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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 4 augustus 2022 met nummer RvVb-A-2122-1043 

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0822-A 

 

 

Verzoekende partijen 1. Jacques CAERS 

2. Siegfried DE MAESSCHALCK 

 

vertegenwoordigd door Mrs. Jeroen DE CONINCK en Tinneke 

HUYGHE met woonplaatskeuze te 2000 Antwerpen, Amerikalei 

211 

 

Verwerende partij de provincie ANTWERPEN, vertegenwoordigd door de 

deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 

22 

 

Tussenkomende partij 

 

KABIN bv 

 

vertegenwoordigd door Mr. Joost BOSQUET met 

woonplaatskeuze te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 326 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 16 juli 2021 de vernietiging 

van de beslissing van de verwerende partij van 3 juni 2021, waarmee aan de tussenkomende 

partij een omgevingsvergunning wordt verleend voor het verbouwen van een 

meergezinswoning (omgevingsnummer: OMV_2019022271).  

 

Het project ligt in op het perceel te 2018 Antwerpen, Cuylitsstraat 83 en heeft als kadastrale 

omschrijving afdeling 11, sectie L, nummer 3757 G2. 
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II. Rechtspleging  

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

tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting in en de verzoekende partijen dienen 

een toelichtende nota in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 24 mei 

2022. De verzoekende partijen en de tussenkomende partij verschijnen op de zitting. Advocaat 

Tinneke HUYGHE voert het woord voor de verzoekende partijen. De verwerende partij 

verschijnt schriftelijk. Advocaat Valérie DE BRUYCKERE loco advocaat Joost BOSQUET 

voert het woord voor de tussenkomende partij. 

III. Feiten 

1. 

Het dossier heeft betrekking op de verbouwing van een meergezinswoning. Op 14 mei 1976 

verleende het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen een 

bouwvergunning voor “het uitvoeren van verbouwingswerken” op het perceel te 2018 

Antwerpen, Cuylitsstraat 83. Volgens een proces-verbaal van 9 februari 2015 zouden de 

werken niet conform deze vergunning zijn uitgevoerd. 

 

2. 

De tussenkomende partij dient op 13 maart 2019 bij het college van burgemeester en 

schepenen van de stad Antwerpen een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor de 

“verbouwing van een bestaande meergezinswoning ter realisatie van 3 appartementen, 6 

studentenkamers en 2 studio’s” op dit perceel. 

 

Volgens de beschrijvende nota bij de aanvraag omvat de meergezinswoning twaalf 

wooneenheden. Vooraan bevinden zich elf studentenkamers over vier niveaus. Achteraan 

situeren zich een bureel en atelier over twee niveaus en een woning over drie niveaus. 

 

Het perceel ligt volgens de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan ‘Antwerpen’, 

vastgesteld met koninklijk besluit van 3 oktober 1979, in een woongebied met culturele, 

historische en/of esthetische waarde. 

 

Er wordt geen openbaar onderzoek georganiseerd (vereenvoudigde procedure). 
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De gemeentelijke omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 17 mei 2019 om de 

omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden met uitsluiting van: 

 

“Het programma en het volume achteraan wordt uitgesloten in deze vergunning. Dit werd in 

rood aangeduid op plan BA_Hillemans_I_N_1_inplanting_PLAN_IN_ROOD;” 

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij dit verslag, verleent op 24 mei 

2019 een omgevingsvergunning aan de tussenkomende partij en weigert een 

omgevingsvergunning voor “het programma en het volume achteraan”. Hierdoor worden in 

eerste aanleg slechts acht van de elf gevraagde wooneenheden vergund. 

 

Tegen die beslissing tekent de tussenkomende partij op 27 juni 2019 administratief beroep 

aan bij de verwerende partij samen met “een beperkt aangepast plan met betrekking tot het 

terras van het tweede appartement in de achterbouw” om dit terras uit te breiden van 4,56 m² 

naar 6,00 m². Tegen die beslissing tekenen onder meer ook de verzoekende partijen op 30 

juni 2019 en op 2 juli 2019 administratief beroep aan bij de verwerende partij. 

 

Op 23 juli 2019 vraagt de verwerende partij het college van burgemeester en schepenen om 

advies. Op 22 november 2019 stelt ze vast dat “geen extra informatie” werd bezorgd. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar (hierna: POA) adviseert in zijn verslag van 5 september 

2019 om het beroep van de tussenkomende partij niet in te willigen en de 

omgevingsvergunning te weigeren. Hij is van oordeel dat de aanvraag (1) niet verenigbaar is 

met de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van de stad Antwerpen van 9 oktober 

2014 (hierna: Bouwcode), (2) als stadsontwikkelingsproject een project-m.e.r.-screeningsnota 

moet bevatten en (3) niet verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. 

 

Op 10 september 2019 wordt een hoorzitting gehouden. 

 

Op 12 september 2019 keurt de verwerende partij het verzoek van de tussenkomende partij 

voor een termijnverlenging van 60 dagen goed. Op 27 september 2019 wordt de goedkeuring 

aan de betrokken partijen meegedeeld. 

 

Op 17 oktober 2019 dient de tussenkomende partij opnieuw aangepaste plannen in samen 

met onder meer een “nota aanpassing plannen” en een project-m.e.r.-screeningsnota. 
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De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn aanvullend verslag van 7 november 2019 

om het beroep in te willigen en de omgevingsvergunning te verlenen. 

 

Op 12 november 2019 dienen de verzoekende partijen aanvullende replieken in met bezwaren 

over de gewijzigde plannen. 

 

Op 14 november 2019 verklaart de verwerende partij de beroepen ongegrond en verleent een 

omgevingsvergunning onder voorwaarden “op basis van de gewijzigde plannen van 17 oktober 

2019”. 

 

Die beslissing wordt vernietigd met een arrest van de Raad van 1 april 2021 (nr. RvVb-A-2021-

0848). 

 

3. 

Op 21 mei 2021 werd door onder meer de verzoekende partijen een nota bijgebracht naar 

aanleiding van voormeld arrest.  

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 28 mei 2021 om het beroep 

van de tussenkomende partij in te willigen en de omgevingsvergunning te verlenen.  

 

Op 1 juni 2021 werd nog een nota bijgebracht naar aanleiding van de hoorzitting van diezelfde 

dag.  

 

Na de hoorzitting van 1 juni 2021 verleent de verwerende partij op 3 juni 2021 een 

omgevingsvergunning onder voorwaarden.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Verwante procedures 

Ook voor wat betreft een nieuwe aanvraag van de tussenkomende partij op hetzelfde perceel 

vorderen de verzoekende partijen de vernietiging. Dat beroep heeft als rolnummer 2122-RvVb-

0154-A. 
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V. Ontvankelijkheid van de tussenkomst - de tijdigheid 

Standpunt van de partijen 

1. 

De tussenkomende partij stelt in haar “verzoek tot tussenkomst en schriftelijke uiteenzetting” 

in essentie dat ze krachtens artikel 4.8.21 VCRO als belanghebbende kan tussenkomen. 

Artikel 4.8.11 §1 VCRO vermeldt onder meer de persoon die beschikt over zakelijke of 

persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het voorwerp uitmaakt van een 

betwisting. Ze is eigenaar van de constructies en wordt via de procedure getroffen door 

rechtsonzekerheid over de mogelijkheid tot uitvoering van het project tot modernisering, 

actualisering en valorisatie van haar eigendom (naar eigentijdse standaarden) en aanwending 

ervan voor haar bedrijfsvoering, en loopt het risico dat zou worden overgegaan tot vernietiging, 

heroverweging en weigering van de vergunning. De effecten van het uitblijven van een 

definitieve vergunning of de vernietiging blijken ook uit de gevoegde accountantsverklaring. 

 

Ze meent dat haar verzoek tot tussenkomst niet laattijdig is. Overeenkomstig artikel 59/3, 

tweede lid Procedurebesluit kan het verzoekschrift tot tussenkomst worden ingediend door 

een belanghebbende partij die niet de mogelijkheid kreeg om een verzoek tot tussenkomst in 

te dienen, als die tussenkomst de procedure niet vertraagt. Er werd geen afschrift van het 

verzoekschrift aan haar betekend, waardoor ze genoodzaakt is tot een verzoekschrift tot 

vrijwillige tussenkomst. Zo’n verzoekschrift is niet aan de vereisten van tijdigheid onderworpen. 

Bovendien is de tussenkomst niet van aard dat de procedure voor de Raad dreigt te vertragen. 

 

2. 

De tussenkomende partij reageert in haar “schriftelijke uiteenzetting” op de beschikking van 

12 november 202, waarin haar is meegedeeld dat het verzoekschrift tot tussenkomst op het 

eerste gezicht laattijdig werd ingediend. 

 

De uitnodiging van de griffie met aangetekende brief van 31 augustus 2021 aan de 

belanghebbenden bij de zaak werd volgens haar gericht aan de heer Michael HILLEMANS, 

vergunninghouder in dit dossier. Ze benadrukt dat ze als eigenaar eveneens belanghebbende 

is en het behoud van de bestreden vergunning nastreeft. Om die reden heeft ze dan ook 

financieel belang bij het behoud van de vergunning voor de verbouwingen, die een financiële 

meerwaarde voor verkoop en verhuur creëren. In tegenstelling tot de heer HILLEMANS, 

vergunninghouder, ontving de tussenkomende partij geen uitnodiging om tussen te komen in 

de huidige procedure voor de Raad. De tussenkomende partij wijst nogmaals op artikel 59/3 
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Procedurebesluit en stelt dat uit de vaststelling dat het verzoekschrift tot tussenkomst met 

schriftelijke uiteenzetting door de Raad werd ontvangen voorafgaand aan de vaststelling van 

een zitting, blijkt dat de tussenkomst de procedure kennelijk niet lijkt te vertragen. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Artikel 105, §2, eerste lid van het Omgevingsvergunningsdecreet duidt de belanghebbenden 

aan bij het rechterlijk beroep, bedoeld in §1 van die bepaling, tegen een in laatste 

administratieve aanleg genomen beslissing betreffende een omgevingsvergunning. Tot de 

opsomming van belanghebbenden behoort de vergunningsaanvrager of -houder en het 

betrokken publiek, vermeld in 1° en 2° van die bepaling. 

  

Artikel 105, §4 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat elk van de personen 

vermeld in §2 in de zaak kan tussenkomen. 

 

2. 

Met een aangetekende brief van 31 augustus 2021 heeft de griffier de belanghebbenden bij 

de zaak de mogelijkheid geboden om tussen te komen en heeft hij hen een afschrift van het 

verzoekschrift betekend. De bv KABIN vraagt door neerlegging in het digitaal loket op 5 

november 2021 om in de vordering tot vernietiging te mogen tussenkomen. De 

verzoekschriften en processtukken moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden 

ingediend binnen de termijnen vermeld in het Procedurebesluit (artikel 4). Een verzoekschrift 

tot tussenkomst wordt ingediend binnen een vervaltermijn van twintig dagen. Die termijn gaat 

in op de dag na de betekening van de brief waarin de griffier de belanghebbenden de 

mogelijkheid heeft geboden om tussen te komen (artikel 61, §1 in de toepasselijke versie). De 

termijn om een verzoekschrift tot tussenkomst in te dienen, verstreek op 21 september 2021 

(artikelen 5 en 6). Met een beschikking van 12 november 2021 werd dan ook vastgesteld dat 

het verzoekschrift tot tussenkomst op het eerste gezicht laattijdig werd ingediend.  

 

3. 

Het schrijven van de griffie van de Raad van 31 augustus 2021, waarbij de mogelijkheid werd 

geboden om tussen te komen, werd verzonden aan de heer Michael HILLEMANS, woonachtig 

te Heistraat 2, 2500 Lier, die in het eerdere vernietigingsarrest van de Raad was 

tussengekomen in zijn hoedanigheid als aanvrager-vergunninghouder. De tussenkomende 

partij betwist in dat licht dat ze aangeschreven is, reden waarom ze als ‘belanghebbende’ 

eigenaar die de (rechtszekerheid van de) ontwikkelingsmogelijkheden voor zijn eigendommen 
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en zijn financiële belangen wenst te vrijwaren, meent te kunnen steunen op artikel 59/3, 

tweede lid Procedurebesluit in de toepasselijke versie. Meer bepaald meent ze dat ze als 

belanghebbende bij de zaak die niet de mogelijkheid kreeg om een verzoek tot tussenkomst 

in te dienen, toch nog kan tussenkomen op voorwaarde dat die tussenkomst de procedure niet 

vertraagt.  

 

Deze stelling kan evenwel niet gevolgd worden. De tussenkomende partij heeft wel degelijk 

de mogelijkheid gekregen om een verzoek tot tussenkomst in te dienen. Het adres waarnaar 

de griffie het schrijven van 31 augustus 2021 heeft gericht is ook de maatschappelijke zetel 

van de tussenkomende partij. Dit blijkt ook uit de aankoopakte van de eigendom waarin de 

heer HILLEMANS is opgetreden als vertegenwoordigende zaakvoerder.  

 

4. 

Ten overvloede mag de Raad erop wijzen dat de tussenkomende partij zich in haar 

verzoekschrift tot tussenkomst meermaals zelf omschrijft als de aanvrager-vergunninghouder. 

Ze stelt dat “[v]erzoekende partij tot tussenkomst (…) een eerste aanvraag tot 

omgevingsvergunning [heeft] ingediend voor stedenbouwkundige handelingen bij de Stad 

Antwerpen op 13 maart 2019”, dat “verwerende partij op 14 november 2019 de 

omgevingsvergunning aan tussenkomende partij” verleende en dat in navolging van het 

eerdere vernietigingsarrest van de Raad “de aanvraag van verzoekende partij tot tussenkomst 

opnieuw beoordeeld [werd] door verwerende partij”. Over het administratief dossier valt op te 

merken dat het beroepschrift in hoofding vermeldt: “Betreft: Kabin (Hillemans) Cuylitsstraat83”. 

 

De verwijzing naar artikel 59/3 Procedurebesluit is niet relevant. De argumentatie dat de 

tussenkomst de procedure niet vertraagt is ook niet dienend. Dat is slechts relevant wanneer 

een belanghebbende bij de zaak niet de mogelijkheid kreeg om een verzoek tot tussenkomst 

in te dienen. Gelet op het feit dat de tussenkomende partij zich doorheen haar verzoekschrift 

weliswaar beroept op haar hoedanigheid als ‘belanghebbende’, maar ook verwijst naar haar 

hoedanigheid als aanvrager en vergunninghouder, doet dat immers besluiten dat ze dient 

beschouwd te worden als een belanghebbende die een mogelijkheid tot tussenkomst 

betekend werd door de griffie. In die optiek kan de tussenkomende partij zich niet verschuilen 

achter de vaststelling dat de brief gericht werd aan de heer HILLEMANS als 

vergunninghouder. De brief is dus verstuurd naar haar eigen zaakvoerder, op het adres van 

haar maatschappelijke zetel, en de procedure heeft betrekking op een vergunning waarvan ze 

zelf aangeeft dat ze de aanvrager en begunstigde is. 
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5. 

Aan de tussenkomende partij werd dan ook de mogelijkheid geboden om overeenkomstig 

artikel 61, §1 Procedurebesluit (in de toepasselijke versie) binnen een vervaltermijn van 20 

dagen een verzoek tot tussenkomst in te dienen. Gelet op het gegeven dat de termijn om een 

verzoek tot tussenkomst in te dienen verstreek op 21 september 2021, is het verzoek tot 

tussenkomst dat op 5 november 2021 op het digitaal loket werd neergelegd laattijdig en niet-

ontvankelijk.  

VI. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

 

- de artikelen 19, 20 en 21 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning (hierna: OVD); 

- artikel 4.3.3, §2 van het decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake 

milieubeleid (hierna: DABM) ; 

- artikel 2, §§6-7 van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 houdende 

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

Project-MER-besluit); 

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

de bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet); 

-    het materiële motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Eerste onderdeel 

 

1.1. 

De verzoekende partijen verwijzen naar de rechtspraak van de Raad die op grond van de 

aangehaalde bepalingen stelt dat de bevoegdheid om te beoordelen of er een 

milieueffectrapport moet worden opgesteld en te beslissen over de project-m.e.r.-

screeningsnota uitdrukkelijk wordt toegewezen aan de bevoegde overheid in eerste 

administratieve aanleg. Dit brengt met zich mee dat een gebrek aan een screeningsnota niet 

hersteld kan worden in administratief beroep.  
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1.2. 

De screeningsnota in dit dossier is pas in graad van beroep, na het negatief verslag van de 

POA, toegevoegd aan het dossier. De nota is samen met de gewijzigde plannen opgeladen in 

het Omgevingsloket op 17 oktober 2019. De overheid in beroep heeft rekening gehouden met 

deze toevoeging en op grond hiervan geoordeeld dat de aanvraag geen aanzienlijke 

milieueffecten veroorzaakt. Ondanks de uitdrukkelijke kritiek van verzoekende partijen dat de 

toevoeging van een screening onmogelijk is in graad van beroep, gaat de bestreden beslissing 

nergens in op de vraag of de toevoeging van een m.e.r.-screening mogelijk is in administratief 

beroep. De bestreden beslissing bevat geen antwoord op dit argument van verzoekende 

partijen. Er was ook geen afdoende onderzoek naar alle relevante feitelijke en juridische 

aspecten.  

  

1.3. 

Conform artikel 37, §2, eerste lid DBRC-decreet kan de Raad het arrest in de plaats stellen 

van de nieuw te nemen beslissing als deze beslissing het gevolg is van een gebonden 

bevoegdheid van de verwerende partij. De verzoekende partijen verwijzen naar rechtspraak 

van de Raad waarin omwille van de onvolledigheid van het aanvraagdossier bij gebrek aan 

een project-m.e.r.-screeningsnota is overgegaan tot indeplaatsstelling. In dit dossier doet zich 

dezelfde situatie voor. De verzoekende partijen vragen dan ook de toepassing van de 

indeplaatsstelling. 

 

Louter ondergeschikt — tweede onderdeel 

 

1.4. 

Zelfs indien wordt aanvaard dat de project-m.e.r.-screening kan worden toegevoegd in graad 

van beroep en dat de deputatie de bevoegde overheid is (quod non), moet worden vastgesteld 

dat de beoordeling van de nota door de verwerende partij manifest gebrekkig is. De Raad heeft 

al meermaals geoordeeld dat een concrete toetsing van de aanvraag aan de criteria van bijlage 

II DABM essentieel is en dat uit de beoordeling van de vergunningverlenende overheid moet 

blijken dat ze de m.e.r.-screening aan een eigen onderzoek heeft onderworpen. 

 

1.2. 

Vervolgens citeren de verzoekende partijen de screeningsparagraaf die volgens hen een 

loutere stijlformule uitmaakt. Uit niets blijkt dat de verwerende partij de aanvraag getoetst heeft 

aan de criteria van bijlage II van het DABM en een eigen beoordeling heeft gemaakt van de 

screeningsnota, toegevoegd door de aanvrager. De bestreden beslissing verduidelijkt niet 

eens dat de motivatie van de aanvrager wordt bijgetreden. De manier waarop de deputatie als 
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vergunningverlenende overheid is omgesprongen met de inhoud van de screeningsnota is 

bovendien onzorgvuldig.  

 

2. 

De verzoekende partijen voegen in hun toelichtende nota in essentie niets toe. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partijen hebben als naburen, die niet alleen potentiële geluidshinder, maar 

ook potentiële mobiliteitshinder, inkijk en een impact op het groen in de leefomgeving hebben 

aangevoerd, wel degelijk belang om aan te voeren dat een correcte screening van de 

milieueffecten al bij aanvang deel moest uitmaken van het aanvraagdossier. Er wordt niet 

betwist dat bij het aanvraagdossier geen m.e.r.-screening werd gevoegd. Uit de gegevens van 

het dossier blijkt dat de tussenkomende partij bij het indienen van de aanvraag ontkennend 

antwoordde op de vraag of de aanvraag betrekking had op een project als vermeld in bijlage 

I, II of III Project-MER-besluit. Dit werd herhaald voor wat betreft de effecten van de aanvraag. 

 

2. 

Op 5 april 2019 werd het dossier in eerste administratieve aanleg ontvankelijk en volledig 

verklaard. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen luidt wat dat betreft 

verder als volgt: 

 

“… 

Sectorale wetgeving 

- MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de 

vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken 

overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van 

de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van 

ontvankelijk- en volledigheid. 

Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat 

de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.  

…” 

 

3. 

De Raad stelt vast dat de POA in zijn verslag van 5 september 2019 stelde dat de aanvraag 

geen project-m.e.r.-screeningsnota omvatte, terwijl het project een “meergezinswoning met 3 

wooneenheden en 8 studentenkamers” betreft en dus “onder punt 10. Infrastructuurwerken, b) 
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stadsontwikkelingsprojecten” van bijlage III Project-MER-besluit valt. Naar aanleiding van de 

hoorzitting dient de aanvrager op 10 september 2019 een nota in, waarin deze stelt dat er 

geen sprake is van een uitbreiding van het aantal woongelegenheden en dat “dat voorliggende 

aanvraag geen voor stadsontwikkeling typerende milieu-impact met zich meebrengt”. In 

ondergeschikte orde en indien de verwerende partij van oordeel zou zijn dat het project wel 

degelijk voor stadsontwikkeling typerende milieu-implicaties met zich mee zou brengen, 

verzocht de aanvrager om de toepassing van een administratieve lus teneinde hem in de 

mogelijkheid te stellen alsnog een screeningsnota aan het dossier toe te voegen. Op 12 

september 2019 keurt de verwerende partij het verzoek van de aanvrager voor een 

termijnverlenging van 60 dagen goed. Op 27 september 2019 wordt de goedkeuring aan de 

betrokken partijen meegedeeld. Op 17 oktober 2019 dient tussenkomende partij dan ook 

aangepaste plannen in samen met onder meer een “nota aanpassing plannen” en 

screeningsnota.  

 

4. 

De POA adviseert in zijn aanvullend verslag van 7 november 2019 om het beroep in te willigen 

en de vergunning te verlenen, waaraan de verwerende partij gevolg geeft op 14 november 

2019. Die beslissing werd vernietigd met een arrest van de Raad van 1 april 2021 

(arrestnummer RvVb-A-2021-0848). Na de vernietiging van deze beslissing door de Raad 

voeren verzoekende partijen nog in twee nota’s (van respectievelijk 21 mei en 1 juni 2021) aan 

dat de ontbrekende screeningsnota niet kon geremedieerd worden in administratief beroep. 

Na de hoorzitting van 1 juni 2021 oordeelt de verwerende partij in navolging van het gunstig 

advies van de POA van 28 mei 2021 op 3 juni 2021 in de bestreden beslissing als volgt over 

de termijnverlening en de noodzaak van een screeningsnota: 

 

“… 

Het verzoek tot termijnverlenging werd aanvaard op 12 september 2019 door de 

deputatie. 

Overeenkomstig artikel 66 §2/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd de 

beslissingstermijn op gemotiveerd verzoek van de vergunningsaanvrager eenmalig met zestig 

dagen verlengd. (…) De termijnverlenging werd aan de aanvrager/beroepsindieners 

meegedeeld op 27 september 2019. (…) 

Voor de aanvraag geldt een screeningsplicht. Het project is opgenomen in bijlage III van 

het MER-besluit. 

Een project-m.e.r.-screeningsnota werd toegevoegd op 17 oktober 2019 op het omgevingsloket. 

(…) In deze nota zijn de mogelijke effecten van het project op de omgeving onderzocht en 

gemotiveerd waarom deze niet aanzienlijk zijn. 

…” 
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5. 

De verwerende partij oordeelt dus dat voor de voorliggende aanvraag een screeningsnota 

noodzakelijk is. Eerder werd al vastgesteld dat dergelijke nota niet aanwezig was in eerste 

administratieve aanleg. De in administratief beroep door de tussenkomende partij 

toegevoegde screeningsnota geeft verder zelf aan dat er sprake zou zijn van een 

stadsontwikkelingsproject. Het ontwikkelen van woongelegenheden met een zekere omvang 

is inderdaad in principe een ‘stadsontwikkelingsproject’. De vergunning heeft de ontwikkeling 

van een project met elf woongelegenheden – na wijziging – tien wooneenheden tot gevolg. Dit 

valt onder het ruime toepassingsgebied van de categorie ‘stadsontwikkelingsprojecten’, ook 

omdat een project niet louter omwille van de ‘omvang’, zonder rekening te houden met andere 

relevante criteria, zoals de aard en de ligging van het project, mag worden uitgesloten van een 

screening (HvJ 24 maart 2011, C-435/09).  

 

Ten overvloede mag worden opgemerkt dat zelfs in het geval zou moeten aangenomen 

worden dat in hoofde van de tussenkomende partij louter de intentie bestond 

voorzichtigheidshalve een screeningsnota toe te voegen, dient te worden vastgesteld dat haar 

redenering doorheen de procedure dat geen bijkomende woongelegenheden (en 

woonintensiteit) worden gecreëerd niet kan worden gevolgd, nu met de aanvraag een project 

voor elf – en na wijziging tien – woongelegenheden betreft. Er is voor de koten immers nooit 

een vergunning verleend en voor de wettige ingebruikname ervan dient niet alleen het 

vermeerderen van het aantal woongelegenheden vergund (geacht) te worden, maar is die ook 

afhankelijk van de wettige opdeling van de constructie die onlosmakelijk samenhangt met de 

vermeerdering van het aantal woongelegenheden. De bevestigingen op gemeentelijk niveau 

van het bestaan van “een meergezinswoning” zijn in het administratief dossier aanwezig, maar 

bieden wat dat betreft niet de nodige duiding. De Raad vindt voor de situatie voorafgaand aan 

de eerste inwerkingtreding van het gewestplan nog de getuigenverklaring waarin melding 

wordt gemaakt van studentenkamers in 1976, maar daaruit valt niet af te leiden om hoeveel 

kamers en welke opdeling het zou gaan. Voor het overige vallen er geen documenten terug te 

vinden die de opdeling voorafgaand aan de eerste inwerkingtreding van het gewestplan 

zouden staven. In dat licht geeft de bestreden beslissing zelf aan dat de “studentenkamers 

(…) niet als vergund geacht [kunnen] worden beschouwd” omdat er “geen bewijs [werd] 

bijgebracht dat deze studentenkamers reeds aanwezig waren voor 1979” en dat een 

vergunning wordt verleend gelet op de collegebeslissing “Studentenhuisvesting. Afwijking 

normen Bouwcode - Voorwaarden wijziging aantal woongelegenheden - Goedkeuring”. De 

Raad wijst er verder op dat de aanvrager in zijn nota tot aanpassing nog aangeeft dat er op 

bepaalde vlakken sprake is van een volume-uitbreiding, zelfs als er netto gezien sprake is van 
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een beperkter volume na vergunning. Gelet op het voorgaande kan daarbij niet aanvaard 

worden dat deze wijziging niet met een verhoging van de woonintensiteit gepaard gaat. 

 

6. 

De Raad stelt in dat verband dan ook vast dat het project redelijkerwijze moet worden 

beschouwd als een ‘stadsontwikkelingsproject’ in de zin van rubriek 10, b) van bijlage III van 

het project-MER-besluit, daar waar de eerdere vergunningen nooit het voorwerp hebben 

uitgemaakt van een m.e.r.-beoordeling. Het feit dat mogelijks geen MER moest worden 

opgemaakt voor het project, doet niet af dat deze screeningsnota met toepassing van artikel 

4.3.3, § 2 DABM moest worden toegevoegd aan het aanvraagdossier.  

 

7. 

De verzoekende partijen stellen dat het gebrek aan een screeningsnota niet kon geremedieerd 

worden in administratief beroep. 

 

Voor het aangevraagde werd de vereenvoudigde procedure (Afdeling 3 van Hoofdstuk 2 van 

het Omgevingsvergunningsdecreet) toegepast. Onderafdeling 1 “Ontvankelijkheids- en 

volledigheidsonderzoek” bevat onder meer artikel 38-40 OVD. In die bepalingen wordt de 

bevoegdheid om te oordelen over de volledigheid en de ontvankelijkheid van de aanvraag en 

de beslissing of er een milieueffectenrapport moet opgesteld worden, uitdrukkelijk toegewezen 

aan de bevoegde overheid in eerste aanleg. In het geval er beslist wordt dat een MER moet 

opgesteld worden, heeft dit de stopzetting van de vergunningsprocedure tot gevolg, waartegen 

geen administratief beroep kan worden ingesteld. 

 

Daar waar de verzoekende partijen in essentie stellen dat het ontbreken van een 

screeningsnota in administratief beroep niet kan worden geremedieerd, kan het enkele feit dat 

de verzoekende partijen verkeerdelijk verwijzen naar de gewone procedure en de analoge 

bepalingen in dat verband niet volstaan om tot de onontvankelijkheid van het middel te 

besluiten. Opdat een middel ontvankelijk is volstaat het dat het een voldoende omschrijving 

bevat van de geschonden geachte regelgeving of beginselen van behoorlijk bestuur, en 

verduidelijkt op welke wijze de aangevoerde regelgeving of beginselen worden geschonden. 

De aangevoerde schending van artikel 19-21 OVD kan gelet op voormelde essentie van het 

middel begrepen worden als een schending van artikel 38-40 OVD. 

 

9. 

Het wordt niet betwist dat de aanvraag pas in de administratieve beroepsfase werd 

vervolledigd met een screeningsnota door middel van een wijzigingsverzoek in het licht van - 
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volgens de nota in administratief beroep van de tussenkomende partij - “een administratieve 

lus”.  

 

Er kan niet worden ingezien hoe het herstellen van een gebrek aan een screeningsnota bij de 

aanvraag in administratief beroep, te verzoenen valt met de uitdrukkelijke bevoegdheid van de 

overheid in eerste administratieve aanleg zoals vermeld in de bepalingen die hiervoor zijn 

aangehaald. Dit werd bevestigd voor de vereenvoudigde procedure door de Raad van State 

in zijn arrest van 20 januari 2022, nummer 252.710: 

 

“… 

Het middel dat er in al zijn onderdelen van uitgaat dat de in laatste administratieve aanleg 

bevoegde overheid, vermeld in artikel 52 OVD, een onregelmatigheid in het ontvankelijkheids- 

en volledigheidsonderzoek van de in eerste administratieve aanleg bevoegde overheid, vermeld 

in artikel 15 OVD -meer bepaald de ontvankelijkheids- en volledigheidsbeslissing in eerste 

administratieve aanleg bij het ontbreken van een project-m.e.r.-screeningsnota bij de 

vergunningsaanvraag- kan herstellen, faalt derhalve naar recht. 

…” 

 

10. 

De Raad stelt dan ook vast dat voormelde bepalingen werden geschonden. Het gegeven dat 

de verwerende partij in de onderliggende zaak alsnog een MER-paragraaf heeft opgenomen 

in de bestreden beslissing, doet geen afbreuk aan de voorgaande conclusie. 

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

B. Overige middelen 

Het tweede, derde, vierde en vijfde middel kunnen niet tot een ruimere vernietiging leiden. Ze 

worden daarom niet verder onderzocht. 

VII. Indeplaatsstelling 

1. 

De verzoekende partijen vorderen onder meer met betrekking tot hun eerste middel de 

indeplaatsstelling door het arrest. 

 

2. 

Artikel 37, §2 DBRC-decreet luidt als volgt: 
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“Het Vlaams bestuursrechtscollege als vermeld in artikel 2, 1°, b), kan, als de nieuw te nemen 

beslissing, bevolen conform paragraaf 1, eerste lid, het gevolg is van een gebonden 

bevoegdheid van de verwerende partij, het arrest in de plaats stellen van die beslissing.  

 

Onder het geval, vermeld in het eerste lid, worden ook de gevallen van feitelijke of naderhand 

gebonden bevoegdheid verstaan die volgen uit de toepassing van de regelgeving in het licht 

van de concrete gegevens en omstandigheden van het dossier.” 

 

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

van de scheiding der machten over een beperkte substitutiebevoegdheid.  

 

Hij kan zijn arrest in de plaats stellen van de bestreden beslissing, en desgevallend zelf de 

gevraagde omgevingsvergunning weigeren, in zoverre de verwerende partij in dit kader als 

vergunningverlenende overheid beschikt over een gebonden bevoegdheid. De Raad kan deze 

indeplaatsstelling ook ambtshalve uitoefenen (RvS 18 mei 2020, nr. 247.566). 

 

3. 

Uit de beoordeling van het eerste middel blijkt dat de onvolledigheid van het aanvraagdossier 

bij gebrek aan een project-m.e.r.-screeningsnota voor de verwerende partij een gebonden 

bevoegdheid tot gevolg heeft. Tevens blijkt uit de bespreking dat de verwerende partij deze 

onoverkomelijke legaliteitsbelemmering niet kan herstellen in bestuurlijk beroep zodat ze enkel 

de onvolledigheid van de omgevingsvergunningsaanvraag kon vaststellen.  

 

De Raad beslist tot een indeplaatsstelling overeenkomstig artikel 37, §2 DBRC-decreet. 

VIII. Kosten 

De kosten van het beroep komen ten laste van de partij die ten gronde in het ongelijk wordt 

gesteld. Wanneer daarom wordt gevraagd kan de Raad ook een rechtsplegingsvergoeding 

toekennen aan de partij die ten gronde in het gelijk wordt gesteld. In dat geval omvatten de 

kosten van het beroep ook de toegekende rechtsplegingsvergoeding (artikel 21, §7 en artikel 

33 DBRC-decreet).  

 

De kosten van het beroep, met inbegrip van de door de verzoekende partijen gevraagde 

rechtsplegingsvergoeding, worden ten laste gelegd van de verwerende partij.  
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Het is passend om de kosten van de tussenkomst ten laste van de tussenkomende partij te 

laten. Ze beslist zelf om in de procedure tussen te komen, zodat ze ook instaat voor haar eigen 

kosten. Anders bestaat het risico dat de tussenkomst de inzet van de procedure verzwaart 

voor de verzoekende en de verwerende partij. 

IX. Beslissing  

1. De tussenkomst van de bv KABIN is onontvankelijk.  

 

2. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

3. De Raad stelt zijn arrest in de plaats van de nieuw te nemen beslissing en weigert de 

omgevingsvergunning voor het verbouwen van een meergezinswoning, op het perceel 

gelegen te Cuylitsstraat 83, 2018 Antwerpen. 

 

4. 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. 

 

5. De kosten van de tussenkomst, bepaald op 100 euro, blijven ten laste van de 

tussenkomende partij. 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 4 augustus 2022 door de zesde kamer. 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de zesde kamer, 

Julie SUYS Karin DE ROO 
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