij in de bestreden beslissing op pagina 6 geen rekening 

houdt met hun argumentatie in de replieknota op het verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar over de bovengrondse parking, en de redenen om geen ondergrondse 

parking te voorzien. Ze begrijpen niet waarom de verwerende partij aandringt op ondergronds 

parkeren gelet op de waterproblematiek in de omgeving en de scopingnota van 7 juni 2021 in 

het kader van het (voorlopig vastgesteld) gemeentelijk RUP ‘Bedrijventerrein Zaventem Zuid’.  

 

1.2. 

In het vierde middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 2 en 

3 Motiveringswet en het zorgvuldigheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur. 

 

Ze uiten met dit middel kritiek op het motief dat de “aanvraag niet verenigbaar [is] met de 

goede ruimtelijke ordening” en zien daarbij hun betoog in het tweede onderdeel van het eerste 

middel als “herhaald”.  

 

Ze stellen voorts dat de toontuin geen deel uitmaakt van het voorwerp van het aangevraagde 

en “aanwezig [blijft] op de bestaande locatie”. Waarom aldus geoordeeld zou worden dat een 

ondergrondse parking meer ruimte voor deze toontuin zou voorzien, en zulks als een positief 

element wordt beschouwd, is dan ook onduidelijk.  

 

Tevens merken ze op dat de bestreden beslissing de overwegingen in het verslag van de 

provinciale omgevingsambtenaar wat betreft de wadi niet langer als weigeringsmotief hanteert. 
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Dit element kan dan ook niet meespelen in de afweging van de goede ruimtelijke ordening.  

 

Ze betogen verder dat de vraag om een ondergrondse parking haaks staat op de scopingnota 

van 7 juni 2021 bij het (voorlopig vastgesteld) gemeentelijk RUP ‘Bedrijventerrein Zaventem 

Zuid’. Die nota vermeldt dat er in het bedrijventerrein zelf geen ondergrondse parking moet 

komen omwille van de waterproblematiek, terwijl de site waarop de aanvraag betrekking heeft 

in hetzelfde "mogelijks overstromingsgevoelig gebied” ligt. Om waterproblemen door de 

voorziene bovengrondse parking te vermijden, bevat het aangevraagde voldoende 

maatregelen conform de hemelwaterverordening, alsook wordt een bufferstrook voorzien.  

 

Volgens de verzoekende partijen besluit de verwerende partij in de bestreden beslissing ten 

onrechte dat het aangevraagde niet in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening. 

 

2.1. 

In antwoord op het tweede onderdeel van het eerste middel stelt de verwerende partij dat de 

bestreden beslissing afdoende motiveert waarom de bovengrondse parking niet wenselijk is. 

Ze benadrukt daarbij de voorschriften in artikel 2.1, §15 van de parkeerverordening van 14 

december 2020, en wijst op de beoordeling onder punt ‘h) Goede ruimtelijke ordening’ op 

pagina 9 in de bestreden beslissing. Ze stelt verder dat de administratiefrechtelijke 

motiveringsplicht haar als bestuur niet verplicht alle aangehaalde feitelijke en juridische 

argumenten te beantwoorden. Het volstaat dat de weigering draagkrachtig is, wat in casu het 

geval is. De bestreden beslissing schendt geenszins de aangegeven bepalingen en/of 

beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

2.2. 

In antwoord op het vierde middel antwoordt de verwerende partij dat deze kritiek betrekking 

heeft op een overtollig motief gelet op het feit dat het “motief m.b.t. de schending van de 

gemeentelijke parkeerverordening reeds [volstond] om de aanvraag te weigeren”. 

 

Ten gronde, en ondergeschikt, antwoordt de verwerende partij dat ze op grond van pertinente, 

zorgvuldige, correcte en afdoende overwegingen de aanvraag onverenigbaar acht met de 

goede ruimtelijke ordening. Ze licht de relevante overwegingen in de bestreden beslissing toe. 

Van enige schending van de aangegeven bepalingen en/of algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur kan er in casu dan ook geen sprake zijn. 

 

 

 



 

RvVb - 15 

3.1. 

In de wederantwoordnota herhalen de verzoekende partijen wat betreft het tweede onderdeel 

van het eerste middel het argument dat de bestreden beslissing een letterlijke overname is 

van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar, terwijl uit de bestreden beslissing op 

geen enkele wijze blijkt dat rekening werd gehouden met hun replieknota op dat verslag. Niet 

enkel wordt zij niet bijgetreden, er wordt zelfs geen melding van gemaakt. Ze lichten verder de 

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel toe en stellen dat die beginselen inhouden 

dat rekening moet worden gehouden met hun bijgebrachte informatie ter weerlegging van het 

verslag van de omgevingsambtenaar, terwijl dit niet blijkt uit de bestreden beslissing. 

 

3.2. 

In de wederantwoordnota hernemen de verzoekende partijen wat betreft het vierde middel hun 

argumentatie uit het verzoekschrift en aanzien zij dit als zijnde integraal herhaald.  

 

Verder merken ze op dat de verwerende partij niet antwoordt op de argumentatie dat het 

verslag van de provinciale omgevingsambtenaar uitgaat van een foutieve lezing van de 

plannen en dat de beoordeling haaks staat op de voormelde scopingnota, waarin expliciet 

wordt aangegeven dat ondergronds parkeren in deze omgeving niet aangewezen is. In de 

mate (het tweede onderdeel van) het eerste middel gegrond zou worden bevonden, brengt dit 

standpunt volgens hen met zich mee dat de beoordeling van het aspect goede ruimtelijke 

ordening geen weigeringsmotief is dat de bestreden beslissing nog kan dragen. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Zoals hierna blijkt, stellen de verzoekende partijen terecht dat de bestreden beslissing niet 

steunt op een draagkrachtig en zelfstandig weigeringsmotief wat betreft artikel 2.2.5 RUP 

Kernen-Nossegem (tweede onderdeel van het eerste middel) en de goede ruimtelijke ordening 

(vierde middel).  

 

Zoals hiervoor bleek, tonen de verzoekende partijen aan dat het weigeringsmotief op grond 

van de parkeerverordening van 14 december 2020 evenmin draagkrachtig is. In die mate 

betreft het vierde middel geen kritiek op overtollige motieven, anders dan de verwerende partij 

stelt. 

 

 

 



 

RvVb - 16 

2. 

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

vergunningsaanvraag verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. In haar beoordeling 

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

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

aandachtspunten en criteria die relevant zijn voor het aangevraagde project (artikel 4.3.1, §2, 

eerste lid, 1° VCRO). 

 

De verwerende partij dient daarbij op concrete wijze, met inachtneming van de adviezen en 

de argumentatie van de partijen tijdens de administratieve beroepsprocedure, te onderzoeken 

of de aanvraag beantwoordt aan de voorschriften in een ruimtelijk uitvoeringsplan, dan wel of 

er hiervan kan worden afgeweken (artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1° VCRO). In zoverre daarvan 

niet op geldige wijze wordt afgeweken en in zoverre deze voorschriften de aandachtspunten 

en criteria voor de beoordeling van de overeenstemming van de aanvraag met een goede 

ruimtelijke ordening behandelen en regelen, worden ze geacht de criteria van een goede 

ruimtelijke ordening weer te geven (artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 3° VCRO).  

 

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

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

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

plaats van de verwerende partij.  

 

De artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet vereisen dat een bestuurshandeling de juridische 

en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat 

deze afdoende moeten zijn. De motieven moeten blijken hetzij uit de bestreden beslissing, 

hetzij uit de stukken in het administratief dossier. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel impliceert dat de verwerende partij haar beslissing op een 

zorgvuldige wijze moet voorbereiden en ervoor moet zorgen dat de feitelijke en juridische 

aspecten van het dossier deugdelijk worden onderzocht, zodat ze met kennis van zaken kan 

beslissen. 

 

3. 

In casu betwisten de partijen niet dat de motieven over de verenigbaarheid van de aanvraag 

met artikel 2.2.5 RUP Kernen-Nossegem (dat onder meer bepaalt dat “Onbebouwde en 

onverharde perceelsdelen dienen als private dan wel semi-private tuin of private dan wel 

collectieve of publieke groene ruimte te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd. 
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Bestaande hoogstambomen worden maximaal gevrijwaard”) samen moeten worden gelezen 

met de motieven over de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening. 

 

4. 

De bestreden beslissing overweegt: 

 

“… 

a) Planologisch 

Het goed maakt geen deel uit van een niet vervallen verkaveling. Het is deels gelegen binnen 

de grenzen van het gemeentelijk RUP Kernen - Nossegem, definitief vastgesteld door de 

gemeenteraad op 23 september 2019. Artikel 2 ‘Woongebied’ is van toepassing. … 

(…) 

… Onbebouwde en onverharde perceelsdelen dienen als private dan wel semi-private tuin of 

private dan wel collectieve of publieke groene ruimte te worden aangelegd en als dusdanig 

gehandhaafd. Bestaande hoogstambomen worden maximaal gevrijwaard (artikel 2.2.5).  

(…) 

… De overblijvende onbebouwde en onverharde ruimte is als toontuin groen ingekleurd, maar 

heeft in het geheel een zeer beperkte restoppervlakte. De ruimte zal dan ook weinig 

meerwaarde hebben. 

 

Door de parking deels ondergronds te voorzien, hetzij ter hoogte van de vernieuwde loods, 

hetzij onder de parking zelf, kan ook beter tegemoet gekomen worden aan artikel 2.2.5 van het 

RUP Kernen – Nossegem, dat oplegt dat de onbebouwde en onverharde perceelsdelen 

aangelegd worden als collectieve of publieke groene ruimte. Nu is het groen rond de parking 

herleid tot randbeplanting. Door het verkleinen van de verharde oppervlakte kan de groene 

ruimte meer betekenen in de inrichting. 

 

h) Goede ruimtelijke ordening  

Het aangevraagde is gelegen in een gebied geordend door twee RUPs, met name het RUP 

kernen – Nossegem en het GRUP gemengd regionaal bedrijventerrein "Weiveld Noord-Oost". 

De voorschriften van deze ruimtelijke uitvoeringsplannen worden geacht de criteria van goede 

ruimtelijke ordening weer te geven. Voorliggende aanvraag voldoet aan het RUP kernen – 

Nossegem en aan het GRUP Weiveld Noord-Oost. Er wordt een grote oppervlakte ingenomen 

door de parking. Door de volledige parking bovengronds te voorzien, wordt een ruimtelijk 

ongunstige situatie gecreëerd. Het aanleggen van een (gedeeltelijk) ondergrondse parking zal 

meer ruimte geven aan kwalitatief groen en de noodzakelijke functies, zoals de toontuin en de 

wadi.  

… 

De overwegingen in acht genomen komt de aanvraag niet in aanmerking voor vergunning, om 

volgende redenen: 
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- … 

- … Door de parking (gedeeltelijk) ondergronds aan te leggen, kan er meer ruimte op het 

perceel geboden worden voor kwalitatief groen en de noodzakelijke functies; 

- … 

- voorliggende aanvraag is niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening.  

…” 

 

5.1. 

De verzoekende partijen stellen dat de verwerende partij ongemotiveerd voorbijgaat aan de 

volgende beroepsargumentatie in hun replieknota op het eensluidend verslag van de 

provinciale omgevingsambtenaar: 

 

“… 

Tot slot wensen de beroepers ook nog op te merken dat er geenszins sprake is van een 

onverantwoord ruimtegebruik door de parkeerplaatsen bovengronds te voorzien in plaats van 

ondergronds. De parkeerplaatsen worden namelijk aangelegd in waterdoorlatende klinkers en 

tussen de parkeerplaatsen worden groenaanplantingen en bomen voorzien en rondom rond het 

perceel komt eveneens een groene bufferstrook zodat de parking in het groen gelegen is. 

Verder wordt er op andere delen van het terrein ook zeer veel groen voorzien. Enerzijds is de 

groenzone voor de buitenexpositie waar de bestaande beplantingen behouden blijven, en 

anderzijds is er de bufferstrook die ook volledig met beplantingen voorzien is.  

 

De aanleg van een ondergrondse parking onder de bestaande constructies is bovendien niet 

mogelijk en de aangevraagde uitbreiding is te beperkt om hieronder een parking te voorzien. 

De ondergrondse parking zou aldus quasi even groot als de bestaande bovengrondse parking 

moeten zijn, waardoor er ruimtelijk geen winst is om kwalitatieve groenaanplantingen in volle 

grond te voorzien. Er dient met name ook rekening mee gehouden te worden dat de 

vrachtwagens achteraan de gebouwen moeten laden en lossen en voldoende plaats moeten 

hebben om te keren.  

 

De bovengrondse parking was dan ook een weloverwogen keuze waarbij er op vraag van de 

gemeente meer parkeerplaatsen aangelegd worden dan strikt noodzakelijk zodat er zeker geen 

parkeerdruk op het openbaar domein afgewenteld wordt. Beroepers konden zich ook vinden in 

een standpunt waarbij er minder parkeerplaatsen aangelegd worden aangezien noch de 

parkeerverordening noch de eigen parkeerbehoefte 100 parkeerplaatsen vereisen. Evenwel 

wensten de beroepers constructief mee te werken en tegemoet te komen aan de eisen van het 

college.  

 

Verder wordt er rekening mee gehouden dat het aandeel verharding tot het absolute minimum 

beperkt wordt en het aandeel groen zo groot mogelijk blijft.  
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…” 

 

Zoals gesteld moet de verwerende partij de (eventuele) relevante opmerkingen van de 

verzoekende partijen op het verslag van de omgevingsambtenaar in haar beoordeling 

betrekken. Wanneer er tijdens de administratieve procedure opmerkingen worden 

geformuleerd over een relevant en te beoordelen aspect, geldt immers het principe dat het 

vergunningverlenend bestuursorgaan haar beslissing op dat punt des te zorgvuldiger moet 

motiveren. 

 

5.2. 

Uit de samenvatting van de beroepsargumenten van de verzoekende partijen in de bestreden 

beslissing blijkt dat de verwerende partij kennis heeft genomen van hun argumentatie over de 

keuze voor een bovengrondse parking. Ter weerlegging van die argumentatie beperkt de 

verwerende partij zich in de bestreden beslissing tot de loutere overweging dat een deel van 

de parking ondergronds kan “hetzij ter hoogte van de vernieuwde loods, hetzij onder de parking 

zelf”. Hiermee antwoordt de verwerende partij onvoldoende op de geciteerde bijkomende 

beroepsargumentatie van de verzoekende partijen. In het bijzonder laat de verwerende partij 

daarbij de argumenten van de beroepsindieners dat de aangevraagde uitbreiding “te beperkt” 

is, dat de ondergrondse parking “quasi even groot” zal moeten zijn, en dat de vrachtwagens 

achteraan “voldoende plaats” moeten hebben om te keren, onbesproken.  

 

Tot slot wijst de Raad er (ambtshalve) op dat de verwerende partij onder punt a) in de 

bestreden beslissing overweegt dat de aanvraag “beter tegemoet” kan komen aan artikel 2.2.5 

RUP Kernen-Nossegem om verder onder punt h) bij de beoordeling van de goede ruimtelijke 

ordening te overwegen dat de aanvraag “voldoet aan” onder meer dit RUP. Op grond van deze 

overwegingen is het onduidelijk of de verwerende partij, minstens in welke mate, nu al dan niet 

een (gebeurlijke) strijdigheid met de voorschriften in voormeld artikel 2.2.5 RUP vaststelt. 

 

5.3. 

Voor zover de verzoekende partijen hun betoog bij het tweede onderdeel van het eerste middel 

en het vierde middel, steunen op “de scopingnota dd. 7 juni 2021 voor het gewestelijk RUP 

Bedrijventerrein Zaventem Zuid”, blijkt niet dat ze dit argument hebben aangevoerd tijdens de 

administratieve beroepsprocedure. De verwerende partij kon hierop dan ook niet antwoorden. 

 

Voor zover de verzoekende partijen bij het vierde middel ervan uitgaan dat de toontuin “geen 

deel uitmaakt van de aanvraag”, gaat hun betoog uit van een foutief uitgangspunt. Er kan niet 
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ernstig worden betwist dat de nieuwe parking deels komt te liggen op de huidige locatie van 

de bestaande toontuin die in omvang aanzienlijk verkleint.  

 

6. 

Uit wat voorafgaat volgt dat het weigeringsmotief wat betreft de goede ruimtelijke ordening, 

voor zover dit mede steunt op artikel 2.2.5 RUP Kernen-Nossegem, niet draagkrachtig is. 

 

Het tweede onderdeel van het eerste middel en het vierde middel zijn in de aangegeven mate 

gegrond. 

C. Tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

 

- de artikelen 2 en 3 Motiveringswet; 

- de materiële motiveringsverplichting en het zorgvuldigheidsbeginsel als algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

Ze beschouwen de (zogenaamde) onzekerheid over de na te leven voorwaarden van het 

voorwaardelijk gunstig advies van Farys in eerste aanleg als een zelfstandig weigeringsmotief, 

waarbij ze wijzen op de gemaakte opmerkingen in dat advies. Concreet gaat het om de 

opmerking dat “[h]et project wordt ingepland in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Er 

dient te worden bekeken of infiltratie van het regenwater mogelijk is op het voorgestelde 

terrein”.  

 

Vervolgens wijzen de verzoekende partijen op de door hen aangebrachte verduidelijkingen in 

het bestuurlijk beroepschrift en het mailverkeer met de betrokken adviesinstantie, en lichten 

ze toe dat de verwerende partij daarvan op de hoogte was. Daaruit leiden ze af dat het advies 

van Farys geen aanleiding kan geven tot een weigering van de vergunning.  

 

Vooreerst is een weigering op die grond in strijd met de materiële motiveringsplicht. De 

beslissing wordt manifest niet gedragen door de stukken in het dossier en is er zelfs mee in 

strijd. Daarenboven vormt een en ander een schending van de formele motiveringsplicht, nu 

uit de bestreden beslissing op geen enkele wijze blijkt waarom alsnog sprake zou zijn van 

onduidelijkheden, ondanks de verduidelijkingen die tijdens de procedure werden verstrekt. Ten 
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slotte vormt dit een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, nu op geen enkele wijze kan 

worden verantwoord waarom voorbij wordt gegaan aan deze beroepsargumentatie. 

 

2. 

In antwoord op het middel antwoordt de verwerende partij dat deze kritiek betrekking heeft op 

een overtollig motief gelet op het feit dat ze “geenszins ten onrechte de aanvraag strijdig met 

de parkeerverordening van 14 december 2020 heeft geacht”. 

 

Ten gronde antwoordt de verwerende partij dat het advies van Farys gunstig adviseerde op 

voorwaarde van een “aantal aanpassingen”. Het advies wees er onder meer op dat “het project 

wordt ingepland in mogelijks overstromingsgevoelig gebied; er dient te worden bekeken of 

infiltratie van het regenwater mogelijk is op het voorgestelde terrein”. Door deze duidelijke 

voorwaarde kon ze in de bestreden beslissing terecht oordelen dat er niet met zekerheid kan 

worden gesteld dat de aanvraag geen schade berokkent aan het watersysteem. Tevens stelde 

ze vast dat de verzoekende partijen in de beroepsprocedure de infiltratiegevoeligheid van het 

gebied niet aantoonden. Terecht heeft ze deze onzekerheid met betrekking tot de 

waterhuishouding als een zelfstandig weigeringsmotief weerhouden. Van enige schending van 

de aangegeven bepalingen en/of algemene beginselen van behoorlijk bestuur kan er in casu 

geen sprake zijn. 

 

3. 

Wat betreft de opgeworpen exceptie merken de verzoekende partijen in hun 

wederantwoordnota op dat in de mate het eerste middel gegrond wordt bevonden, dit 

standpunt met zich meebrengt dat het advies van Farys geen weigeringsmotief is dat de 

bestreden beslissing nog kan dragen. Het gegrond zijn van het eerste middel zou dan volstaan 

om de bestreden beslissing te vernietigen. 

 

Ten gronde herhalen ze dat Farys een voorwaardelijk gunstig advies verleende, en dat voor 

elk van de opgelegde voorwaarden een oplossing werd gevonden vóór de bestreden 

beslissing werd genomen, zoals expliciet bijgetreden door Farys. De correspondentie 

dienaangaande werd meermaals bezorgd aan de verwerende partij. Eveneens wijzen ze erop 

dat nochtans pertinente informatie werd bijgebracht in graad van beroep. Tot slot hernemen 

ze hun argumentatie uit het verzoekschrift en aanzien ze dit als zijnde integraal herhaald. 
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Beoordeling door de Raad 

1. 

Zoals hierna blijkt, stellen de verzoekende partijen terecht dat de bestreden beslissing niet 

steunt op een draagkrachtig en zelfstandig weigeringsmotief wat betreft de watertoets. 

 

Zoals hiervoor bleek, tonen de verzoekende partijen aan dat het weigeringsmotief op grond 

van de parkeerverordening van 14 december 2020 evenmin draagkrachtig is. In die mate 

betreft het tweede middel geen kritiek op overtollige motieven, anders dan de verwerende partij 

stelt. 

 

2. 

De verwerende partij overweegt, in navolging van de provinciale omgevingsambtenaar, in de 

bestreden beslissing inzake de watertoets als volgt: 

 

“… 

b) Watertoets  

Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 1.3.1.1 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, 

gecoördineerd op 15 juni 2018 legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden 

genoemd. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van 

ruimte ten koste van de watersystemen worden ingeschat. Het terrein ligt in mogelijk 

overstromingsgevoelig gebied. Er zijn geen specifieke maatregelen nodig in verband met 

overstromingsvrij bouwen of de inname van komberging. De mogelijkheid om een ondergrondse 

buffering aan te leggen om de waterproblematiek van de naastgelegen woonwijk mee op te 

vangen wordt voorzien. Deze buffer zal aangelegd worden door de gemeente en betreft enkel 

een zonering in de aanvraag.  

 

Gezien de aanvraag een uitbreiding van de bebouwde en verharde oppervlakte inhoudt, zal er 

een vermindering van de infiltratiecapaciteit van de bodem plaatsvinden. In deze 

omstandigheden dient overgegaan te worden tot afkoppeling van het hemelwater, 

overeenkomstig de geldende stedenbouwkundige verordeningen. In functie van een totale 

afwaterende oppervlakte van 7.102 m² voorziet de aanvraag in de plaatsing van een 

hemelwaterput met een inhoud van 10.000 l en het hergebruik van het hemelwater voor de 

toiletten en in de aanleg van een infiltratievoorziening met een totale inhoud van 213.125 l en 

een totale infiltratieoppervlakte van 341 m². Deze infiltratievoorziening is een wadi, aangelegd 

in de bufferzone van het GRUP gemengd regionaal bedrijventerrein "Weiveld Noord-Oost".  

Zoals hierboven gesteld, is de aanleg van de wadi in overeenstemming met de voorschriften 

van het GRUP. 
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De gemeente haalt in zijn advies aan dat er niet voldaan wordt aan de voorwaarden van het 

advies van Farys in eerste aanleg: 

- het hemelwater moet beter hergebruikt worden; 

- er moeten grotere hemelwaterputten voorzien worden; 

- de mogelijkheid tot infiltratie op het terrein moet onderzocht worden, gezien de ligging 

in mogelijk overstromingsgevoelig gebied; 

- het hemelwaterformulier is niet correct ingevuld; 

- er mag geen drainage voorzien worden; 

- de kelder moet waterdicht uitgevoerd worden. 

 

Er wordt geen drainage voorzien en er wordt geen kelder voorzien, dus aan deze voorwaarden 

hoeft niet tegemoet gekomen te worden. Er kan echter wel meer regenwater herbruikt worden, 

bijvoorbeeld voor buitenkranen. Ook in de beroepsprocedure werd de infiltratiegevoeligheid van 

het gebied niet aangetoond door de aanvrager.  

 

Door de onzekerheid van de na te leven voorwaarden van het advies van Farys, kan er niet met 

zekerheid gesteld worden dat de aanvraag geen schade berokkent aan het watersysteem.  

… 

De overwegingen in acht genomen komt de aanvraag niet in aanmerking voor vergunning, om 

volgende redenen: 

- door de onzekerheid van de na te leven voorwaarden van het advies van Farys, kan er niet 

met zekerheid gesteld worden dat de aanvraag geen schade berokkent aan het 

watersysteem; 

…” 

 

Uit de geciteerde overwegingen blijkt dat de verwerende partij de vergunning weigert omwille 

van de onzekere impact van het aangevraagde op het watersysteem, onder meer omdat de 

verzoekende partijen “de infiltratiegevoeligheid van het gebied” niet aantonen. 

 

3.1. 

Het voorwaardelijk gunstig advies van 30 september 2020 van Farys bevatte onder meer 

volgende “bemerkingen”: 

 

“… 

Er dient een infiltratievoorziening te worden voorzien. Wij adviseren dat de mogelijkheid tot 

infiltratie nog verder wordt onderzocht d.m.v. infiltratieproeven. Het verslag van deze proeven 

dient overgemaakt te worden aan FARYS. Eveneens adviseren wij sowieso een overloop van 

de infiltratievoorziening richting openbare riolering te voorzien, in dit geval naar de riolering met 

diameter 1000 gelegen in de voetweg 14/2L2. Voor wat betreft de oppervlakte van de 



 

RvVb - 24 

infiltratievoorziening die wordt vermeld in het hemelwaterformulier wijzen wij er op dat dit niet 

gaat over de horizontale oppervlakte, maar over de verticale oppervlakte van de 

infiltratievoorziening voor zover gelegen boven de grondwaterstand en onder het 

overloopniveau. Op basis van de plannen is het niet mogelijk om na te gaan of deze oppervlakte 

correct werd geïnterpreteerd. Bijkomend dient de infiltratievoorziening anders georiënteerd te 

worden, meer specifiek parallel met de perceelsgrens met perceel met Sie C16B zodat het 

perceel met Sie 14D ,waarop een recht van opstal door de gemeente is gevestigd, maximaal 

kan worden aangewend in de toekomst. Op privaat domein dienen wel voorzieningen getroffen 

te worden om uw project te beveiligen tegen eventueel terugstromend water uit de riolering.  

 

TMVW raadt steeds aan om een controle van de grondwatertafel uit te voeren zodat geen 

grondwater wordt afgevoerd van de infiltratievoorziening naar de openbare riolering. Een 

jaarlijkse reiniging van de infiltratievoorziening is noodzakelijk om een goede werking te 

behouden 

…” 

 

3.2. 

In bestuurlijk beroep bezorgen de verzoekende partijen de verwerende partij een bijkomende 

nota van 26 mei 2021 “ter weerlegging van de ingediende adviezen”. In deze nota 

ontwikkelden ze bijkomende beroepsargumenten “wat het advies van Farys betreft” op de 

bladzijden 33 tot en met 37. Daarbij wezen ze er onder meer op dat “Farys een gunstig advies 

verleende en heden akkoord gaat met de gegeven verduidelijkingen. De opmerkingen van de 

adviesinstantie worden in het groen weergegeven. Bij het e-mailverkeer werd tevens een 

rioleringsplan gevoegd dat ook goedgekeurd werd door Farys” (bladzijde 35). Daarmee doelen 

ze op hun stuk 5 en 6 bij de voormelde nota. In bestuurlijk beroep herhaalden de verzoekende 

partijen deze beroepsargumentatie nogmaals op pagina 4 en 5 van hun replieknota van 16 

juni 2021 (antwoord op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar). 

 

De verzoekende partijen doelen hiermee op de mail van 27 april 2021 waarin Farys meedeelde 

dat ze “geen opmerkingen” had bij het rioleringsplan, en in het groen volgende “antwoorden” 

gaf op de bijkomende informatie van de verzoekende partijen: 

 

“… 

1) Een standaard betonnen septische put heeft een inhoud van 3.000L en volstaat tot 10ie. Bij 

werkplaatsen worden de medewerkers voor 1/2ie gerekend, bij kantoren is dit 1/3ie.  

In beide zaken samen, Aldi en Renmans, zijn 20 personen in ploegen tewerkgesteld. Gelijktijdig 

aanwezig zijn dit +/-10 personen. (volgens mober) 

Gerekend aan 1/2ie per medewerker volstaat een put van 3.000L voor 20 personen. (inhoud is 

aangeduid op plan) ok 
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2) De riolering van de bestaande handelszaak Eulaerts blijft ongewijzigd, er is ook geen 

koppeling tussen het rioleringssysteem van de bestaande gebouwen en de riolering van huidige 

aanvraag. ok 

  

3) Volgens de Gewestelijke verordening inzake opvang van hemelwater  kan de put niet groter 

zijn dan 10.000L, wat in ons geval ook een correcte inhoud is die in verhouding staat tot de 

aangesloten dakoppervlakte en afname in functie van de afname van het sanitair voor de 

medewerkers. 

Er wordt in het advies gesuggereerd om een grote hemelwaterput te plaatsen. Dit is enkel 

mogelijk indien tegelijk aangetoond kan worden dat er een grotere afname zal zijn. Gezien er 

in de voorliggende aanvraag slechts een beperkt aantal toiletten voorzien wordt in de sociale 

ruimten, is evenwel geen uitzonderlijk groot verbruik te verwachten zodat de voorgestelde 

inhoud van 10.000L correct is. (inhoud is aangeduid op plan) ok 

  

4) Conform de Provinciale Verordening met betrekking tot verhardingen van 12 september 2014 

wordt al het opgevangen water naar een infiltratievoorziening op het eigen terrein afgeleid, en 

niet afgevoerd wordt naar de riolering. Er is alleen een noodoverloop naar de openbare riolering 

voorzien. ok 

  

5) In dit geval ligt het perceel in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. De aanvrager, de 

familie Eulaerts, bevestigd dat er sinds 1960 geen overstroming geweest op het perceel. 

  

6) Het advies maakt melding van verschillende drainageleidingen en een kelder. De aanvraag 

voorziet echter geen kelder en er zijn ook geen drainageleidingen op de plannen voorzien. Zoals 

u tijdens het gesprek aangaf is dit mogelijks een verwarring mat een ander dossier. Hiermee 

dient geen rekening gehouden te worden 

  

7) Voor het gebruik van verhardingen in niet doorlatende materialen wensen wij af te wijken van 

de Gewestelijke verordening inzake opvang van hemelwater. Om de parking bruikbaar te 

maken voor winkelkarren zouden wij de rijwegen voorzien in asfalt wat het comfort en de 

bestuurbaarheid van een winkelkar aanzienlijk zal verbeteren. De parkeerplaatsen aan zich 

willen wij in waterdoorlatende klinkers voorzien. Om bij hevige regenval eventuele wateroverlast 

op de parking te vermijden voorzien wij een goot langs de volledige zijkant van de parking 

waardoor wij ook kunnen vermijden dat water via de groenzone langs de zijdelingse 

perceelgrens bij het aanpalend peceel zou uitkomen. De oppervlakte in de documenten 

opgenomen is de volledige verharde oppervlakte, cfr. de verordening. ok 

  

8) Tijdens het gesprek heeft u aangegeven dat het beter is de noodoverloop van de 

infiltratievoorziening, achteraan het terrein, vandaag al af te leiden naar de Eugène Pootstraat 
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(zijstraat) waar een diameter 1.000 leiding aanwezig is. Wij zijn uiteraard graag bereid dit op 

deze manier uit te voeren. (zie plan) ok 

  

9) De aanvrager wens geeft de voorkeur aan een infiltratiezone die evenwijdig ligt met de 

achterste perceelgrens gezien dit de eigen mogelijkheden op het terrein het minst beïnvloed. 

Bedoeling is de infiltratievoorziening aan te leggen als een landschappelijk element dat integraal 

deel uitmaakt van de groenbuffer achteraan op het terrein.  

Er wordt geadviseerd de ligging van de voor het project voorziene buffervoorziening aan te 

passen aan een “bestaand opstalrecht”. Momenteel bestaat er echter geen opstalrecht. Wij 

hebben tijdens eerdere gesprekken met de gemeente alleen de vraag gekregen of er op termijn 

een mogelijkheid bestaat een collectieve ondergrondse oplossing onder te brengen op de hoek 

van het terrein aan de Eugène Pootstraat, zoals ook aangegeven op plan. 

De aanvrager wens nog te benadrukken dat er op dit moment geen opstalrecht is, a fortiori geen 

bovengronds opstalrecht. Indien een opstalrecht gevestigd wordt zal dit slechts, na overleg met 

de gemeente, op een deel van het terrein zijn langs de zijde van Eugène Pootstraat, zoals 

aangegeven op het plan dat bij de aanvraag werd gevoegd. 

  

10) Infiltratieproeven worden vandaag uitgevoerd. Ik zal u de resultaten bezorgen zodra deze 

gekend zijn. Prima 

…” 

 

In hun replieknota van 16 juni 2021 (antwoord op het verslag van de provinciale 

omgevingsambtenaar) benadrukken de verzoekende partijen tevens “dat het eerste rapport 

van de infiltratieproeven beschikbaar is. Dit rapport zal aan Farys bezorgd worden. Uit het 

rapport blijkt dat er geen grondwater gemeten is tot op -2,50m onder het huidige maaiveld 

waardoor de bodem van de infiltratievoorziening zich duidelijk boven het grondwater bevindt”.  

 

3.3. 

Uit deze gegevens blijkt dat tijdens de bestuurlijke beroepsprocedure de verzoekende partijen 

meermaals bijkomende verduidelijkingen en toelichtingen hebben bezorgd aan de verwerende 

partij.  

 

Het rioleringsplan duidt een leiding van de voorziene verhardingen naar de open infiltratie- en 

buffervoorziening achteraan op het terrein (wadi van 340 m² met een capaciteit van 212.500 

l). Farys verklaart zich schriftelijk akkoord om “de noodoverloop van de infiltratievoorziening, 

achteraan het terrein, vandaag al af te leiden naar de Eugène Pootstraat (zijstraat)”. Ook werd 

de verwerende partij gewezen op het bestaan van de (eerste) beschikbare resultaten van de 

infiltratieproeven, waaruit volgens de verzoekende partijen zou blijken dat “er geen grondwater 

gemeten is tot op -2,50m onder het huidige maaiveld waardoor de bodem van de 
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infiltratievoorziening zich duidelijk boven het grondwater bevindt”. De verwerende partij laat dit 

beroepsargument in de bestreden beslissing onbesproken. 

 

4. 

Zoals reeds opgemerkt bij de beoordeling van het tweede onderdeel van het eerste middel en 

het vierde middel moet de verwerende partij de (eventuele) relevante opmerkingen van de 

verzoekende partijen op het verslag van de omgevingsambtenaar in haar beoordeling 

betrekken. Wanneer er tijdens de administratieve procedure opmerkingen worden 

geformuleerd over een relevant en te beoordelen aspect, geldt immers het principe dat het 

vergunningverlenend bestuursorgaan haar beslissing op dat punt des te zorgvuldiger moet 

motiveren. 

 

De verwerende partij laat de door de verzoekende partijen met betrekking tot het advies van 

Farys gegeven verduidelijkingen en toelichtingen onbesproken in de bestreden beslissing. 

Behoorlijk bestuur veronderstelt dat de verwerende partij haar standpunt afstemt op de 

gegeven verduidelijkingen en toelichtingen, dan wel afdoende motiveert waarom de gegeven 

verduidelijkingen en toelichtingen niet van die aard zijn om te worden gevolgd. 

 

5. 

Uit wat voorafgaat volgt dat de weigering van de aangevraagde vergunning niet steunt op een 

draagkrachtige watertoets. 

 

Het tweede middel is in de aangegeven mate gegrond. 

D. Derde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen roepen de schending in van: 

 

- artikel 4 en artikel 13, tweede lid van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het 

integraal handelsvestigingsbeleid (hierna: Handelsvestigingsdecreet); 

- artikel 2 en 3 Motiveringswet; 

- het zorgvuldigheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partijen uiten met dit (uitvoerig) middel kritiek op het weigeringsmotief in de 

bestreden beslissing dat “het negatieve advies van het agentschap Innoveren en Ondernemen 
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wordt gevolgd met betrekking tot het aantonen van de onmogelijkheid tot het invullen van een 

leegstaand winkelpand en het negatieve effect van de aanvraag op de wachtrij op de 

Mechelsesteenweg”. 

 

Onder punt ‘A Algemeen’ stellen de verzoekende partijen, waarbij ze de artikelen 4 en 13 

Handelsvestigingsdecreet citeren, dat de bestreden beslissing de vastgestelde strijdigheid met 

de doelstellingen in artikel 4 onvoldoende motiveert.  

 

Onder punt ‘B Wat het aspect van de invulling van een leegstaand winkelpand betreft, en het 

onderzoek daarnaar’ stellen de verzoekende partijen samengevat dat: 

 

“… 

- Het advies van het Comité wordt foutief gelezen door verwerende partij door te stellen dat 

er geen vergunning verleend kan worden nu uit de aanvraag niet blijkt dat onderzoek werd 

gedaan naar de mogelijkheid om leegstaande panden in te vullen; 

- De voorwaarde dat een en ander zou moeten blijken uit de aanvraag is een voorwaarde 

die geen enkele juridische basis heeft. Evenmin werd de noodzaak daartoe verduidelijkt in 

de bestreden beslissing; 

- Uit het advies van het Comité blijkt op geen enkele wijze waarom een vergunning 

geweigerd zou moeten worden, louter op basis van de vaststelling dat geen leegstaand 

pand ingevuld wordt. Er wordt niet gemotiveerd waarom zulks ondanks de vaststelling dat 

het aangevraagde inspeelt op een leemte enerzijds, en gelegen is binnen een 

kleinhandelsconcentratie anderzijds door de vaststelling dat geen leegstaand pand 

ingevuld zou worden afbreuk zou doen aan de leefbaarheid in het stedelijk milieu; 

- Er wordt voorbij gegaan aan het feit dat het aangevraagde wel degelijk een invulling vormt 

van een (deels) leegstaand winkelpand, gelegen binnen een kleinhandelsconcentratie; 

- Op geen enkele wijze blijkt uit de bestreden beslissing waarom aan de argumentatie die 

verzoeker dienaangaande ontwikkelde werd voorbij gegaan. 

…”  

 

Onder punt ‘C Wat de impact op de wachtrij betreft’ stellen de verzoekende partijen dat de 

bestreden beslissing onvoldoende is gemotiveerd in het licht van hun beroepsargumenten over 

het advies van het Comité voor Kleinhandel dat in graad van bestuurlijk beroep op dit punt 

“quasi letterlijk hetzelfde” is als het advies in eerste aanleg. Ze citeren de bestreden beslissing 

en het advies in bestuurlijk beroep. De verzoekende partijen merken op dat ze een 

‘Verklarende nota mobiliteitsdeskundige’ hebben toegevoegd aan het administratief 

beroepsdossier, maar dat zowel de voormelde adviesinstantie als de verwerende partij in de 

bestreden beslissing deze uiterst relevante informatie negeren in hun beoordeling en zelfs niet 
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vermelden. De verwerende partij handelt onzorgvuldig door op geen enkele wijze rekening te 

houden met die beroepsargumentatie. Ze citeren de voormelde nota. De verzoekende partijen 

stellen dat ze de verwerende partij erop hebben gewezen dat de voormelde nota werd bezorgd 

aan de adviesinstantie en dat die hiermee geen rekening hield. Tot slot merken ze op dat 

tevens te weinig rekening wordt gehouden met het gunstig advies van het Agentschap Wegen 

en Verkeer gelet op de samenwerkingsovereenkomst over de aanleg van de afslagstrook. 

 

2. 

In antwoord op het middel antwoordt de verwerende partij dat deze kritiek betrekking heeft op 

een overtollig motief gelet op het feit dat ze “geenszins ten onrechte de aanvraag strijdig met 

de parkeerverordening van 14 december 2020 heeft geacht”. 

 

Ten gronde antwoordt ze dat het advies van 1 december 2020 van het Comité voor 

Kleinhandel een “bijzonder uitgebreid advies” betreft. Ze citeert het advies. Ze acht de 

beoordeling in de bestreden beslissing zorgvuldig rekening houdende met dat advies. Ze 

citeert de bestreden beslissing. Van enige foutieve interpretatie van het advies is er volgens 

haar in casu geen sprake. Integendeel, ze meent dat ze net uitvoerig en bijzonder zorgvuldig 

rekening heeft gehouden met dit ongunstig advies in haar beoordeling. De 

weigeringsbeslissing treedt dit advies terecht bij wat betreft het gebrek aan onderzoek omtrent 

de onmogelijkheid tot invulling van een leegstaand winkelpand enerzijds, en de impact van de 

aanvraag op de wachtrij op de Mechelsesteenweg anderzijds. De bestreden beslissing 

schendt de aangegeven bepalingen en/of algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet. 

 

3. 

Wat betreft de opgeworpen exceptie merken de verzoekende partijen in hun 

wederantwoordnota op dat het gegrond bevinden van het eerste middel volstaat om de 

weigering te vernietigen.  

 

Ten gronde herhalen ze dat het verzoekschrift de onjuistheid van advies van het Comité voor 

Kleinhandel aantoont via een deskundig verslag in de administratieve beroepsprocedure. De 

standpunten van de mobiliteitsdeskundige werden niet betrokken in de motivering: zij werden 

noch vermeld noch inhoudelijk besproken of weerlegd. Tot slot hernemen ze hun argumentatie 

uit het verzoekschrift en aanzien dit betoog als herhaald. 
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Beoordeling door de Raad 

1. 

Zoals hierna blijkt, stellen de verzoekende partijen terecht dat de bestreden beslissing niet 

steunt op een draagkrachtig en zelfstandig weigeringsmotief wat betreft de 

kleinhandelsactiviteiten.  

 

Zoals hiervoor bleek, tonen de verzoekende partijen aan dat het weigeringsmotief op grond 

van de parkeerverordening van 14 december 2020 evenmin draagkrachtig is. In die mate 

betreft het derde middel geen kritiek op overtollige motieven, anders dan de verwerende partij 

stelt. 

 

2. 

De bestreden beslissing geldt ook als afgifte van een omgevingsvergunning voor 

kleinhandelsactiviteiten door de uitbreiding van een handelsgeheel met meer dan 20 procent 

dan de vergunde netto-handelsoppervlakte, zoals vereist door artikel 11, eerste lid, 3° 

Handelsvestigingsdecreet, en door een belangrijke wijziging van de categorieën van 

kleinhandelsactiviteiten binnen het handelsgeheel met een netto-handelsoppervlakte van 

meer dan 400 m² zoals vereist door artikel 11, eerste lid, 5° Handelsvestigingsdecreet. 

 

3. 

De beoordelingsgronden waaraan een vergunningverlenende overheid een aanvraag voor 

kleinhandelsactiviteiten moet toetsen, zitten vervat in artikel 13 Handelsvestigingsdecreet en 

luiden: 

 

“Een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten wordt geweigerd als het 

aangevraagde onverenigbaar is met stedenbouwkundige voorschriften of 

verkavelingsvoorschriften, voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken. 

 

Een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten kan worden geweigerd als het 

aangevraagde onverenigbaar is met de doelstellingen van het integraal 

handelsvestigingsbeleid, vermeld in artikel 4. 

 

De overheid die belast is met het afleveren van de omgevingsvergunning voor 

kleinhandelsactiviteiten houdt bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag rekening met de 

in de omgeving bestaande toestand en beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking 

tot de doelstellingen van het integraal handelsvestigingsbeleid, vermeld in artikel 4. 
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De beoordeling van een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 

kleinhandelsactiviteiten kan niet gebeuren op basis van de toepassing per geval van 

economische criteria waarbij de verlening van de vergunning afhankelijk wordt gesteld van het 

bewijs dat er een economische behoefte of marktvraag bestaat, van een beoordeling van de 

mogelijke of actuele economische gevolgen van de activiteit of van een beoordeling van de 

geschiktheid van de activiteit in relatie tot de door de bevoegde instantie vastgestelde doelen 

van economische planning; dit verbod heeft geen betrekking op planningseisen waarmee geen 

economische doelstelling wordt nagestreefd, maar die voortkomen uit dwingende redenen van 

algemeen belang.” 

 

Daaruit blijkt onder meer dat de doelstellingen van het integraal handelsvestigingsbeleid, zoals 

vermeld in artikel 4 Handelsvestigingsdecreet, een belangrijke rol spelen in de beoordeling 

van vergunningsaanvragen, in die zin dat ze op zich als een weigeringsgrond kunnen gelden, 

maar ook omdat een vergunningverlenende overheid bij de beoordeling rekening moet houden 

met  beleidsmatig gewenste ontwikkelingen ter zake.  

 

Luidens artikel 4 Handelsvestigingsdecreet zijn die doelstellingen: 

 

“Het Vlaamse Gewest voert in samenwerking met de gemeenten en provincies een integraal 

handelsvestigingsbeleid dat gericht is op : 

1° het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel, met inbegrip van het 

vermijden van ongewenste kleinhandelslinten; 

2° het waarborgen van een toegankelijk aanbod voor consumenten; 

3° het waarborgen en versterken van de leefbaarheid in het stedelijk milieu, met inbegrip van 

het versterken van kernwinkelgebieden; 

4° het bewerkstelligen van een duurzame mobiliteit.” 

 

In de parlementaire voorbereiding wordt het beoordelingskader aan de hand van de 

doelstellingen van het integraal handelsvestigingsbeleid als volgt toegelicht (Parl.St. Vl.Parl., 

2015-16, nr.767/1, 63-64): 

 

“… 

– Tweede lid  

 

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten kan worden 

geweigerd als het aangevraagde onverenigbaar is met de doelstellingen van het integraal 

handelsvestigingsbeleid die gelden als afwegingscriteria, vermeld in artikel 4.  

 



 

RvVb - 32 

Het gebruik van het werkwoord ‘kunnen’ wil aangeven dat er bij de beoordeling van de vier 

doelstellingen altijd een vorm van deliberatie nodig is. Een handelsvestigingsvraag kan, 

bijvoorbeeld, perfect verenigbaar zijn met drie van de vier doelstellingen maar minder met één 

bepaalde doelstelling waarbij er, ondanks de minder goede verenigbaarheid met één van de 

doelstellingen, toch gekozen wordt voor het verlenen van de vergunning.  

 

– Derde lid  

 

De bevoegde overheid houdt hierbij rekening met de in de omgeving bestaande toestand en de 

beleidsmatig gewenste ontwikkelingen.  

 

De bestaande toestand kan aanleiding geven tot het toch vergunnen van kleinhandelszaken of 

van uitbreidingen van kleinhandelszaken, op plekken waar al een kleinhandelslint bestaat. De 

bestaande toestand (bijvoorbeeld een onvoldoende brede of veilige weg) kan ook een 

aanleiding zijn tot het weigeren van aanvragen.  

 

De beleidsmatig gewenste ontwikkelingen kunnen opgenomen zijn in de gemeentelijke en/of de 

provinciale kleinhandelsvisie. Er kan echter niet uitsluitend naar deze documenten (en al 

evenmin naar het Vlaams beleidskader) verwezen worden om weigeringen (of vergunningen) 

te motiveren. De visies of het Vlaams beleidskader hebben geen verordenend karakter. Iedere 

beslissing moet specifiek gemotiveerd worden aan de hand van de doelstellingen van het 

integraal handelsvestigingsbeleid. 

…” 

 

Blijkens de parlementaire voorbereiding is het mogelijk dat een aanvraag voor 

kleinhandelsactiviteiten in verschillende mate wel of niet verenigbaar is met de vier 

doelstellingen in artikel 4 Handelsvestigingsdecreet. De vraag of een vergunning al dan niet 

moet worden geweigerd op grond van de verenigbaarheid met die doelstellingen is dan ook 

afhankelijk van een zorgvuldige afweging van de verschillende gunstige en ongunstige 

aspecten die de aanvraag in dat verband kenmerken. Het is op basis van die afweging, die 

duidelijk uit de bestreden beslissing moet blijken, dat de verwerende partij tot haar oordeel 

moet komen, waarbij ze binnen de perken van de redelijkheid aldus over een ruime 

discretionaire appreciatiebevoegdheid beschikt. Een zorgvuldige afweging in het licht van de 

verschillende doelstellingen vereist dat alle relevante aspecten daarin worden meegenomen.  

 

3.1. 

In de nota van 2 april 2021 ter weerlegging van “het advies van het Comité voor Kleinhandel 

in eerste aanleg” stellen de verzoekende partijen onder meer: 
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“… 

2. Wat het waarborgen en versterken van de leefbaarheid in het stedelijk milieu betreft  

 

Daarnaast wordt in het advies van het Agentschap gewezen op het feit dat de vestiging van Aldi 

en Renmans niet zou zorgen voor een nieuwe invulling van een leegstaande winkelunit in 

kerngebied, noch voor de invulling van een handelspand dat gelegen is in een feitelijke 

handelsconcentratie binnen het stedelijk milieu, dat voorkomt op de inventaris van de 

leegstaande handelspanden.  

 

Beroepers wensen te benadrukken dat het aangevraagde een uitbreiding betreft van gebouwen 

op een bestaande site. Er wordt geen nieuwe open ruimte aangesneden, doch wel reeds 

ingerichte percelen geoptimaliseerd. Er is dan ook sprake van een oordeelkundig gebruik van 

de beschikbare ruimte. Overigens werd in het kader van de voorgaande aanvraag reeds 

expliciet geoordeeld door het NSECD dat de combinatie van meerdere handelszaken op deze 

site getuigt van zuinig ruimtegebruik. Daarnaast werd gesteld dat het aanbod “voeding” bijdraagt 

tot de bevoorrading van de omliggende woonomgeving en bijgevolg kernversterkend is. 

Waarom vandaag anders geoordeeld zou moeten worden, is beroepers niet duidelijk. 

 

… 

 

4. Wat de mobiliteitsimpact betreft 

 

Het Agentschap stelt voorts vast dat het project sterk verkeersgenererend zou zijn. Evenwel 

wordt hierbij opnieuw voorbij gegaan aan hetgeen blijkt uit de mobiliteitstoets. Hierin worden 

het bereikbaarheids- en het attractieprofiel van de site ten opzichte van elkaar geplaatst. De 

deskundige komt daarbij tot de volgende conclusie: 

… 

Beroepers zien dan ook niet in waarom een en ander aanleiding zou moeten geven tot het 

weigeren van de aangevraagde vergunning. 

 

In bijlage bij het beroep, wordt een nota gevoegd die werd opgemaakt door de deskundige die 

ook de mobiliteitstoets opmaakte (stuk 3). Hierin worden alle argumenten op het vlak van de 

mobiliteit in detail weerlegd. 

 

In het eerder advies van het Agentschap wordt aangehaald dat uit de mobiliteitstoets bij de 

aanvraag afgeleid moet worden dat de oversteekbaarheid van de N2 en de N227 problematisch 

zou zijn. In de nota van de mobiliteitsdeskundige wordt dit ten stelligste ontkend. De passages 

in de mobiliteitsstudie worden verkeerd geïnterpreteerd en in de nota wordt onder meer aan de 

hand van foto’s aangetoond dat de oversteek, noch voor voetgangers noch voor fietsers, 

problematisch is. 
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Verder wordt in de nota ook zeer uitvoerig toegelicht wat de situatie voor de fietsers betreft en 

hoe de winkel vlot te bereiken is met de fiets. In de mobiliteitsstudie werd het attractieprofiel 

voor Aldi weergegeven en worden de zones aangetoond waar klanten per fiets vandaan zullen 

komen. Voor deze segmenten is de fietspadkwaliteit relevant en ook gegarandeerd. In het 

advies wordt gerefereerd naar fietspadzones die op de weg liggen naar Brussel, Leuven en 

Steenokkerzeel. Het is echter vrij onwaarschijnlijk dat er fietsers vanuit deze regio’s met de fiets 

naar het Aldi-filiaal dan wel naar Eulaerts fietsen om een tuinornament te kopen. De 

bereikbaarheid is aldus wel gegarandeerd en aangetoond voor de bezoekers uit de directe 

omgeving.  

 

Tot slot wordt in de nota ook zeer uitgebreid ingegaan op het doorstromingsprobleem dat door 

de aanleg van de afslagstrook net opgelost wordt. Evenwel wordt in het eerdere advies het 

doorstromingsprobleem verward met een capaciteitsprobleem. Op de betreffende locatie is er 

evenwel geen sprake van een capaciteitsprobleem.  

 

Daarnaast wordt aangetoond dat de telcijfers uit 2015 wel nog betrouwbaar zijn en dit aan de 

hand van een overzicht van de voertuigverliesuren voor het complex-Sterrenbeek in de periode 

2012-2020. Verder werd er voorafgaand aan de mobiliteitsstudie, ook een voorstudie uitgevoerd 

om de capaciteit van de wegen te onderzoeken. Deze voorstudie werd goedgekeurd door AWV 

nadat alle parameters van de micro-simulatie en de runs van de software werden opgevraagd 

om één en ander te verifiëren.  

 

Tot slot wordt ook genuanceerd dat de wachtrij bij de afslagstrook bij momenten iets langer kan 

zijn. In de nota wordt aangegeven dat dit enkel het geval zal zijn wanneer er tot 4 voertuigen 

achter elkaar de site willen oprijden per lichtencyclus. Dit fenomeen zou zich ook voordoen 

wanneer de afslagstrook verlengd zou zijn. Dit probleem zal zich echter steeds binnen de paar 

seconden oplossen en zal zich slechts op enkele uitzonderlijk drukke momenten manifesteren. 

In alle andere gevallen zorgt de afslagstrook voor een kortere wachtrij op de weg. Anders heeft 

de investering in de afslagstrook uiteraard ook geen zin.  

 

Een gezamenlijke toegang voor de voorliggende site en de Colruyt Group bleek om meerdere 

redenen niet mogelijk, noch wenselijk. Evenwel werd in de mobiliteitsstudie aangehaald dat dit 

niet zozeer problematisch was, net het tegendeel. In het eerdere advies wordt echter gesteld 

dat met deze argumentatie niet te veel rekening mag worden gehouden.  

 

Nochtans wordt in de bijkomende nota van de onafhankelijke mobiliteitsdeskundige verduidelijkt 

dat doorstroming op drukke punten gebaad is bij een gelijkmatig rijtempo. Dit tempo wordt 

bepaald door start-stop rijgedrag. Een enkele stremming van het verkeer zorgt voor start-stop 

gedrag. Bij een dubbele stremming is dit veel minder het geval omdat er dan meer sprake is 
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van coöperatief rijgedrag waarbij het verkeer eerder aan een gelijkmatige snelheid blijft rijden 

in plaats van stat-stop situaties te creëren. In elk retail lint kan geobserveerd worden dat trager 

rijden soms werkelijk sneller is en dat paradoxaal gezien meer stremming soms betere 

doorstroming oplevert. 

 

Bovendien dient opgemerkt te worden dat voorliggende aanvraag net het aantal in-en opritten 

beperkt door een gezamenlijke parking te voorzien voor de bestaande winkel van Eulaerts en 

de vestiging van Aldi. Dit werd in het eerdere advies van NSECD als zeer positief beschouwd.  

 

Uit de nota van de onafhankelijke mobiliteitsdeskundige blijkt dat geen van de elementen die 

door onder meer het Comité voor Kleinhandel werden aangehaald om de vergunning te 

weigeren, correct zijn. 

…” 

 

3.2. 

In de nota van 26 mei 2021 “ter weerlegging van de ingediende adviezen” stellen de 

verzoekende partijen onder meer: 

 

“… 

IV.4  WAT HET WAARBORGEN EN VERSTERKEN VAN DE LEEFBAARHEID IN HET STEDELIJK MILIEU 

BETREFT  

 

58. In het advies van het CvK wordt gewezen op het feit dat de vestiging van Aldi en Renmans 

niet zou zorgen voor een nieuwe invulling van een leegstaande winkelunit in kerngebied, noch 

voor de invulling van een handelspand dat gelegen is in een feitelijke handelsconcentratie 

binnen het stedelijk milieu, dat voorkomt op de inventaris van de leegstaande handelspanden.  

 

59. Beroepers wensen te benadrukken dat het aangevraagde een herinvulling en een 

uitbreiding betreft van gebouwen op een bestaande site. Er wordt geen nieuwe open ruimte 

aangesneden, doch wel worden de reeds ingerichte percelen geoptimaliseerd. Er is dan ook 

sprake van een oordeelkundig gebruik van de beschikbare ruimte, wat overigens ook reeds 

expliciet aangehaald werd door het NSECD dat stelde dat de combinatie van meerdere 

handelszaken op deze site getuigt van zuinig ruimtegebruik. Daarnaast werd gesteld dat het 

aanbod “voeding” bijdraagt tot de bevoorrading van de omliggende woonomgeving en bijgevolg 

kernversterkend is.  

 

60. Voorts wordt in het advies van het CvK geoordeeld dat het handelsaanbod wel een 

aanvulling biedt op het aanbod in de kern en de omvang van de ontwikkeling bijdraagt tot het 

gehele voorzieningenniveau in verhouding tot het verzorgingsgebied, zonder dat de draagkracht 

van het voorzieningenapparaat in de kern aangetast wordt.  
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61. Daarnaast wordt meermaals bevestigd dat de projectsite op de rand van het kerngebied van 

Nossegem ligt en deel uitmaakt van een feitelijke handelsconcentratie en bijgevolg zorgt voor 

een breed en gevarieerd handelsaanbod in de kern, alsook zorgt voor de verweving van 

kleinhandel met andere functies in de kern.  

 

62. De beroepers menen dan ook dat het aangevraagde wel voldoet aan de derde doelstelling 

uit het decreet van het integraal handelsvestigingsbeleid en wel de leefbaarheid in het stedelijk 

milieu versterkt en waarborgt.  

 

IV.5   WAT HET BEWERKSTELLINGEN VAN EEN DUURZAME MOBILITEIT BETREFT  

 

63. De beroepers leiden uit het advies van het CvK af dat de aanvraag voornamelijk ongunstig 

beoordeeld wordt omdat de mobiliteitsimpact onaanvaardbaar zou zijn. De beroepers stellen 

vast dat het advies daarbij gebaseerd is op enkele misvattingen van de mobiliteitstoets die bij 

de aanvraag gevoegd werd.  

 

64. Als bijlage bij het beroepschrift werd dan ook een toelichtende nota gevoegd, waarin de 

mobiliteitsdeskundige die de mobiliteitstoets opmaakte, alle argumenten uit het eerste advies 

van het CvK weerlegde en toelichtte. Het is bijzonder jammer om vast te stellen dat CvK in haar 

laatste advies vast blijft houden aan haar argumentatie uit haar eerste advies, en geenszins de 

bijkomende verduidelijkingen betrokken heeft.  

 

65. Aangezien de bijkomende tekst van de erkende mobiliteitsdeskundige niet gelezen werd, 

wordt deze hieronder geciteerd voor de passages die nog steeds aangehaald worden in het 

advies van het CvK en waarvoor aldus nog steeds de gegeven weerlegging geldt. 

… 

7. In de hierna vermelde mobiliteitstoets wordt gesteld dat de wachtrij op de N227 de afgelopen 

twee jaar minder lang geworden is dan in 2015, door infrastructurele ingrepen op de N2 in de 

buurt, waardoor er zich nu minder frequent problemen voordoen. Binnen het Comité voor 

Kleinhandel wordt opgemerkt dat het niet kan de bedoeling zijn dat de beperkte verbetering 

die daarmee werd gemaakt, opnieuw wordt tenietgedaan door een sterk verkeersgenererend 

project in te planten. 

“Uitrit 4” heeft voor het project een mobiliteitstoets opgemaakt in augustus 2020. Daarin wordt 

geconcludeerd: “Er is een impact op de doorstroming op de bestaande wachtrij op de N227 

richting het kruispunt N227xN2. Deze impact wordt weggewerkt door het voorstel van Aldi om 

een centrale afslagstrook te voorzien. De wachtrij zal in geval de afslagstrook wordt 

uitgevoerd, hoogstens enkele meters langer worden. Op zaterdag is er geen impact te 

verwachten, ook niet in het sensitiviteitsscenario.” 
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Binnen het Comité voor Kleinhandel wordt erop gewezen dat: 

1) “Uitrit 4” concludeert dat zelfs als een korte afslagstrook wordt aangelegd, de wachtrij 

toch nog wat langer zal worden. 

2) dat de lengte van de wachtrij ook afhankelijk zal zijn van de lengte van de afslagstrook. 

In het mobiliteitsplan dat deel uitmaakt van het dossier, is geopteerd voor de korte versie van 

de afslagstrook (waarbij enkel van de site zelf een deel moet opgeofferd worden voor de 

heraanleg van de N227). Aangezien op een korte afslagstrook minder auto’s kunnen 

opgevangen worden (maximum 3 auto’s of een vrachtwagen), zal de wachtrij op de N227 

langer zijn. 

3) dat de afslagstrook de oversteekbaarheid nog verder belemmert voor het verkeer dat 

bij het verlaten van de site een linksafbeweging moet maken, aangezien nu niet alleen de twee 

rijvakken vrij moeten zijn maar ook de afslagstrook omdat die moet gekruist worden bij het 

naar links uitrijden. 

4) dat er geen overeenkomst is gesloten met AWV over de aanleg van de afslagstrook, 

zodat er geen enkele garantie is dat deze ook wordt aangelegd en dat bijgevolg de situatie 

moet bekeken worden zonder afslagstrook. 

Weerlegging: 

Het comité maakt een gedachtensprong. Op weg A (in dit geval de N2) doet zich een 

doorstromingsprobleem voor. Dit probleem ligt op geruime afstand van weg B (in dit geval 

de N227), die weg A kruist. Dit doorstromingsprobleem wordt opgelost. Hieruit leidt het comité 

af dat het probleem een capaciteitsprobleem was. 

Dat was echter niet het geval. Doorstromingsproblemen hebben in congestiezones wel eens 

met capaciteit te maken, maar in het merendeel van de gevallen gaat het om zaken die de 

doorstroming hinderen, lees: om het even wat dat zorgt voor vertraging op de weg: bushaltes 

op de straat, lossende vrachtwagens, ongelukkig aangelegde bestrating, wegversmallingen, 

verkeerslichten, dubbel parkeren, veel in- en uitrijden ter hoogte van een erftoegang, her en 

der overstekende voetgangers, ... Op deze locatie ging om een reeks van klassieke 

doorstromingsproblemen. Deze zijn de laatste jaren grotendeels weggewerkt. Bovendien is er 

een doseerlicht aangebracht ter hoogte van de brandweerkazerne, die ook als al-rood 

functioneert wanneer de brandweer moet uitrukken. Dit maakt dat het verkeer op de N2 

gefaseerder verloopt, waardoor de lichten ter hoogte van de Sterrebeekstraat beter 

functioneren door een kortere wachtrij bij rood. 
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Ten gronde voerden we in 2015 een cordontelling uit tussen N2xN227 en Oude Baan langs 

de N227, waarbij geteld werd op volgende locaties: 

• N2xN227 

• Verbindingsweg ter hoogte van N227 (enkel de afslagbewegingen) 

• N227xOude Baan 

Op geen enkel van deze locaties bleek er een probleem te zijn op vlak van theoretische 

capaciteit. Wel bleek dat de spreiding van de groenfase over de verschillende takken van de 

N2xN227 nog ruimte tot verbetering bood. Met name voor de rechtsaf richting Kortenberg stelde 

zich een probleem, samen met de linksaf op de N2 in de rijrichting Brussel. Dit zijn gekoppelde 

problemen, die duiden op een te korte groenfase voor deze twee bewegingen. Ons advies toen 

was om enkele extra seconden aan deze groenfase toe te kennen, ten nadele van het verkeer 

vanaf Steenokkerzeel, dat teveel groen had. 

Het is ons niet bekend of de lichtenregeling in het kader van het wegwerken van file op 

snelwegafritten op basis van onze bevindingen is aangepast – wel is de situatie van de wachtrij 

sinds midden 2016 merkelijk verbetert op de N227, wat een dergelijke aanpassing doet 

vermoeden. 

Ter hoogte van de verkeerslichten was er dus inderdaad een capaciteitsprobleem, met name 

op de linksaf richting Kortenberg die een korte opstelstrook heeft, maar dit is sterk verbeterd 

sinds 2016. Bemerk dat ons toenmalig advies aan AWV al rekening hield met extra 

verkeer door Aldi – dit was dus al ingecalculeerd, en is geen ‘extra’ capaciteitsprobleem. 

Bovendien twijfelt het comité aan de betrouwbaarheid van de telcijfers uit 2015. Ter staving 

geven we de voertuigverliesuren weer voor het complex-Sterrebeek in de periode 2012-2020. 

Hoewel er enige fluctuatie is, die vaak tot wegenwerken in de omgeving of zware ongevallen 

op de R0 terug te voeren zijn, blijkt duidelijk dat de voertuigverliesuren nagenoeg gelijk zijn 

gebleven over deze periode van 8 jaar: 

… 

Ook het aantal voertuigen op de snelwegafrit bleef nagenoeg gelijk, op een korte dip in 2017 

na door werken (sterke daling in het aantal voertuigen, maar een sterke piek in de verliesuren 

voor de periode juli-sept 2017): 

… 

Eenzelfde beeld in de andere rijrichting: 

… 

Uit bovenstaande blijkt alvast dat het verkeer voor wat de snelweg betreft, vrij gelijkmatig 

was over de periode 2012-2020, zodat de gehanteerde cordontelling van 2015 nog steeds 

representatief is. 
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In de voorstudie is ook de capaciteit van de wegen onderzocht. In een voorstudie met micro-

simulatie is bovendien nagegaan wat de impact concreet was, ook qua manoeuvres. Deze 

voorstudie is goedgekeurd door AWV, die als steeds ook alle parameters van de micro-

simulatie hebben opgevraagd alsook de runs van de software om deze te verifiëren. AWV 

staat niet bekend om lichtzinnig om te gaan met wegcapaciteit... Toch is voor dit project groen 

licht gegeven na onderzoek van de effecten. 

Er zal bovendien geen impact zijn op de N2, gezien het aangetrokken verkeer, op een kleine 

groep vanaf de rand van Kortenberg na, zich vooral langs de N227 naar de site zal begeven. 

Het verkeer dat over blijft op de N2, zijn de 30% passanten waarmee rekening te houden is... 

Er is dus geen sprake van “meer capaciteit sinds 2017 die nu weer wordt ingenomen door een 

sterk verkeersgenererend project”. 

Voorliggend project is niet ‘sterk verkeersgenererend’. Het is verkeer genererend. Sterk 

verkeersgenererend is een technische term (meer dan 1000 pae per 2 uur), die verkeerd 

gebruikt wordt door het comité. 

Ik schreef: “de wachtrij kan enkele meters langer worden”. Ik had moeten concreet zijn en 

schrijven de wachtrij kan bij momenten tot 8 meter langer worden. 

Waar komt dit getal vandaan? Op drukke momenten komen soms meerdere auto’s kort na 

elkaar aan, met de bedoeling om via de afslagstrook de parking op te rijden. Uit de vele 

tellingen die we bij Aldi-filialen deden over de jaren, blijkt dat dit er tot 4 voertuigen achter 

elkaar kunnen zijn, waarna er weer een aantal minuten geen auto’s zijn. Lees: er zijn maximaal 

4 voertuigen per lichtencyclus, doorgaans minder. 

Doorgaans volstaat de korte afslagstrook dus om de wachtrij systematisch KORTER te 

maken. Maar soms kan de wachtrij heel even 1 voertuig LANGER zijn (bij 4 wachtende 

voertuigen). Dit lost zich binnen de paar seconden op, van zodra het licht op groen springt op 

het kruispunt. 

 

Dit fenomeen zou zich overigens ook voordoen mocht de afslagstrook verlengd zijn – ook bij 

Bio-Planet schuiven frequent 4 auto’s op rij aan in de avondspits. En dat blijft zo in voorliggend 

voorstel, gezien Colruyt Group niet wenst te investeren in een oplossing van de impact die 

haar vergunde site heeft. 

Samengevat ware de juiste conclusies dus geweest: 

1. Ik stelde dat op sommige momenten er 1 voertuig extra kan aanschuiven dat niet op de 

afslagstrook kan, maar dit lost zich binnen de paar seconden op. Dit is geen extra probleem 

tegenover de al bestaande wachtrij voor Bio-Planet, die zich ACHTER de Aldi-site bevindt, dus 

stroomopwaarts. 
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2. Dat de lengte van de wachtrij ONAFHANKELIJK is van of er een tweede afslagstrook 

komt of niet – van belang is de lengte PER AFSLAGSTROOK. En die is bepaald door de 

inplanting van Bio-Planet. Doorgaans zal de ruimte echter volstaan om de wachtrij KORTER 

te maken dan in de huidige situatie. Anders heeft het immers geen zin om te investeren in een 

afslagstrook – AWV gaat niet moedwillig werken op de N227 toelaten als het een slag in het 

water zou zijn qua effect. 

3. Dat er in twee bewegingen door auto’s en voetgangers kan overgestoken worden, dus 

dat er niet de problemen zullen zijn zoals ze er nu zijn ter hoogte van Bio-Planet. 

Dat er op hetzelfde vak ook een linksaf gebeurt vanaf de N227, doet niets ter zake. Er zijn tal 

van hoog-intensieve kruispunten op gewestwegen die zo vormgegeven zijn, waaronder een 

behoorlijk aantal snelwegafritten – niet echt rustige straatjes dus. Dat voertuigen op eigen 

terrein mogelijk moeten aanschuiven, is evident – maar is op geen enkele manier een 

probleem te noemen. 

Ook hierover is uitgebreid met AWV afgestemd, en bijgesteld, in de diverse voorontwerpen 

die er voor dit dossier geweest zijn. 

4. De overeenkomst met AWV is inderdaad nog niet afgesloten, maar is wel in 

opmaak. De werken worden samen met de aanleg uitgevoerd, dit is een voorwaarde om de 

site te kunnen exploiteren voor AWV. Juridisch dient er inderdaad snel werk gemaakt te 

worden van een ondertekende overeenkomst. 

8. In de mobiliteitstoets wordt opgemerkt dat een groot deel van deze voertuigen geen 

extra verkeer vormt, want ca. 30% zijn passanten. Hun manoeuvres dienen wel mee in 

rekening gebracht te worden. Binnen het Comité voor Kleinhandel wordt opgemerkt dat er dus 

wel rekening moet gehouden worden met 70% die zich extra naar de site verplaatsen, en dat 

ook van die wagens de maneuvers moeten meegeteld worden. 

Weerlegging: 

In de studie is ook effectief met deze twee verschillende zaken rekening gehouden. Er zijn 

andere voertuigaantallen benut om het aantal manoeuvres en hun impact te bepalen, dan het 

aantal voertuigen om de toedeling op het netwerk op te stellen. Deze methodiek is deze die 

MOW in haar richtlijnenboek zelf oplegt. 

9. In het verleden werden 64 parkeerplaatsen vergund op de site, maar daarvan is slechts 

een klein deel aangelegd. Op het mobiliteitsplan kunnen er nu 88 parkeerplaatsen geteld 

worden, waarvan 6 voor andersvaliden, gelegen nabij de ingang van de winkel. Bovendien 

worden er achteraan nog 2 extra parkeerplaatsen voorzien voor het personeel van Eulaerts. 

In de toelichting bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactivitetiten 
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is echter sprake van 100 parkeerplaatsen. Vooraleer een beslissing genomen wordt over de 

aangevraagde vergunning, moet er geverifieerd worden welk aantal correct is. 

Weerlegging: 

Het aantal parkeerplaatsen is eenduidig. Zoals elkeen kan zien op het plan, zijn er 100 

parkings aangelegd in ontwerp: 

10. In de mobiliteitstoets lezen we nog: “Paradoxaal genoeg kan een bijkomende stremming 

van de doorstroming ten opzichte van de bestaande situatie ter hoogte van Bio-Planet zorgen 

voor een betere afwikkeling van het verkeer, doordat inrijders op de ene site een hiaat creëren 

voor uitrijders op de andere site en omgekeerd. Zo kan de aanwezigheid van een afslagstrook 

in beide rijrichtingen winst veroorzaken voor de doorstroming, zelfs indien de afslagstrook 

enkel ter hoogte van Aldi wordt uitgevoerd. Een doortrekking in functie van Bio-Planet is 

wenselijk, maar niet noodzakelijk om een gunstig effect te veroorzaken.” 

Binnen het Comité voor Kleinhandel wordt erop gewezen dat met die opmerking best niet al te 

veel rekening wordt gehouden, maar aangezien beide sites aan elkaar grenzen zou best eens 

bekeken worden 1° of en in welke mate de eigenaars bereid zijn om samen te werken op het 

vlak van de ontsluiting van hun sites en 2° of dat een stedenbouwkundig aanvaardbare 

oplossing voor de problematische ontsluiting is. 

Weerlegging: 

1. Vanzelfsprekend is in het voortraject, samen met de projectpartners, Colruyt Group 

en AWV, gekeken naar een gezamenlijke toegang. Dit was: 

• fysiek onmogelijk, 

• economisch onwenselijk 

• maakte in de diverse onderzochte scenario’s steeds dat 1 van beide partijen niet kon 

leveren 

• vereiste de afbraak van een bewoonde woning. 

2. Het is bijzonder jammer dat het comité zich bedient van ad hominem uitspraken voor wat 

doorstroming bij dubbele stremming betreft: door ‘niet te veel aandacht te schenken’ aan 

expertise, kan men als comité inderdaad ook een advies uitbrengen. 

Doorstroming op drukke punten is gebaad bij een gelijkmatig rijtempo. Wat te vermijden is, is 

start – stop rijgedrag. Enkele stemming zorgt voor start-stop gedrag. Bij dubbel stremming is 

dit veel minder het geval. 
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Dit is hoe ‘dubbele stremming’ een gunstige impact heeft, in tegenstelling tot ‘enkele 

stremming’, die altijd negatieve impact heeft op de doorstroming: 

Vanzelfsprekend vergt dit coöperatief rijgedrag – zeg maar de bereidheid ‘om een gaatje te 

laten vallen’ versus het meer assertieve / agressieve ‘tot de laatste centimeter bumperkleven’. 

 

In Nossegem valt op hoe welwillend men is ter hoogte van de Bio-Planet site om een gaatje 

te laten vallen, waardoor het verkeer eerder aan gelijkmatige snelheid blijft rijden in plaats van 

start-stop situaties te creëren. Ik verwacht niet dat chauffeurs Aldi-klanten de ruimte niet 

gunnen, waar ze dat bij Bio-Planet wel nu al doen. 

Exact dezelfde opeenvolging kan in de omgekeerde richting plaatsgrijpen. Dit systeem kan ter 

hoogte van elk retail lint geobserveerd worden. Soms is trager werkelijk sneller. Vandaar dat 

paradoxaal gezien meer stremming soms betere doorstroming oplevert. 

Dit fenomeen heeft op zich GEEN impact op de lengte van de wachtrij. Dergelijke dubbele 

stremming van verkeer maakt dat het verkeer gelijkmatiger rijdt, waardoor de wachtrij beter 

opschuift. 

…” 

 

3.3. 

In de replieknota op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar van 16 juni 2021 

voeren de verzoekende partijen onder punt ‘E. Wat het advies van het Comité voor Kleinhandel 

betreft’ het volgende aan: 

 

“… 

Voorts wordt in het verslag van de POA nog verwezen naar het ongunstige advies van het 

Comité voor Kleinhandel. De beroepers wensen te benadrukken dat ze dit advies reeds 

driemaal weerlegd hebben! Vooreerst in het ingediende beroepschrift, vervolgens in een apart 

schrijven mede gericht aan de adviesinstantie en tot slot in de nota van de 26 mei 2021. Er werd 

uitvoerig aangetoond dat geen van de aangehaalde argumenten weerhouden kan worden om 

te oordelen dat de gevraagde vergunning niet in overeenstemming zou zijn met de 

doelstellingen van het integraal handelsvestigingsbeleid. Beroepers aanzien deze argumentatie 

als zijnde herhaald.  

 

De beroepers gaan in hetgeen volgt enkel in op de argumenten die de POA weerhoudt uit het 

ongunstige advies.  

 

Daarbij dient er wel opgemerkt te worden dat Uw Deputatie geenszins verplicht is om het advies 

van het Comité van Kleinhandel te volgen zoals de POA wel doet. Artikel 4.3.4 VCRO bepaalt 

dat een vergunning geweigerd kan worden wanneer uit een verplicht in te winnen advies blijk 
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dat het aangevraagde onwenselijk is in het licht van doelstellingen en zorgplichten. Dit betreft 

een mogelijkheid en geen verplichting. Uw Deputatie kan aldus afwijken van dit advies.  

 

De POA meent dat in de aanvraag niet aangetoond wordt dat de invulling van een bestaand 

leegstaand winkelpand niet onderzocht werd.  

 

Dit is absoluut onjuist! De nieuwe ALDI-winkel wordt net op deze locatie voorzien omdat het 

atelier bij de winkel van Eulaerts, daar waar de nieuwe handelszaak komt, reeds jaren leegstaat 

en de voorliggende aanvraag dus wel degelijk de invulling van een (deel van een) bestaand 

winkelpand inhoudt. De NV Eulaerts betaalt al jaren onroerende voorheffing voor dit leegstaand 

gebouw en wenst dan ook snel een nieuw invulling te voorzien.  

 

De beroepers zien niet in welke locatie geschikter zou zijn voor de voorliggende aanvraag 

waarbij er maximaal gebruik gemaakt wordt van een reeds bebouwde site en bestaande 

gebouwen die leegstaan. Daarenboven wordt in het verslag van de POA en het advies van het 

Comité voor Kleinhandel erkend dat de alternatieve supermarkt inspeelt op het feit dat er een 

leemte is aan voedingszaken en de site overigens ook gelegen is in een feitelijke 

kleinhandelsconcentratie op de rand van het kerngebied waardoor het project mee zorgt voor 

ene breder handelsaanbod in de kern. De voorliggende aanvraag is dan ook uiterst geschikt op 

deze locatie en de leefbaarheid van het stedelijk milieu is gewaarborgd en wordt versterkt.  

 

Tot slot neemt de POA het argument van het Comité van Kleinhandel over dat verwacht wordt 

dat het aangevraagde een negatief effect zal hebben op de wachtrij op de Mechelsesteenweg.  

 

Ook dit argument werd in de aangeleverde stukken reeds meermaals weerlegd door de 

aangestelde onafhankelijke mobiliteitsdeskundige. Daarenboven zien de beroepers niet in 

waarom AWV zou voorstellen om een afslagstrook aan te leggen en de beroepers de kosten 

hiervan zouden financieren indien dit niet voor een verbetering van de wachtrij en de impact op 

het openbaar domein zou zorgen. Het is wel degelijk de bedoeling dat door de aanleg van de 

afslagstrook de wachtrij in de meeste gevallen korter zal worden dan in de bestaande toestand 

het geval is, en zeer uitzonderlijk zal er nog een wachtrij zijn maar deze zal steeds snel opgelost 

zijn.  

 

Bovendien dient aldus opgemerkt te worden dat de afslagstrook er kwam op vraag van 

gemeente en in overleg met AWV, die voor het overige een gunstig advies afleverde. Zoals 

hoger in dit schrijven reeds werd aangehaald, is er reeds een akkoord over de 

samenwerkingsovereenkomst met AWV. 

…” 
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3.4. 

Het Comité voor Kleinhandel verleende over de vergunningsaanvraag zowel in eerste aanleg 

als in bestuurlijk beroep een (uitgebreid) ongunstig advies.  

 

Uit de hiervoor geciteerde fragmenten blijkt dat tijdens de bestuurlijke procedure de 

verzoekende partijen meermaals (uitgebreide) bijkomende verduidelijkingen en toelichtingen 

hebben bezorgd aan het Comité voor Kleinhandel en aan de verwerende partij. 

 

Zoals reeds opgemerkt bij de beoordeling van het eerste, tweede en vierde middel moet de 

verwerende partij de (eventuele) relevante opmerkingen van de verzoekende partijen in haar 

beoordeling betrekken. Wanneer er tijdens de administratieve procedure opmerkingen worden 

geformuleerd over een relevant en te beoordelen aspect, geldt immers het principe dat het 

vergunningverlenend bestuursorgaan haar beslissing op dat punt des te zorgvuldiger moet 

motiveren. 

 

4. 

De bestreden beslissing overweegt: 

 

“… 

g) Kleinhandel 

Het comité voor kleinhandel van het agentschap voor Innoveren en ondernemen verleende 

conform het integraal handelsvestigingsbeleid van 15 juli 2016 advies voor deze aanvraag. 

Sinds 1 augustus 2018 trad het vergunningsluik van dit decreet in werking, waardoor het comité 

bij voorgaande aanvraag geen advies verleende. Het Nationaal Sociaal-Economisch Comité 

voor de Distributie verleende tot dan toe de adviezen voor handelsvestigingen. Zij toetsten de 

aanvraag deels aan andere criteria en doelstellingen dan het comité voor kleinhandel. Bijgevolg 

kunnen de oordelen van beiden verschillen.  

 

De aanvraag wordt getoetst aan de verenigbaarheid met de doelstellingen van het Decreet op 

het integraal handelsvestigingsbeleid. Er dienen duurzame vestigingsmogelijkheden voor 

kleinhandel gecreëerd te worden, met inbegrip van het vermijden van ongewenste 

kleinhandelslinten. Voorliggende aanvraag tot de bouw van een supermarkt bij een bestaand 

handelspand ligt in een feitelijke winkelconcentratie. De aanvraag ligt niet in een 

bedrijventerrein, waardoor kleinhandel in specifiek voor economische activiteiten bestemde 

zones vermeden wordt. Het advies merkt op dat de toontuin niet in de bufferruimte voorzien 

wordt, waardoor de ruimte maximaal hergebruikt wordt.  

 

Het advies beoordeelt ook het waarborgen van een toegankelijk aanbod voor consumenten. 

Het bestaande handelspand biedt volumineuze goederen aan, waarvoor de consument bereid 
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is een grotere afstand af te leggen. De nieuwe supermarkt heeft een kleiner attractiegebied, 

aangezien er alternatieven in de buurt zijn. Daarnaast worden er ook passanten als klant 

verwacht en gebruikers van het vlakbijgelegen bedrijventerrein. 

 

Ook moet de aanvraag de leefbaarheid in het stedelijk milieu waarborgen en versterken, met 

inbegrip van het versterken van kernwinkelgebieden. Het handelsaanbod moet daarbij 

complementair zijn aan het handelsaanbod in de kern, zonder de draagkracht van het 

voorzieningenapparaat in de kern aan te tasten. In Nossegem zijn er geen kleinschalige 

voedingszaken, stelt het advies. De alternatieve supermarkt speelt in op deze leemte. Door de 

ligging van de site in een feitelijke kleinhandelsconcentratie op de rand van het kerngebied zorgt 

het project mee voor een breder handelsaanbod in de kern. De aanvraag is echter geen invulling 

van een leegstaande unit in het kerngebied, waardoor niet wordt ingezet op de daling van de 

winkelleegstand in de kern. Een deel van de leegstaande panden bevindt zich echter in de 

gewestplanbestemming ‘zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s’, waar de bestemming van 

een supermarkt als voorliggende niet toegelaten is. Evenwel wordt er in de aanvraag niet 

aangetoond dat de invulling van een bestaand leegstaand winkelpand onderzocht werd.  

 

Tot slot beoordeelt het agentschap Innoveren en Ondernemen de duurzame mobiliteit van de 

aanvraag. Er zijn enkele voldoende bediende bushaltes in de directe omgeving van de site. De 

oversteekbaarheid van de Leuvensesteenweg is volgens het advies hier problematisch, net als 

het gebruik van het voetpad. Ook voor fietsers zijn er onvoldoende oversteekplaatsen voor de 

Leuvensesteenweg volgens het advies. De aanvraag werkt conflicten met zwakke 

weggebruikers in de hand. Ook wordt er opgemerkt dat de manoeuvreerruimte van de 

vrachtwagens op het perceel beperkt is. In de beroepsprocedure wordt het advies van het 

agentschap Innoveren en Ondernemen deels weerlegd door de aanvrager in een nota van een 

mobiliteitsdeskundige. Er wordt geduid dat er oversteekplaatsen zijn aan het kruispunt van de 

Leuvensesteenweg met de Mechelsesteenweg, al moet een bezoeker met de fiets vanaf de 

Leuvensesteenweg na een bezoek aan de supermarkt te voet 200 m terugwandelen naar de 

kruising met de Leuvensesteenweg om dan aan de juiste kant van de weg verder te fietsen. De 

ruimte voor de zwakke weggebruikers is aan deze gewestweg niet royaal bemeten, wat de 

bedenkingen van het agentschap Innoveren en Ondernemen verklaart.  

 

De nieuwe supermarkt genereert onvermijdelijk bijkomende verkeersstromen en deze mogen 

de beschikbare wegencapaciteit niet overtreffen. Voor het bestaande handelspand wordt er 

geen bijkomende verkeersgeneratie verwacht conform de mobiliteitsstudie, maar de supermarkt 

zal hier onvermijdelijk wel een impact hebben. Het advies oordeelt dat er 70% extra bewegingen 

zullen zijn en dat de manoeuvres van deze gebruikers ook in rekening gebracht moeten worden. 

De wachtrij op de Mechelsesteenweg verminderde de afgelopen jaren door infrastructurele 

ingrepen in de omgeving. Het kan niet de bedoeling zijn dat deze verbetering teniet wordt 

gedaan door een verkeersgenererend project in de planten op deze locatie. Het voorzien van 
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een afslagstrook zal nog steeds zorgen voor een al dan niet kleine verlenging van de wachtrij. 

Dit is niet wenselijk. Voorts wordt opgemerkt dat een afslagstrook de oversteekbaarheid verder 

belemmert en dat er geen overeenkomst werd gesloten met het agentschap voor Wegen en 

Verkeer. Tot slot haalt het advies aan dat de aanvraag verkeersonveilige situaties creëert 

doordat doorrijdend verkeer gestremd wordt door vertraagd verkeer of stoppende voertuigen.  

 

De samenwerkingsovereenkomst voor de inrichting van de gewestweg werd intussen aan het 

dossier toegevoegd en vormt geen weigeringsgrond. Met betrekking tot het aantonen van de 

onmogelijkheid tot het invullen van een leegstaand winkelpand en het negatieve effect van de 

aanvraag op de wachtrij op de Mechelsesteenweg kan het advies van het agentschap Innoveren 

en Ondernemen gevolgd worden, waardoor voorliggende aanvraag niet in aanmerking komt 

voor vergunning.  

… 

De overwegingen in acht genomen komt de aanvraag niet in aanmerking voor vergunning, om 

volgende redenen: 

- … 

- het negatieve advies van het agentschap Innoveren en Ondernemen wordt gevolgd met 

betrekking tot het aantonen van de onmogelijkheid tot het invullen van een leegstaand 

winkelpand en het negatieve effect van de aanvraag op de wachtrij op de 

Mechelsesteenweg; 

…” 

 

5.1. 

Op grond van het advies van 6 april 2021 van het Comité voor Kleinhandel beoordeelt de 

verwerende partij de aanvraag voor twee van de vier doelstellingen, namelijk de doelstellingen 

3° en 4° van artikel 4 Handelsvestigingsbeleid, (deels) ongunstig. Uit de overwegingen in de 

bestreden beslissing blijkt evenwel voor geen van beide doelstellingen een gedegen 

onderzoek wat betreft de kleinhandelsactiviteiten. 

 

5.2. 

Wat betreft de derde doelstelling (het waarborgen en versterken van de leefbaarheid in het 

stedelijk milieu, met inbegrip van het versterken van kernwinkelgebieden) overweegt het 

Comité voor Kleinhandel in het advies van 6 april 2021 in bestuurlijk beroep: 

 

“… 

* Het project moet zorgen voor een daling van de winkelleegstand in de kern. Daartoe moet het 

project gelegen zijn in het kernwinkelgebied of moet de aanvraag betrekking hebben op een 

handelspand dat voorkomt op de inventaris van de leegstaande handelspanden én dat gelegen 

is binnen het stedelijk milieu. Is dat niet het geval dan wordt dit punt negatief beoordeeld.  
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De site ligt op de rand van het kerngebied van Nossegem. De vestigingen van Aldi en Renmans 

zorgen niet voor een nieuwe invulling van een leegstaande winkelunit in het kerngebied, 

evenmin als ze zorgen voor de invulling van een handelspand gelegen in een feitelijke 

kleinhandelsconcentratie binnen het stedelijk milieu dat voorkomt op de inventaris van 

leegstaande handelspanden. 

…” 

 

Uit de gebruikte bewoording “of” door het Comité voor Kleinhandel blijkt dat het project niet 

per se moet gelegen zijn “in het kernwinkelgebied” maar tevens moet worden onderzocht of 

het project, dat volgens de niet-betwiste vaststelling van het Comité voor Kleinhandel ligt 

binnen een feitelijke handelsconcentratie op slechts 40 m van de grens met het kerngebied, 

“betrekking heeft op een handelspand dat voorkomt op de inventaris van de leegstaande 

handelspanden én dat gelegen is binnen het stedelijk milieu”.  

 

Los van de vraag of de verwerende partij het advies in bestuurlijk beroep van het Comité voor 

Kleinhandel al dan niet foutief interpreteert, blijkt uit de geciteerde motieven in de bestreden 

beslissing dat de verwerende partij haar onderzoek beperkt tot de vraag of de aanvraag de 

invulling van een bestaand leegstaand winkelpand betreft “in het kernwinkelgebied”. Dit is 

onzorgvuldig, te meer nu de verzoekende partijen in hun replieknota op het verslag van de 

provinciale omgevingsambtenaar op het volgende wezen: “De nieuwe ALDI-winkel wordt net 

op deze locatie voorzien omdat het atelier bij de winkel van Eulaerts, daar waar de nieuwe 

handelszaak komt, reeds jaren leegstaat en de voorliggende aanvraag dus wel degelijk de 

invulling van een (deel van een) bestaand winkelpand inhoudt. De NV Eulaerts betaalt al jaren 

onroerende voorheffing voor dit leegstaand gebouw en wenst dan ook snel een nieuw invulling 

te voorzien.” 

 

Het blijkt dan ook niet uit de bestreden beslissing dat de verwerende partij de bijkomende 

toelichting van de verzoekende partijen heeft betrokken in haar beoordeling in het kader van 

de derde doelstelling van artikel 4 Handelsvestigingsdecreet. 

 

5.3. 

Wat betreft de vierde doelstelling (het bewerkstelligen van een duurzame mobiliteit duurzame 

mobiliteit) blijkt uit een vergelijking van de twee adviezen van het Comité voor Kleinhandel dat 

het tweede advies van 6 april 2021 (zie pagina’s 13 tot 18) slechts beperkte inhoudelijke 

toevoegingen bevat ten opzichte van het eerste advies van 1 december 2020 (zie pagina’s 9 

tot 13):  
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- pagina 16 : 

 

““Uitrit 4” heeft voor het project een mobiliteitstoets opgemaakt in augustus 2020 en heeft naar 

aanleiding van het beroep nog een aanvullende nota opgemaakt. …” 

 

- pagina 17 :  

 

“In het beroepschrift wordt gesteld dat het project ook realiseerbaar is zonder afslagstrook. Dat 

klopt niet want AWV dringt in het advies van 25 maart 2021 aan op de ondertekening van de 

overeenkomst m.b.t. de aanleg van de afslagstrook.”; 

 

- pagina 18 : 

 

“Elke keer dat doorrijdend verkeer moet vertragen of stoppen, bestaat het risico op een ongeval. 

Dat is mede de reden waarom het Agentschap Wegen en Verkeer streeft naar een beperking 

van het aantal in- en uitritten op gewestwegen en naar een beperking van de breedte van de 

in- en uitritten.  

Vanuit het oogmerk van de verkeersveiligheid vraagt het Agentschap Wegen en Verkeer voor 

dit dossier overigens ook nog het voorleggen van bijkomende informatie m.b.t. de rijcurves voor 

vrachtwagens ter verantwoording van een bredere toegang.” 

 

Enerzijds blijkt uit deze overwegingen dat het Comité voor Kleinhandel bij de opmaak van  zijn 

advies van 6 april 2021 kennis had van “een aanvullende nota”, zijnde de nota van 30 januari 

2021 van de erkende verkeersdeskundige Sin DECLERC, met als titel “Reactie op het advies 

van het CVK in het dossier Eulaerts te Nossegem, Zaventem” (hierna: mobiliteitsnota van 30 

januari 2021). Anderzijds blijkt uit die overwegingen dat het advies van deze adviesinstantie in 

bestuurlijk beroep slechts een beperkte bijkomende beoordeling bevat ondanks de uitvoerige 

“weerlegging” van de beoordeling in eerste bestuurlijke aanleg in de bijkomende 

mobiliteitsnota van 30 januari 2021.  De verzoekende partijen voegden dit document bij zowel 

het bestuurlijk beroepschrift (stuk ‘6. Nota mobiliteitsdeskundige’) als bij de nota’s van 2 april 

2021 en 26 mei 2021 (‘stuk 2 Nota CvK - nota mobiliteitsdeskundige’). Ze benadrukten in hun 

replieknota op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar tevens dat het (eerste) 

advies van 1 december 2020 “in de aangeleverde stukken reeds meermaals [werd] weerlegd 

door de aangestelde onafhankelijke mobiliteitsdeskundige”. Er kan dus evenmin worden 

betwist dat de verwerende partij kennis had van hun bijkomende beroepsargumentatie.  
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Volgens de bestreden beslissing wordt met de voormelde mobiliteitsnota het (tweede) advies 

van 6 april 2021 van het Comité voor Kleinhandel “deels weerlegd”. Daarbij laat de verwerende 

partij na te concretiseren op welke punten in dit advies die vaststelling betrekking heeft. Ze 

beperkt zich vervolgens tot het parafraseren van het vastgestelde onzorgvuldig (tweede) 

advies van het Comité voor Kleinhandel, zonder de bijkomende toelichting die door de 

verzoekende partijen werd aangeleverd, in haar beoordeling te betrekken.  

 

6. 

Uit wat voorafgaat blijkt dat de weigering van de aangevraagde kleinhandelsactiviteiten niet 

draagkrachtig is. 

 

Het derde middel is in de aangegeven mate gegrond. 
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V. Beslissing  

1. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

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

beroep van de verzoekende partijen en dit binnen een termijn van vier maanden te rekenen 

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

 

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

op 400 euro, en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, verschuldigd aan de 

verzoekende partijen, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 28 juli 2022 door de elfde kamer. 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de elfde kamer, 

Chana GIELEN Tom VANDROMME 
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