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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 8 september 2022 met nummer RvVb-A-2223-0035  

in de zaak met rolnummer 2122-RvVb-0139-A 

 

 

Verzoekende partij Jeanne VAN BUGGENHOUT 

 

vertegenwoordigd door Mrs. Stijn VERBIST en Joke DERWA 

met woonplaatskeuze te 2560 Kessel, Torenvenstraat 16 

 

 

Verwerende partij de provincie ANTWERPEN, vertegenwoordigd door de 

deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 

22 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert door neerlegging in het digitaal loket op 25 oktober 2021 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 2 september 2021, waarmee aan 

de verzoekende partij een omgevingsvergunning wordt geweigerd voor het bouwen van een 

productieruimte met bureauruimte voor de exploitatie van een schrijnwerkerij 

(omgevingsnummer: OMV_2020173276). 

 

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

weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van Willebroek van 12 

maart 2021 niet ingewilligd. 

 

Het project ligt in 2830 Willebroek aan de Beekstraat zn en heeft als kadastrale omschrijving 

afdeling 5, sectie C, nummer 148F0. 
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II. Rechtspleging  

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

verzoekende partij dient een toelichtende nota in.  

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 25 augustus 2022. Ze hebben 

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

van artikel 85, §3 Procedurebesluit.  

III. Feiten 

Op 18 december 2020 vraagt de verzoekende partij een omgevingsvergunning aan voor het 

bouwen van een productieruimte met bureauruimte voor de exploitatie van een schrijnwerkerij 

gelegen in Willebroek aan de Beekstraat zn. 

 

Het perceel ligt deels in gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s en deels in gebied voor 

milieubelastende industrieën (gewestplan ‘Mechelen’). 

 

Er wordt geen openbaar onderzoek georganiseerd. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van Willebroek weigert op 12 maart 2021 een 

omgevingsvergunning aan de verzoekende partij.  

 

Tegen die beslissing tekent de verzoekende partij op 15 april 2021 bestuurlijk beroep aan bij 

de verwerende partij. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 18 juni 2021 om het beroep 

niet in te willigen en de omgevingsvergunning te weigeren.  

 

Op de dag van de hoorzitting van 22 juni 2021 dient de verzoekende partij een 

wijzigingsverzoek in om tegemoet te komen aan de gemaakte opmerkingen van de provinciale 

omgevingsambtenaar. De verwerende partij staat de termijnverlenging toe op 24 juni 2021, 

waardoor de verwerende partij uiterlijk op 3 september 2021 een beslissing moet te nemen.  

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in een aanvullend verslag van 27 augustus 

2021 opnieuw om het beroep niet in te willigen en de omgevingsvergunning te weigeren. Hij 
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oordeelt dat er geen aangepaste plannen werden bijgebracht zodat het standpunt van het 

verslag van 18 juni 2021 behouden blijft.  

 

Op 31 augustus 2021 om 19u51 wijzigt de verzoekende partij haar vergunningsaanvraag. 

 

De verwerende partij verklaart het beroep op 2 september 2021 ongegrond en weigert de 

omgevingsvergunning.  

 

Dat is de bestreden beslissing.  

IV. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel 

Standpunt van de verzoekende partij 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- de artikelen 3 en 30 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning (hierna: Omgevingsvergunningsdecreet); 

- artikel 4.3.1, §1, tweede en derde lid van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: 

VCRO);  

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

de bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet) en 

- de materiële motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.  

 

Teneinde het project in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het gewestplan, 

besliste de verzoekende partij om haar aanvraag te wijzigen. In haar eerste middel zet de 

verzoekende partij uiteen dat de verwerende partij niet afdoende heeft gemotiveerd waarom 

ze met de gewijzigde projectinhoudversie geen rekening heeft gehouden. Door zonder 

afdoende motivering de gewijzigde plannen naast zich neer te leggen, doet de verwerende 

partij volgens de verzoekende partij afbreuk aan de oplossingsgerichte doelstelling zoals 

vervat in artikel 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet in samenhang gelezen met artikel 

4.3.1, §1, tweede en derde lid van de VCRO en artikel 30 van het 

Omgevingsvergunningsdecreet.  
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De verzoekende partij stelt dat de door de verwerende partij aangehaalde motieven 

dubbelzinnig, tegenstrijdig en onvoldoende concreet en precies, niet pertinent en foutief zijn. 

Het is volgens de verzoekende partij tegenstrijdig om enerzijds te stellen dat de 

projectinhoudversie binnen de beperkte tijd die nog beschikbaar was voor de uiterste 

beslissingsdatum niet afdoende meer beoordeeld kon worden, maar anderzijds te oordelen 

dat de projectinhoudversie onvoldoende is om tegemoet te komen aan alle opmerkingen 

gemaakt in het kader van het omgevingsberoep. Bovendien stelt ze dat de niet-gepreciseerde 

overwegingen loutere stijlformules zijn en dus onvoldoende concreet en precies zijn. Dat de 

wijzigingen niet tegemoet zouden komen aan alle opmerkingen die in het verslag zijn gemaakt, 

is verder geen dienstig motief. De verzoekende partij benadrukt immers dat ze van in het begin 

zeer duidelijk geweest is over de bedoeling van haar wijzigingsverzoek, m.n. haar aanvraag in 

overeenstemming te brengen met de voorschriften van het gewestplan. Ze had duidelijk nooit 

de intentie om tegemoet te komen aan alle opmerkingen van de provinciale 

omgevingsambtenaar. Tot slot meent de verzoekende partij dat de motivering foutief is 

aangezien de gewijzigde projectinhoudversie drie dagen voor de uiterste beslissingsdatum, 

zijnde 3 september 2021, werd opgeladen en niet 1,5 dagen zoals de verwerende partij 

beweert.    

 

2. 

De verzoekende partij voegt in haar toelichtende nota niets wezenlijks toe.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Verwijzend naar de materiële- en formele motiveringsplicht, meent de verzoekende partij in 

essentie dat de verwerende partij niet afdoende motiveert waarom ze met de gewijzigde 

projectinhoudversie, bedoeld om de aanvraag in overeenstemming te brengen met de 

gewestplanbestemming, geen rekening heeft gehouden.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij (onder meer) de schending inroept van artikel 30 

van het Omgevingsvergunningsdecreet, maar dat dit artikel betrekking heeft op de (gewone) 

vergunningsprocedure in eerste aanleg, terwijl de verzoekende partij verwijst naar haar 

wijzigingsverzoek van 22 juni 2021, die tijdens de administratieve beroepsprocedure werd 

ingediend. Niet artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet is dan van toepassing, maar 

de gelijkaardige bepaling uit artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet. De Raad 

begrijpt de aangevoerde schending van artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet dan 

ook als een schending van artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet.  
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2. 

Artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet luidt als volgt:  

 

“… 

In beroep kunnen wijzigingen aan de vergunningsaanvraag worden aangebracht.  

Het openbaar onderzoek over de gewijzigde vergunningsaanvraag is niet vereist als aan de 

volgende voorwaarden is voldaan:  

1° de wijzigingen doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede 

ruimtelijke ordening; 

2° de wijzigingen komen tegemoet aan de adviezen of aan de standpunten, opmerkingen en 

bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend;  

3° de wijzigingen brengen kennelijk geen schending van de rechten van derden met zich mee. 

Als niet voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede lid, kan de bevoegde overheid, 

vermeld in artikel 52, beslissen om over de gewijzigde vergunningsaanvraag een openbaar 

onderzoek te organiseren. In voorkomend geval wint ze het advies van de 

omgevingsvergunningscommissie, vermeld in artikel 16, §1, of de adviezen, vermeld in artikel 

59, alsnog, dan wel een tweede keer in.  

Als niet voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede lid, en de bevoegde overheid 

geen openbaar onderzoek heeft georganiseerd over de gewijzigde vergunningsaanvraag, houdt 

deze overheid bij haar beslissing geen rekening met de wijzigingen aan de 

vergunningsaanvraag.   

…” 

 

Net zoals het geval is in eerste administratieve aanleg (Parl. St. Vl. Parl. 2013-14, nr. 2334/1, 

48-49, waarbij voor de toelichting van artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet wordt 

terugverwezen naar de toelichting bij artikel 30), kan de verwerende partij wijzigingen aan de 

vergunningsaanvraag toestaan, maar is ze daar geenszins toe verplicht. Dit aspect valt onder 

de discretionaire bevoegdheid van de verwerende partij. Het betreft met andere woorden geen 

recht voor de aanvrager, doch louter een gunst.  

 

De toelichting bij artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet is volgens de reeds 

vermelde parlementaire voorbereidingen relevant voor de interpretatie van artikel 64 van het 

Omgevingsvergunningsdecreet. In dat verband kan worden verwezen naar de tekstuele 

wijziging die artikel 30 onderging als antwoord op opmerkingen van de afdeling wetgeving van 

de Raad van State. In de parlementaire voorbereiding (Parl. St. Vl. Parl. 2013-14, nr. 2334/1, 

48-49) wordt daarover gesteld:  

 

“… 
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Huidig artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet behandelt de wijzigingslus in die 

gevallen dat een openbaar onderzoek gehouden wordt.  

 

Naar aanleiding van het door de Raad van State gevraagd redactioneel en wetgevingstechnisch 

onderzoek, werd vastgesteld dat het huidige artikel 30 te vaag is en te veel vragen oproept. De 

vragen die het huidige artikel oproept, zijn:  

- is de overheid verplicht om op een verzoek tot wijziging in te gaan? 

- wat met verzoeken tot wijziging die ingediend worden op een ogenblik dat de bevoegde 

overheid op het punt staat om te beslissen over de oorspronkelijke aanvraag?  

 

Artikel 30 wordt daarom zo herschreven dat duidelijk wordt dat verzoeken tot wijziging slechts 

mogelijk zijn met instemming van de bevoegde overheid. Er wordt niet geregeld hoe deze 

toestemming wordt gegeven. In de praktijk zal dit op informele wijze gebeuren, mogelijks zelfs 

mondeling. Er is immers geen schriftelijke neerslag van de toestemming vereist. Uit het 

behandelen van de ingediende wijziging blijkt de toestemming.  

 

Het niet geven van de toestemming hoeft niet gemotiveerd te worden. Het gebruik maken van 

de wijzigingslus is immers geen recht. Het is een extra mogelijkheid om de vergunningverlening 

te faciliteren en versnellen. Voor het bestaan van de wijzigingslus moesten aanvragen immers 

geweigerd worden en nieuwe, gewijzigde, aanvragen worden ingediend. 

 

De instemming van de bevoegde overheid met het indienen van een wijziging houdt geen 

enkele voorafname op de inhoudelijke standpuntbepaling in.    

 

De bevoegde overheid heeft dus alle recht om een (met haar toestemming) gewijzigde aanvraag 

toch te weigeren. 

…” 

 

Ook artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet moet dus in deze context worden 

gelezen.  

 

Zoals de verzoekende partij zelf uitdrukkelijk erkent, bevestigt de parlementaire voorbereiding 

dat de verwerende partij geenszins verplicht is een wijzigingsverzoek toe te staan.  

 

Uit de formele motiveringsplicht, zoals uitgedrukt in artikel 2 van de Motiveringswet, volgt dat 

elke eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van een bestuur en die 

beoogt rechtsgevolgen te hebben voor een of meer bestuurden of voor een ander bestuur, in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten 

grondslag liggen.  
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In dit geval blijkt uit de bestreden beslissing uitdrukkelijk dat de verwerende partij het 

wijzigingsverzoek niet aanvaardt:  

 

“… 

De deputatie aanvaardde op 24 juni 2021 het verzoek van de aanvrager tot 

termijnverlenging omdat deze aangepaste plannen wenste bij te brengen.  

 

De aanvrager wijzigde zijn vergunningsaanvraag in beroep via gewijzigde projectinhoudversie 

op 31 augustus 2021 (1,5 dag voor de uiterste beslissingsdatum deputatie).  

 

Deze projectinhoudversie werd niet aanvaard in het omgevingsloket. Deze versie is 

onvoldoende om tegemoet te komen aan alle opmerkingen gemaakt in het kader van dit 

omgevingsberoep. Bovendien kon deze projectinhoudversie binnen de beperkte tijd die nog 

beschikbaar was voor de uiterste beslissingsdatum niet afdoende meer beoordeeld worden. 

…” 

 

Dit kan volstaan. De verzoekende partij maakt alleszins niet concreet aannemelijk dat het 

opgenomen formele motief niet kon volstaan. Het kan daarbij niet worden betwist dat de 

gewijzigde projectinhoudversie omvangrijk is en pas werd ingediend op het ogenblik dat de 

bevoegde overheid op het punt stond om te beslissen over de oorspronkelijke aanvraag en zo 

nog over onvoldoende tijd beschikte om de gewijzigde projectinhoudversie grondig te 

beoordelen zoals bij vergunningverlening verwacht mag worden.  

 

3. 

Uit het dossier blijkt dat de verzoekende partij met haar aangepaste plannen het project in 

overeenstemming wenst te brengen met de voorschriften van het gewestplan en aldus erkent 

dat haar huidige aanvraag in strijd is met de voorschriften van het gewestplan.  

 

Dit vormt een onoverkomelijke legaliteitsbelemmering, wat op zich reeds een determinerend 

weigeringsmotief betreft.  

 

Het middel wordt verworpen.  
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B. Overige middelen (tweede, derde, vierde, vijfde en zesde middel) 

1. 

Zoals blijkt uit het verzoekschrift steunt de bestreden beslissing op meerdere 

weigeringsmotieven, met name (1) het project is niet in overeenstemming met de voorschriften 

van het gewestplan, (2) de aanvraag is niet gelegen aan een voldoende uitgeruste weg, (3) de 

aanvraag is onduidelijk op het vlak van verkeersveiligheid- en doorstroming, waardoor ook de 

hinder voor de omwonenden niet kan worden ingeschat, (4) het advies van ASTRID-

veiligheidscommissie ontbreekt, (5) het project heeft een schadelijk effect op het 

watersysteem, en (6) het project grijpt op onaanvaardbare wijze in op het bodemreliëf. 

 

Uit de beoordeling van het eerste middel blijkt ook dat de verzoekende partij de onwettigheid 

van het eerste weigeringsmotief niet aantoont. De vaststelling dat de aanvraag niet in 

overeenstemming is met de voorschriften van het gewestplan volstaat om de vergunning te 

weigeren. In de mate dat de verzoekende partij in het tweede, derde, vierde, vijfde en zesde 

middel de andere weigeringsmotieven betwist, uit ze kritiek op overtollige motieven en kan die 

kritiek niet leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing.  

 

Aldus dient de gebeurlijke ontvankelijkheid en gegrondheid niet te worden onderzocht omdat 

ze toch niet kan leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing, die nog steeds wordt 

gedragen door het overige determinerend weigeringsmotief. 

 

3. 

De middelen worden verworpen.  
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V. Beslissing  

1. Het beroep wordt verworpen. 

 

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

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

 

 

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

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de twaalfde kamer, 

Margot DEPRAETERE Ann CARETTE 
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