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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 8 september 2022 met nummer RvVb-A-2223-0030  

in de zaak met rolnummer 2122-RvVb-0178-A 

 

 

Verzoekende partij Jan VERHEYEN 

 

met woonplaatskeuze te 2320 Hoogstraten, Begijnhof 36 

 

Verwerende partij het college van burgemeester en schepenen van de stad 

ANTWERPEN 

 

vertegenwoordigd door Mrs. Koen GEELEN en Sarah JACOBS 

met woonplaatskeuze te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 

64 bus 101 

 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 28 oktober 2021 de vernietiging 

van de beslissing van de verwerende partij van 15 oktober 2021, waarmee haar aanvraag tot 

opname van een meergezinswoning met vier appartementen in het vergunningenregister als 

‘vergund geacht’ wordt opgenomen voor wat betreft ‘de constructie inclusief de functie wonen 

en twee duplex-woonentiteiten’. (omgevingsnummer: 2021_CBS_08252). 

 

Het project ligt in 2018 Antwerpen aan de Sint-Laureisstraat 95 en heeft als kadastrale 

omschrijving afdeling 10, sectie K, nummer 1728 L3. 

II. Rechtspleging  

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

verzoekende partij dient een wederantwoordnota in. 
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De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 12 juli 

2022. 

 

De heer Jan VERHEYEN voert het woord voor de verzoekende partij. 

Advocaat Sarah LEEMANS loco advocaten Koen GEELEN en Sarah JACOBS voeren het 

woord voor de verwerende partij. 

III. Feiten 

Op 19 oktober 2020 vraagt de verzoekende partij om haar pand (door haar omschreven als 

een constructie met vier appartementen) gelegen in Antwerpen, aan de Sint-Laureisstraat 95 

als ‘vergund geacht’ op te nemen in het vergunningenregister. 

 

Het perceel ligt in woongebied (gewestplan ‘Antwerpen’). 

Het perceel ligt ook binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen. Dat plan bepaalt geen stedenbouwkundige 

voorschriften die relevant zijn voor de aanvraag. 

 

De verwerende partij neemt de constructie, inclusief de functie wonen en 2 duplex-

woonentiteiten, zoals in rood aangeduid op de plannen op 15 oktober 2021 als vergund geacht 

op in het vergunningenregister. 

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Regelmatigheid van de rechtspleging 

Meerdere ingediende (versies van) verzoekschriften 

1. 

De verzoekende partij maakt per beveiligde zending van 28 oktober 2021 een verzoekschrift 

over aan de Raad, vergezeld van een inventaris (met opgave van 18 stukken) en 18 stukken. 

 

Vervolgens wordt nadien via We-transfer op 21 december 2021 aan de Raad een Word-versie 

van het verzoekschrift bezorgd. De Raad stelt vast dat er een discrepantie bestaat tussen het  

ondertekende analoog ingediende verzoekschrift en de digitale Word-versie, namelijk wat 

betreft de uiteenzetting onder de titel ‘middelen’ (tussen het tweede en derde streepje is een 
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nieuwe tekstfragment ingevoegd) en de verwijzing naar een ‘stuk 19’ (volgens een aangevulde 

inventaris). 

 

Vervolgens dient de verzoekende partij met een aangetekende brief van 28 januari 2022 

(opnieuw) een aangepast verzoekschrift in, met een inventaris (met opgave van 21 stukken) 

en de bijkomende stukken 20 en 21. 

 

Het Procedurebesluit regelt strikt het procesverloop ten behoeve van een ordentelijke en faire 

rechtsstrijd waarin de rechten van verdediging geëerbiedigd zijn. 

 

Elk processtuk moet de Raad per beveiligde zending worden toegezonden, op straffe van 

onontvankelijkheid (artikel 8 van het Procedurebesluit).  

 

De Raad kan dus enkel rekening houden met het ondertekende verzoekschrift zoals het aan 

de Raad per beveiligde zending van 28 oktober 2021 werd toegezonden, zodat de daarvan 

afwijkende Word-versie zoals overgemaakt op 21 december 2021 buiten beschouwing wordt 

gelaten.  

 

Evenmin kan de Raad rekening houden met verzoekschriften die buiten de beroepstermijn van 

45-dagen zijn ingediend, een termijn die op straffe van onontvankelijkheid is voorgeschreven. 

De beroepstermijn voor het instellen van een vernietigingsberoep gericht tegen de bestreden 

beslissing die dateert van 15 oktober 2021 (en op 18 oktober 2021 ter kennis is gegeven) was 

op het ogenblik van de indiening van een nieuw verzoekschrift op 28 januari 2022 ruimschoots 

verlopen. De Raad kan dus ook met dit verzoekschrift geen rekening houden. 

 

De Raad zal dus voor de beoordeling van het beroep enkel rekening houden met het via 

beveiligde zending ingediend verzoekschrift van 28 oktober 2021.  

 

Nieuwe stukken lopende de procedure 

2. 

2.1. 

De verzoekende partij heeft samen met haar initieel verzoekschrift van 28 oktober 2021 een 

bundel met 18 stukken (volgens inventaris) ingediend. 

 

Vervolgens verwijst ze in het digitale (afwijkende) verzoekschrift van 21 december 2021 naar 

een ‘stuk 19’. 
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Bij het verzoekschrift van 28 januari 2022 voegt ze nog de ‘stuk 20’ en ‘stuk 21’. 

 

Vervolgens voegt ze bij haar wederantwoordnota nog de stukken 22 tot en met 28, namelijk 

‘bouwvergunning mei 1913’ (stuk 22), ‘bouwvergunning 1913#3581’ (stuk 23), ‘fiche van het 

pand, vastgesteld als bouwkundig erfgoed, dd. 29 maart 2019’ (stuk 24), ‘facturen GSJ’ (stuk 

25), ‘e-mail van Mr. Van Lommel’ (stuk 26), ‘e-mail van de heer L. Brabants’ (stuk 27) en ‘e-

mail van de jurist van de Stad Antwerpen’ (stuk 28) toe.  

 

2.2. 

Artikel 15, 5° van het Procedurebesluit bepaalt dat het verzoekschrift een inventaris van de 

overtuigingsstukken bevat. Artikel 16, 4° van het Procedurebesluit bepaalt dat de 

overtuigingsstukken die in de inventaris zijn vermeld moeten gevoegd worden bij het 

verzoekschrift.  

 

Uit die bepalingen volgt dat het neerleggen van aanvullende overtuigingsstukken in beginsel 

niet toegelaten is, zodat de stukken 19, 20 en 21, die voor het eerste zijn vermeld in de 

inventaris van de niet-rechtsgeldig ingediende verzoekschriften en ook op dat ogenblik pas 

(en dus niet samen met het initieel verzoekschrift) zijn overgemaakt, uit de debatten dienen te 

worden geweerd.  

 

Artikel 77, derde lid van het Procedurebesluit bepaalt verder dat een verzoekende partij aan 

haar wederantwoordnota aanvullende (geïnventariseerde) overtuigingsstukken kan toevoegen 

op voorwaarde dat ze nog niet over die stukken kon beschikken op het ogenblik waarop het 

verzoekschrift ingediend werd of als ze noodzakelijk zijn in de repliek op de antwoordnota van 

de verwerende partij. 

 

De verzoekende partij geeft niet aan dat er redenen zijn om van deze beginselen af te wijken, 

omdat ze voorafgaand aan het inleiden van het geding niet over de stukken 20 tot en met 28 

beschikte terwijl bijna alle stukken (m.u.v. het stuk 27) dateren van voor de indiening van het 

verzoekschrift (en sommige stukken zelfs meer dan 100 jaar oud zijn). Evenmin toont ze aan 

dat deze stukken noodzakelijk zijn in haar repliek op de antwoordnota van de verwerende 

partij. Nog daargelaten de vraag of de verzoekende partij overtuigend is in haar bijkomende 

stukken, worden deze in elk geval uit de debatten geweerd. 

 

De Raad zal dus voor de behandeling van de vordering enkel rekening houden met de stukken 

1 tot en met 18. 
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V. Onderzoek van het enig middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikel 4.2.14, §1 en 5.1.3, §1 VCRO; 

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

bestuurshandelingen (Motiveringswet); 

- het legaliteits-, het zorgvuldigheids-, het redelijkheids- en het vertrouwensbeginsel als 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

Ze stelt in haar enig middel met vijf onderdelen: 

 

“Middelen 

 Artikel 4.2.14 §1 van het V.C.R.O. stelt “Bestaande constructies waarvan door enig rechtens 

toegelaten bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze gebouwd werden voor 22 april 1962, 

worden voor de toepassing van deze codex te allen tijde geacht te zijn vergund”. Art. 5.1.3, 

§1 van het V.C.R.O. stelt bovendien dat dergelijke constructies in het vergunningenregister 

dienen opgenomen te worden als “vergund geacht”. Met de bouwvergunning van 1913 

(STUK 9), de weigering uit 2015 (STUK 2, pp.13-14) en het PV van 21 september 2021 

(STUK 15) toont verweerder aan dat de indeling in 4 entiteiten de enige oorspronkelijke 

constructie is en dat deze ruim voor 1962 dateert. De opname van de huidige indeling als 

“vergund geacht” kan niet geweigerd worden. 

 Artikel 5.1.3 §1 van het V.C.R.O. stelt dat voor een bepaalde constructie die niet (meer) 

bestaat, de opname “vergund geacht” geweigerd moet worden. Verweerder kan de twee 

duplexwoningen uit 1980 onmogelijk opnemen als “vergund geacht”. De aankoopakte uit 

2013 bewijst dat deze constructie niet bestaat.  

 Artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen vereist dat verweerder uitdrukkelijk motiveert waarom ze een reeds 

jaren verdwenen indeling in duplexwoningen als vergund geacht wenst te registreren. 

 Artikel 5.1.3 §2 van het V.C.R.O. stelt dat een weigering tot opname “als vergund geacht” 

per beveiligde zending aan de eigenaar wordt betekend. De opname in het 

vergunningenregister als “vergund geacht” van twee duplexwoningen maskeert in dit geval 

een de facto weigering  tot de aangevraagde opname als “vergund geacht” van de 

bestaande situatie. Verweerder is verplicht zo’n weigering met aangetekende brief bekend 

te maken aan de eigenaar, wat verweerder heeft nagelaten. 
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 Het legaliteitsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het 

vertrouwensbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zijn met de voeten 

getreden. Op 21 september 2021 besliste verweerder middels een stedenbouwkundige PV 

dat de opdeling in 4 entiteiten overeenkomstig de vergunde toestand is. Drie weken later 

beslist verweerder dat er een “vermoeden van vergunning” wordt toegekend aan twee 

onbestaande duplexwoningen, met de duidelijke intentie om hier bestuurlijke gevolgen uit 

te laten voortvloeien (kadaster, bestuurlijke handhaving, busnummering) 

Het feit dat verzoeker gedurende vijf jaar alle verzoeken van verweerder heeft ingewilligd, 

regelmatig aangedrongen heeft voor het wegwerken van de misverstanden (STUKKEN 3 

en 7), en alle financiële en materiële inspanningen heeft genomen om de goede ruimtelijke 

ordening te respecteren, impliceert dat het recente collegebesluit alle rechtszekerheid 

wegneemt uit het stedenbouwkundig beleid. De bijgevoegde plannetjes, waarop de 

bestaande situatie is vervangen door een fictieve indeling van het gebouw, zijn in strijd met 

wat eerdere stadsmedewerkers in opeenvolgende processen verbaal hebben vastgelegd 

en daardoor een flagrante schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Voor de huidige bewoners van het pand, wonend in vergunde en conforme appartementen, 

zou dit collegebesluit ontoelaatbare administratieve consequenties kunnen hebben (zoals 

het verdwijnen van 2 busnummers).” 

 

2. 

De verwerende partij wijst vooreerst op de bewijslast die in kader van het vermoeden van 

vergunning op de verzoekende partij rust en stelt dat ze niet nuttig naar de aankoopakte van 

2013 (stuk 1), de weigeringsbeslissing van 2015 (stuk 2), de bouwvergunning van 1913 (stuk 

10) en het proces-verbaal van 21 september 2021 (stuk 15) kan verwijzen omdat ze deze 

stukken niet bij haar aanvraag heeft gevoegd zodat de verwerende partij niet kan worden 

verweten deze niet bij haar beoordeling heeft betrokken.  

 

Bovendien merkt ze op dat de door de verzoekende partij bij haar aanvraag gevoegde plannen 

‘ongedateerde plannen’ zijn, zodat ook deze geen bewijs vormen. Uit de bestreden beslissing 

blijkt duidelijk op welke stukken de verwerende partij haar beoordeling baseert en waarom ze 

beslist om twee duplex-woonentiteiten als ‘vergund geacht’ op te nemen in het 

vergunningenregister. 

 

Ze stelt ook dat de ingeroepen schending van het legaliteitsbeginsel onontvankelijk is omdat 

de verzoekende partij hierover niets uiteenzet in haar betoog. Wat betreft de beweerde 

schending van het vertrouwensbeginsel merkt ze op dat dit niet contra legem kan worden 

ingeroepen terwijl ze bovendien geenszins het vertrouwen heeft gewekt dat de aanvraag voor 

vier woonentiteiten zou worden ingewilligd. Ook stelt ze dat er geen sprake is van een 
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schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en kan de verzoekende partij niet volstaan met het 

verwijzen naar gedane financiële en materiële inspanning en het lot van de huidige bewoners 

van het pand om een schending van het redelijkheidsbeginsel aan te voeren. 

 

3. 

De verzoekende partij stelt in haar wederantwoordnota nog bijkomend: 

 

“1.Het eerste middel is gegrond: constructies gebouwd voor 22 april 1962 zijn vergund 

geacht 

(…) 

De geldigheid van de bouwvergunning uit 1913 kan onmogelijk betwist worden.  

STUK 2 laat de oorspronkelijke tekening zien, in het nieuw bijgevoegde STUK 22 toont de 

detailfoto duidelijk de datum “mei 1913”. 

In STUK 23 ziet men dat de stad Antwerpen toelating tot bouwen heeft verleend op 30 mei 

1913. 

Deze bouwvergunning, geïnventariseerd onder nr. 1912#3581, werd op 2016 reeds vermeld 

door een stadsambtenaar in een PV(STUK 5, p.4). 

Ook in STUK 2, p.13, werd verwezen naar deze bouwvergunning. 

We voegen nog STUK 24 toe, de fiche van het bouwkundig erfgoed dat op dit adres vastgesteld 

werd op 29 maart 2019, waarin naar dezelfde bouwvergunning uit 1913 verwezen wordt. 

Slechts 3 weken voor het collegebesluit heeft stadstoezichter Tom Berckmoes in een officieel 

PV bevestigd dat het aantal woongelegenheden gebaseerd moet worden op de 

bouwvergunning van 1913 (STUK 15, pp5-6- 

We voegen nog STUK 28 toe, waarin de jurist van de Stad Antwerpen, Mw. De Meyer, op 30 

september 2021 verwijst naar de bouwvergunning van 9 mei 1913. 

 

Het college kan onmogelijk de verpletterende bewijswaarde van deze stukken naast zich 

neerleggen. Op de gemeentelijke overheid rust een actieve onderzoeksplicht. Verweerder stelt 

dat haar onterecht verweten wordt dat ze geen rekening heeft gehouden met stukken die 

verzoeker aanbracht na 19 oktober 2020. Nochtans betreft het -zonder uitzondering – allemaal 

stukken die afkomstig zijn van de stedelijke administratie én de stedelijke juridische dienst. De 

impliciete suggestie dat de volle beschikbaarheid van informatie voor een ander besluit had 

kunnen zorgen, is het beste argument voor de gevraagde nietigverklaring van het collegebesluit. 

In STUK 27 laat de Dienst Vergunningen van de stad Antwerpen weten “dat hier mogelijks iets 

misgelopen is”. 

 

2.Het tweede middel is gegrond: een niet-bestaande constructie kan niet vergund geacht 

worden 

(…) 
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Deze weerlegging mist elke grond: het college wist zeer goed dat de bestaande toestand uit 4 

woningen bestond en heeft dit zelfs expliciet in haar collegebesluit vermeld: “Omschrijving van 

de bestaande toestand: Het pand betreft een rijwoning met vier bouwlagen onder een plat dak 

en bestaat momenteel uit een appartement op het gelijkvloers en telkens een appartement op 

elk van de drie verdiepingen” (zie STUK 16). Art. 5.1.3, §1 VCRO is duidelijk. De vaststelling 

van het feit dat de constrcutie niet meer bestaat, geldt als motivering voor de weigering tot 

opname als “vergund geacht”. 

 

Bovendien heeft verweerder na een eerder collegebesluit in 2020 beslist om de constructie in 

het vergunningenregister op te nemen als “meergezinswoning met 4 appartementen” (STUK 

19), waardoor het collegebesluit niet alleen onwettig is maar bovendien hinderlijke verwarring 

veroorzaakt zoals gebleken is op 18 mei 2021 wanneer een bouwtoezichter de bestaande 

indeling een bouwovertreding noemde (STUK 21), een indeling die nota bene overeenstemt 

met een officiële bouwvergunning, expliciet erkend door de eigen juridische dienst van de stad! 

 

3.Het derde middel is gegrond: de beslissing is onvoldoende gemotiveerd 

(…) 

Verweerder vindt de loutere vermelding (zonder enig documentair bewijs, nota bene!) “in de 

periode van 1962 tot 1980 werd het pand steeds door twee gezinnen bewoond” een voldoende 

juridische en feitelijke overweging om te bewijzen dat de constructie vandaag uit twee duplex-

woningen bestaat en zo vergund geacht moet worden (nr. 45). 

Verzoeker vindt dat niet. Bovendien kan er onmogelijk een tegenbewijs geleverd worden omdat 

de constructie “Meergezinswoning met 4 appartementen” reeds meer dan één jaar in het 

vergunningenregister is opgenomen (Art. 4.2.14, §2, VCRO, zie STUK 19) 

 

4.Het vierde middel is gegrond: het collegebesluit moest aangetekend verzonden worden 

(…) 

Verweerder slaagt er niet in aan te tonen dat de beslissing met een aangetekende zending werd 

bezorgd. Verzoeker heeft er wel degelijk belang bij te weten dat de 4 appartementen in zijn 

eigendom plots gewijzigd zijn naar twee busnummers. Verzoeker heeft er ook belang bij te 

weten dat een bouwtoezichter oordeelt dat er een bouwovertreding op zijn pand rust omwille 

van een collegebesluit dat hem niet werd meegedeeld.  

 

5.Het vijfde middel is gegrond: algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

Verweerder haalt een precedent aan (nl. RvVb 17 december 2020, nr. RvVb-A-2021-0470) 

wanneer ze stelt: Het vertrouwensbeginsel kan enkel geschonden zijn wanneer eenzelfde 

overheid op een niet te verantwoorden wijze terugkomt op een vaste gedragslijn”. Stukken 

2,10,5,15,19,22,23,24 zijn zonder uitzondering allemaal afkomstig van de gemeentelijke 

overheid en bevestigen het bestaan van de bouwvergunning van 1913 als constructie met 4 

woonappartementen, ofwel bevestigen ze de opname in het vergunningenregister als 
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“meergezinswoning met 4 appartementen”. In het bestreden collegebesluit komt diezelfde 

overheid op niet te verantwoorden wijze terug op alle voorgaande communicatie. Het 

vertrouwensbeginsel is geschonden. 

 

Verweerder vindt dat het zorgvuldigheidsbeginsel niet geschonden is. Nochtans heeft 

verweerder geen rekening gehouden met de kadastrale situatie (STUK 17), de bestaande 

situatie (zoals uitdrukkelijk gemeld in het betwiste collegebesluit) en het PV dat haar 

stedenbouwkundige toezichter opstelde (STUK 15). Het zorgvuldigheidsbeginsel is wel degelijk 

geschonden.  

…” 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partij stelt in essentie dat de verwerende partij het aangevraagd pand foutief 

als ‘vergund geacht’ opneemt in het vergunningenregister als een constructie met “twee 

duplex-woonentiteiten”, terwijl deze indeling niet (meer) bestaat en het pand is ingericht en 

bestemd als een meergezinswoning met vier appartementen. Bovendien motiveert ze haar 

beslissing, in het bijzonder over de indeling van het pand niet afdoende.  

 

2. 

2.1. 

Artikel 4.2.14, §1 VCRO bepaalt dat constructies waarvan door enig rechtens toegelaten 

bewijsmiddel aangetoond wordt dat ze vóór 22 april 1962 gebouwd werden, voor de 

toepassing van de VCRO geacht worden te allen tijde te zijn vergund. Het bewijs van oprichting 

vóór die datum vestigt een onweerlegbaar vermoeden van vergunning van de constructie. Uit 

artikel 4.2.14, §2 VCRO volgt dat er een weerlegbaar vermoeden van vergunning gevestigd 

wordt na het bewijs dat de constructie in de periode vanaf 22 april 1962 tot de eerste 

inwerkingtreding van het gewestplan waarin ze gelegen is, gebouwd werd. 

 

De opname van een bestaande constructie in het vergunningenregister ‘als vergund geacht’ 

op grond van een ‘onweerlegbaar’ vermoeden is mogelijk via een registratiebeslissing zoals 

geregeld bij artikel 5.1.3, §1 VCRO dat luidt: 

 

“§1. Bestaande constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen of uithangborden, 

waarvan door enig rechtens toegelaten bewijsmiddel in de zin van boek III, titel III, hoofdstuk VI 

van het Burgerlijk Wetboek is aangetoond dat ze gebouwd werden vóór 22 april 1962, worden 

in het vergunningenregister opgenomen als “vergund geacht”, onverminderd artikel 4.2.14, § 3 

en § 4. Op de gemeentelijke overheid rust ter zake een actieve onderzoeksplicht. 
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De vaststelling van de aanwezigheid van een geldig bewijs dat de bestaande constructie vóór 

22 april 1962 gebouwd werd, en de omschrijving van de aard van dat bewijs, geldt als motivering 

voor de beslissing tot opname als “vergund geacht”. 

 

De vaststelling van het feit dat de constructie niet meer bestaat, van de afwezigheid van enig 

bewijsmiddel, of van het feit dat het voorhanden zijnde bewijsmiddel aangetast is door 

uitdrukkelijk aangegeven onregelmatigheden, geldt als motivering voor de weigering tot opname 

als “vergund geacht”. 

 

Een weigering tot opname als “vergund geacht”, wordt per beveiligde zending aan de eigenaar 

betekend.” 

 

Het ‘vergund geacht’ zijn waarvan sprake in artikel 5.1.3, §1 en 4.2.14, §1 VCRO geldt enkel 

voor “bestaande constructies” waarvan naar feiten en recht is aangetoond dat ze gebouwd 

werden vóór 22 april 1962. Uit de memorie van toelichting blijkt dat met de term “bestaande” 

constructie wordt verduidelijkt dat de vermoedens niet kunnen ingeroepen worden ten aanzien 

van een “verdwenen” constructie (Parl.St. Vl.Parl., 2008-09, nr. 2011/1, 107, nr. 349). 

 

2.2. 

Bovendien is sinds 1 mei 2000 ook het wijzigen van het aantal woongelegenheden, dit is ook 

het wijzigen van het aantal woongelegenheden van een gebouw, vergunningsplichtig gemaakt, 

dit overeenkomstig artikel 99, §1, 7° DRO dat als volgt luidde: 

 

“Art. 99. § 1. Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: 

(…) 

7° in een gebouw het aantal woongelegenheden wijzigen die bestemd zijn voor de huisvesting 

van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een 

etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer;” 

 

Echter moet de stelling dat het wijzigen van het aantal woongelegenheden pas sinds 1 mei 

2000 vergunningsplichtig is meteen genuanceerd worden. Immers, zijn ‘verbouwingen’ met 

oog op het wijzigen van het aantal woongelegenheden in een bestaande woning sinds de 

inwerkingtreding van de Stedenbouwwet op 22 mei 1962 steeds vergunningsplichtig geweest. 

Het (destijds geldende) artikel 44, §§1 en 2 Stedenbouwwet bepaalde: 

 

“§1. Niemand mag zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het 

college van burgemeester en schepenen :  
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1. bouwen, een grond gebruiken voor het plaatsen van een of meer vaste inrichtingen, afbreken, 

herbouwen, verbouwen van een bestaande woning, instandhoudings- of onderhoudswerken 

uitgezonderd; onder het bouwen en plaatsen vaste inrichtingen wordt verstaan het oprichten 

van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet duurzame 

materialen, die in de grond is ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op de grond steun vindt 

ten behoeve van de stabiliteit, en bestemd is om ter plaatse te blijven staan, al kan zij ook uit 

elkaar genomen of verplaatst worden;  

(…)  

§2. (…) De Koning kan de lijst vaststellen van de werken en handelingen waarvoor, wegens 

hun geringe omvang, geen vergunning vereist is.”  

 

Hieruit blijkt dat de vergunningsplicht voor het ‘verbouwen’ van een woning gold onder 

voorbehoud van een door de Koning vast te stellen lijst van werken en handelingen waarvoor, 

wegens geringe omvang, geen vergunning vereist was (artikel 44, §2). 

 

Bepaalde werken zoals “de plaatsing van sanitaire, elektrische, verwarmings-, isolerings-, of 

verluchtingsinstallaties binnen een gebouw” konden genieten van een vrijstelling maar dit pas 

sinds de wijziging van het KB bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 1996. En dit 

“voor zover ze noch de wijziging van het gebruik of van de bestemming of - wanneer het een 

woongebouw betreft - de wijziging van het aantal woongelegenheden met zich meebrengt.” 

Bijgevolg is het aan de aanvrager om aan te tonen dat de (eventuele) werken uitgevoerd om 

het aantal woongelegenheden of de indeling van de woongelegenheden van een constructie 

te wijzigen, ook gedekt zijn door een vermoeden van vergunning. De verzoekende partij kan 

dus enkel terugvallen op de scharnierdatum van 1 mei 2000 indien ze aantoont dat er geen 

vergunningsplichtige werken zijn uitgevoerd om de woningsplitsing te realiseren. 

 

2.3. 

Een belanghebbende die zich op een vermoeden van vergunning beroept en aanspraak maakt 

op de opname van de constructie in het vergunningenregister overeenkomstig artikel 5.1.3, §1 

VCRO moet ‘door enig rechtens toegelaten bewijsmiddel’ aantonen dat de constructie vóór 22 

april 1962 gebouwd werd. 

 

Wanneer een eigenaar voor een welbepaalde bestaande constructie de opname in het 

vergunningenregister vraagt en zich daarbij op het onweerlegbaar vermoeden van vergunning 

beroept, zal hij in eerste instantie niet alleen de datum van oprichting van de constructie 

moeten aantonen, maar ook dat deze op datum van de aanvraag (= in huidige bestaande 

toestand) een ongewijzigde omvang en verschijningsvorm kent én er geen sprake is van een 
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vergunningsplichtige wijziging van de constructie en/of het aantal woongelegenheden na de 

door hem vooropgestelde scharnierdatum. 

 

Tegenover de vrijheid van bewijsmiddelen die de verzoekende partij heeft, staat de 

beoordelingsbevoegdheid van de verwerende partij. De appreciatie van het bewijsmateriaal 

behoort tot de discretionaire bevoegdheid van het bestuur. Het is de taak van de bevoegde 

overheid om het voorgelegde bewijsmateriaal op een zorgvuldige wijze te onderzoeken en te 

beoordelen. 

 

Op de verwerende partij rust ook een actieve onderzoeksplicht, die erin bestaat dat ze moet 

nagaan of de verzoekende partij met betrekking tot de vergund geachte constructie geen 

handelingen heeft gesteld die niet meer gedekt zijn door het vermoeden van vergunning 

(artikel 4.2.14, §3 VCRO) en of er geen in kracht van gewijsde getreden rechterlijke 

beslissingen zijn die het vergund geacht karakter van de constructie tegenspreken (artikel 

4.2.14, §4 VCRO).  

 

2.4. 

Op grond van de artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet en het motiveringsbeginsel moet uit 

de motivering van de beslissing over de registratieaanvraag afdoende, dat wil zeggen op 

draagkrachtige wijze, blijken waarom het bestuur de oprichting en/of de indeling van de 

constructie in de aangeduide scharnierperiode al dan niet bewezen acht. Er kan enkel met de 

in de beslissing opgenomen motivering rekening worden gehouden. 

 

Het afdoende gemotiveerd zijn houdt eveneens verband met het zorgvuldigheidsbeginsel en 

het redelijkheidsbeginsel, twee componenten van het materiële motiveringsbeginsel. Er is 

sprake van een onzorgvuldige beslissing als blijkt dat de verwerende partij heeft nagelaten de 

relevante en in feite en in rechte juiste elementen in haar beoordeling te betrekken. Er is 

slechts sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer een beslissing berust 

op feitelijk juiste en rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding 

bestaat tussen die motieven en de inhoud van de beslissing. Een toets aan het 

redelijkheidsbeginsel is dus een laatste stap, die pas aan de orde is wanneer de motieven 

feitelijk juist en rechtens relevant zijn.  

 

Het vertrouwensbeginsel is een beginsel van behoorlijk bestuur dat moet vermijden dat de 

rechtmatige verwachtingen die een rechtsonderhorige uit het bestuurlijk optreden put, tekort 

worden gedaan. Het vertrouwensbeginsel kan enkel geschonden zijn wanneer eenzelfde 
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overheid op een niet te verantwoorden wijze terugkomt van een vaste gedragslijn, of op 

toezeggingen of beloften die zij in een bepaald concreet geval heeft gedaan. 

 

3. 

De bestreden beslissing oordeelt over de aanvraag “tot opname in het vergunningenregister 

van een constructie met de functie wonen van vier woonentiteiten” als volgt: 

 

“… 

Op datum van 19 oktober 2020 vroeg Verheyen Jan om het pand, gelegen Sint-Laureisstraat 

95 district Antwerpen, op te nemen in het vergunningenregister wegens vermoeden van 

vergunning. Hierbij werden de volgende documenten ter staving toegevoegd: 

• Plannen van de huidige toestand; 

• Foto’s van de huidige toestand; 

• Luchtfoto’s; 

• Kadastrale gegevens; 

• Bewonersgrafiek; 

• Proces-verbaal; 

• Volgende archiefstukken: 

• Plannen van 1913; 

• Vergunning van 6 januari 2012. 

… 

 

Argumentatie 

Het voorwerp 

De aanvraag betreft de vraag tot opname in het vergunningenregister van een constructie met 

de functie wonen van vier woonentiteiten. 

De bewijsvoering 

Volgens de kadastrale gegevens  dateert de ingebruikneming van het gebouw van voor 1919. 

Het gebruik van dit pand werd meermaals gewijzigd. 

In oorsprong werd het gebouwd als winkel op het gelijkvloers met appartementen op de 

verdiepingen. In de periode van 1962 tot 1980 werd het pand steeds door twee gezinnen 

bewoond. Het is onduidelijk tot wanneer de winkelruimte als dusdanig gebruikt werd. 

In 2011 werd een aanvraag gedaan voor regulariseren van reeds uitgevoerde werken en het 

verder verbouwen. 

De toenmalige bestaande toestand bestond uit acht niet-vergunde studio’s. De vergunde 

toestand waren zes studentenkamers met op het gelijkvloers gemeenschappelijke ruimtes. Uit 

huidige aanvraag blijkt dat deze vergunning niet gevolgd werd en dat er werd overgegaan tot 

verbouwen van elke verdieping tot een zelfstandige woning. 
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Voorgaande bewijst voldoende dat de constructie dateert van voor de inwerkingtreding van de 

Wet op Stedenbouw (22 april 1962). 

Voorgaande bewijst voldoende dat de functie van wonen en twee duplex woonentiteiten, dateert 

van voor het van kracht zijnde gewestplan (9 november 1979) en na de inwerkingtreding van 

de wet op Stedenbouw (22 april 1962). 

Conclusie 

Uit de bijgevoegde bewijsmaterialen blijkt dat de constructie, inclusief de functie van wonen en 

twee duplex-woonentiteiten, zoals in rood aangeduid op de plannen, in aanmerking komen voor 

opname in het vergunningenregister wegens vermoeden van vergunning.”  

 

4. 

De Raad stelt vast dat er geen betwisting bestaat over het vergund geacht karakter van de 

constructie op zich (de ‘bouwschil’), waarvan de oprichting dateert van vóór 22 april 1962. 

 

Partijen zijn het ook eens over een deel van de woonfunctie van het pand, namelijk de 

woonfunctie van de eerste, tweede en derde verdieping (los van de discussie over de indeling). 

De functie van het gelijkvloers, dat eertijds werd gebruikt als winkelruimte maar nadien een 

ander gebruik (wonen) zou gekend hebben, is volgens beide partijen ‘wonen’ (maar wel 

onbeslist qua indeling). 

 

Partijen zijn het niet eens over het aantal woonentiteiten en de daarmee samenhangende 

indeling van de constructie. De verzoekende partij meent dat het pand is opgesplitst in vier 

woonentiteiten waarbij telkens één entiteit per verdieping (gelijkvloers en 3 bovengelegen 

verdiepingen) is ingericht en dus in die constellatie als vermoed vergund moet geregistreerd 

worden terwijl de verwerende partij oordeelt dat het pand maar twee (duplex)woonentiteiten 

omvat (entiteit 1 omvat het gelijkvloers en de 1e verdieping – entiteit 2 omvat de 2e en 3e 

verdieping). 

 

5. 

In een eerst middelonderdeel voert de verzoekende partij aan dat de indeling van het pand in 

vier entiteiten voldoende blijkt uit “de bouwvergunning van 1913 (STUK 9), de weigering uit 

2015 (STUK 2, pp.13-14) en het PV van 21 september 2021 (STUK 15)” en de verwerende 

partij dus de opname niet kon weigeren. 

 

Ten eerste merkt de verwerende partij op dat deze stukken niet toegevoegd waren bij de 

aanvraag, zoals ingediend door de verzoekende partij op 19 oktober 2020, en ze deze dus 

niet kon betrekken in haar beoordeling. 
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Uit nazicht van het administratief dossier (stuk 1 verwerende partij) blijkt dat deze stukken 

inderdaad niet zijn toegevoegd aan de aanvraag en de verzoekende partij bewijst het 

tegendeel niet. Het kan aan de verwerende partij bijgevolg niet verweten worden dat ze geen 

rekening heeft gehouden met stukken die haar niet bekend waren op het moment dat ze haar 

beoordeling heeft gemaakt. Indien de verzoekende partij meent dat ze op grond van bijkomend 

(of nieuw) bewijsmateriaal haar beweringen kan staven, moet ze dit in eerste instantie 

voorleggen aan de bevoegde overheid hetzij lopende de administratieve procedure hetzij 

middels een nieuwe aanvraag. Volledigheidshalve wordt hieromtrent ook verwezen naar 

hetgeen hiervoor is gesteld onder randnummer 2.2, namelijk dat de aanvrager er toe gehouden 

is om aan te tonen dat de (eventuele) werken uitgevoerd om de indeling van of het aantal 

woongelegenheden in een constructie te wijzigen, ook gedekt zijn door een vermoeden van 

vergunning. 

 

In elk geval kunnen nieuwe bewijsstukken niet voor het eerst bijgebracht worden in het kader 

van de vernietigingsprocedure. De Raad kan geen rekening houden met een post factum 

motivering van een registratieaanvraag, en evenmin kan hij de bestreden beslissing toetsen 

aan de inhoud van stukken die niet bij de aanvraag gevoegd waren. Volledigheidshalve, wordt 

wat betreft de verwijzing naar de bijkomende stukken 22-23-24-27-28, herhaald dat ook met 

deze stukken geen rekening kan gehouden worden bij de beoordeling van het 

middelonderdeel aangezien deze geweerd zijn uit de debatten.  

 

Het eerste middelonderdeel is ongegrond. 

 

6. 

In een tweede middelonderdeel voert de verzoekende partij aan dat de verwerende partij de 

“twee duplexwoningen uit 1980 onmogelijk kon opnemen als “vergund geacht”” omdat de 

constructie niet meer als dusdanig bestaat en in geen geval overeenstemt met de bestaande 

situatie zoals die onder meer blijkt uit de aankoopakte (stuk 1). Ze meent dat de verwerende 

partij haar beoordeling steunt op een ‘fictieve’ situatie die geen steunt vindt in de stukken. De 

opname van die constellatie moest dus geweigerd worden omdat de “constructie niet meer 

bestaat” zoals vereist bij artikel 5.1.3, §1 VCRO. Ze meent dat de bestreden beslissing op dit 

vlak niet afdoende is gemotiveerd (derde middelonderdeel), minstens dat deze berust op een 

onzorgvuldig onderzoek en onredelijk is (deel vijfde middelonderdeel). 

 

Zoals hiervoor uiteengezet blijkt dat met de term “bestaande” constructie wordt bedoeld dat de 

vermoedens niet kunnen ingeroepen worden ten aanzien van een “verdwenen” constructie. 

Dit neemt evenwel niet weg dat een constructie slechts kan opgenomen worden als niet alleen 
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de datum van oprichting van de constructie is aangetoond, maar als vaststaat dat de 

constructie op de datum van de opname, namelijk in de huidige bestaande toestand, een 

ongewijzigde omvang en verschijningsvorm kent (met inbegrip van de indeling van de 

verdiepingen van het pand). 

 

Immers, zoals hiervoor aangegeven moeten bij de beoordeling ook rekening houden worden 

met artikel 4.2.14, §3 VCRO dat bepaalt dat “indien met betrekking tot een vergund geachte 

constructie handelingen zijn verricht die niet aan de voorwaarden van §1 en §2, eerste lid, 

voldoen, deze handelingen niet door de vermoedens, vermeld in dit artikel, (worden) gedekt.” 

Volgens de memorie van toelichting wordt hiermee ‘verduidelijkt (...) dat de vermoedens niet 

van toepassing zijn op illegale aanpassingen aan vergund geachte constructies, dewelke 

werden aangebracht na de inwerkingtreding van de Stedenbouwwet (…)” (Parl.St. Vl.Parl., 

2008-09, nr. 2011/1, 107, nr. 350). Aanpassingen door verbouwingen aan een woning zijn 

immers, zoals reeds aangehaald, vergunningsplichtig gesteld bij artikel 44 Stedenbouwwet. 

Dit betekent evenwel niet noodzakelijk dat het ‘vergund geacht karakter’ per definitie vervalt 

zodra er aan de constructie vergunningsplichtige werken zijn uitgevoerd zonder vergunning, 

tenzij de oorspronkelijke constructie daardoor in die mate is gewijzigd of aangepast dat deze 

niet langer kan worden gelijkgesteld met de oorspronkelijke constructie.  

 

De vraag stelt zich dus of de verzoekende partij op grond van de stukken gevoegd bij de 

aanvraag in eerste instantie geldig kon besluiten dat de constructie op het moment van de 

aanvraag een ongewijzigde omvang en verschijningsvorm kende als ten tijde van de 

oprichting, ook wat betreft de indeling van het pand en de appartementering.  

 

De beslissing van de verwerende partij over de aanwezigheid van twee duplexwoningen blijkt 

geen steun te vinden in de stukken van het aanvraagdossier bestaande uit onder meer foto’s 

van de gevels, gevelplannen (niet gedateerd), grondplannen huidige toestand (niet gedateerd), 

een inplantingsplan (niet gedateerd), een snede (niet gedateerd) en een oud samenvattend 

plan (niet gedateerd).  

 

Bovendien stelt ze in de bestreden beslissing nog dat het pand “In oorsprong werd [het] 

gebouwd als winkel op het gelijkvloers met appartementen op de verdiepingen” en dat het “ 

onduidelijk [is] tot wanneer de winkelruimte als dusdanig gebruikt werd”. Deze vaststelling valt 

moeilijk te rijmen met haar besluit dat “de functie van wonen en twee duplex woonentiteiten, 

dateert van voor het van kracht zijnde gewestplan (9 november 1979) en na de 

inwerkingtreding van de wet op Stedenbouw (22 april 1962)”. Dit klemt des te meer nu ze 
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hiervoor uitgaat van een weerlegbaar vermoeden van vergunning, waarop de verzoekende 

partij niet heeft aangestuurd.  

 

Evenmin kan ze haar besluit over het vermoed vergund karakter van twee duplex-

appartementen steunen op de overweging dat “In de periode van 1962 tot 1980 het pand 

steeds door twee gezinnen [werd] bewoond”. De Raad merkt hierbij ook op dat er hem 

overigens geen enkele bepaling bekend is die stelt dat een woonbestemming op de indeling 

van een pand ipso facto als vergund geacht dient te worden beschouwd wegens een 

inschrijving in het bevolkingsregister of wegens het enkele feit dat het kwestieuze gebouw 

gedurende een bepaalde periode bewoond zou zijn geweest door een of meerdere gezinnen.  

 

Evenmin blijkt uit de bestreden beslissing dat is onderzocht of al dan niet vergunningsplichtige 

werken werden uitgevoerd aan het gebouw en of de constructie daardoor in die mate is 

gewijzigd of aangepast dat ze niet langer kan worden gelijkgesteld met de oorspronkelijke 

constructie, ook wat betreft de indeling. Evenmin kan de verwerende partij zomaar uitgaan van 

de aanname dat de creatie van de duplexappartementen (waar voorheen op het gelijkvloers 

een winkelruimte was voorzien) niet door vergunningsplichtige verbouwingswerken (zoals 

vergunningsplichtig gesteld bij artikel 44 Stedenbouwwet sinds 22 april 1962) tot stand zijn 

gekomen. Dit klemt des te meer nu ze in de bestreden beslissing aangeeft dat het pand in de 

loop van de tijd meerdere keren verbouwd is: “In 2011 werd een aanvraag gedaan voor 

regulariseren van reeds uitgevoerde werken en het verder verbouwen. De toenmalige 

bestaande toestand bestond uit acht niet-vergunde studio’s. De vergunde toestand waren zes 

studentenkamers met op het gelijkvloers gemeenschappelijke ruimtes. Uit huidige aanvraag 

blijkt dat deze vergunning niet gevolgd werd en dat er werd overgegaan tot verbouwen van 

elke verdieping tot een zelfstandige woning.” 

 

Hoewel het niet tot de bevoegdheid van de Raad behoort om, aan de hand van het 

voorgelegde bewijsmateriaal zelf vast te stellen of de huidige constructie, waarvan de opname 

in het vergunningenregister wordt gevraagd, met alle na de scharnierdatum van 22 april 1962 

uitgevoerde werken, gedekt worden door het vermoeden van vergunning, moet hij wel nagaan 

of de verwerende partij haar bevoegdheid behoorlijk heeft uitgeoefend, met name of ze is 

uitgegaan van de juiste voorgelegde feitelijke gegevens, of ze die correct heeft beoordeeld en 

of de waardering van het bewijs niet kennelijk onredelijk is. Dit is hier niet het geval. 

 

Het tweede, derde en vijfde middelonderdeel zijn in de aangegeven mate gegrond. 
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7. 

De overige middelonderdelen worden niet onderzocht aangezien dit niet kan leiden tot een 

ruimere vernietiging. 

VI. Indeplaatsstelling 

1. 

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

van de scheiding der machten over een beperkte substitutiebevoegdheid.  

 

Artikel 37 DBRC-decreet luidt, in zijn toepasselijke versie, als volgt:  

 

“§ 1. Als de verwerende partij na een gehele of gedeeltelijke vernietiging gehouden is een 

nieuwe beslissing te nemen of een andere handeling te stellen, beveelt een Vlaams 

bestuursrechtscollege als vermeld in artikel 2, 1°, a) en b), de verwerende partij om met 

inachtneming van de overwegingen die in zijn uitspraak zijn opgenomen, een nieuwe beslissing 

te nemen of een andere handeling te stellen. Het kan daarbij de volgende voorwaarden 

opleggen: (…)  

 

§ 2. 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.”  

 

Deze substitutiebevoegdheid, die oorspronkelijk beperkt werd tot de gevallen van een 

‘gebonden bevoegdheid’, is bij decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van het decreet van 4 

april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 

bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de procedures expliciet verduidelijkt 

en verruimd. De indeplaatsstelling kan sindsdien ook worden aangewend in de gevallen van 

feitelijke of naderhand gebonden bevoegdheid die volgen uit de toepassing van de regelgeving 

in het licht van de concrete gegevens en omstandigheden van het dossier. Bedoeld worden 

de gevallen van “een a posteriori oftewel naderhand gebonden bevoegdheid, waarbij de 

oorspronkelijk discretionaire bevoegdheid door de concrete omstandigheden is 

verdampt/versmald, opgebruikt.” (Parl.St. Vl.Parl. 2020-2021, nr. 699/1, 13-14).   
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De Raad kan dus, met respect voor de scheiding der machten en met het oog op een efficiënte 

geschillenbeslechting, zijn arrest in de plaats te stellen van de bestreden beslissing, en 

desgevallend zelf de gevraagde opname in het vergunningenregister weigeren, in zoverre de 

verwerende partij in dit kader beschikt over een (feitelijke of naderhand) gebonden 

bevoegdheid.  

 

Deze indeplaatsstelling geldt zowel bij vernietiging van een vergunnings- als 

registratiebeslissingen. Ook in dat laatste geval kan er sprake zijn van een gebonden 

bevoegdheid die de verwerende partij noopt tot het nemen van een weigeringsbeslissing. De 

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

 

2. 

Zoals uit de bespreking van het enig middel, in het bijzonder het tweede, derde en vijfde 

onderdeel, blijkt het volgende. 

 

De verwerende partij moest, de opname van de “een constructie met de functie van wonen en 

vier woonentiteiten” weigeren indien ze, zoals in voorliggend dossier, oordeelt dat de 

voorgelegde bewijsstukken de aanvraag tot opname op grond van artikel 5.1.3, §1 VCRO niet 

kunnen onderbouwen. Hiervoor is gebleken dat de verzoekende partij niet met succes 

aantoont dat de verwerende partij de voorgelegde bewijsstukken (gevoegd bij de aanvraag) 

onzorgvuldig dan wel foutief of kennelijk onredelijk heeft beoordeeld. 

 

Verder heeft de Raad ook vastgesteld dat de verwerende partij op grond van de stukken 

gevoegd bij de aanvraag, en zelfs rekening houdende met haar eigen opzoekingen, niet 

rechtsgeldig kon besluiten dat “de functie van wonen en twee duplex woonentiteiten, dateert 

van voor het van kracht zijnde gewestplan (9 november 1979) en na de inwerkingtreding van 

de wet op Stedenbouw (22 april 1962)” en dus gedekt zijn door een (on)weerlegbaar 

vermoeden van vergunning om als vergund geacht op te nemen in het vergunningenregister. 

Er is immers geen ruimte voor een eigen creatieve of alternatieve invulling bij de beoordeling 

van de aanvraag, zowel wat betreft de decretale vermoedens (onweerlegbaar/weerlegbaar) 

als wat betreft de praetoriaanse vermoedens (functie/woningsplitsing).  

 

In hoofde van de verwerende partij bestaat dus een feitelijk gebonden bevoegdheid om de 

aangevraagde opname overeenkomstig artikel 5.1.3, §1 VCRO te weigeren.  

 

Bijgevolg gaat de Raad over tot de in artikel 37, §2 DBRC-decreet vermelde indeplaatsstelling. 
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VII. Verzoek tot toepassing van de bestuurlijke lus 

 

De verwerende partij verzoekt in ondergeschikte orde om in geval van vernietiging van de 

bestreden beslissing de bestuurlijke lus toe te passen, zoals voorzien bij artikel 34, §1 van het 

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

bestuursrechtscolleges. 

 

Aangezien de Raad overgaat tot een indeplaatsstelling overeenkomstig artikel 37, §2 DBRC-

decreet is het verzoek tot toepassing van de bestuurlijke lus zonder voorwerp. 

VII. 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). Een rechtsplegingsvergoeding is “een forfaitaire tegemoetkoming in de 

kosten en honoraria van de advocaat” die een partij bijstaat (artikel 21, §1, eerste lid DBRC-

decreet). 

 

De kosten van het beroep, enkel wat betreft de door de verzoekende partij betaalde rolrechten 

van 200 euro, worden ten laste gelegd van de verwerende partij. Op de vraag van de 

verzoekende partij, geformuleerd in haar wederantwoordnota, om haar een 

rechtsplegingsvergoeding toe te kennen, kan niet worden ingegaan. De verzoekende partij 

laat zich niet bijstaan door een advocaat en kan hierop dus geen aanspraak maken. 
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VIII. Beslissing  

1. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

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

opname als ‘vergund geacht’ van de constructie gelegen te 2018 Antwerpen aan de Sint-

Laureisstraat 95 inclusief de woonfunctie en vier woonentiteiten. 

 

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

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

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 8 september 2022 door de zevende kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de zevende kamer, 

Marino DAMASOULIOTIS Sofie BOEYKENS 
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