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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 22 september 2022 met nummer RvVb-A-2223-0067  

in de zaak met rolnummer 2122-RvVb-0140-A 

 

 

Verzoekende partij Hannelore MATTHYSEN 

 

vertegenwoordigd door Mrs. Laurent PROOT en Sofie DE 

MAESSCHALCK met woonplaatskeuze te 9000 Gent, 

Kasteellaan 141 

 

 

Verwerende partij de provincie ANTWERPEN, vertegenwoordigd door de 

deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 

22 

 

Tussenkomende 

partijen 

 

1. ALDI nv 

2. VAN EERD VASTGOED bv 

 

vertegenwoordigd door Mrs. Yves LOIX en Nele ANSOMS met 

woonplaatskeuze te 2600 Antwerpen-Berchem, 

Borsbeeksebrug 36 bus 9 

 

 
 

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 tussenkomende partij een omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden voor 
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de bouw en exploitatie van appartementen, een school, een supermarkt en een ondergrondse 

parking (omgevingsnummer: OMV_2019082409). 

 

De verwerende partij heeft het bestuurlijk beroep van onder andere de verzoekende partij 

tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen van 10 

november 2020 verworpen. 

 

Het project ligt in 2140 Antwerpen aan de Engelselei 38/41/42/43/44/46/47, Fonteinstraat 

19/21/31/31C/33/33A/33B, Hogeweg 70/72/80/82, en heeft als kadastrale omschrijving 

afdeling 24, sectie A, nrs. 270G5, 270D5, 270V4, 270S4, 270T4, 263L2, 269N3, 262L0, 

270R4, 269P4, 270N4. 

II. Rechtspleging  

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

tussenkomende partijen dienen een schriftelijke uiteenzetting en de verzoekende partij dient 

een toelichtende nota in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 25 

augustus 2022. 

 

Advocaat Sofie DE MAESSCHALCK voert het woord voor de verzoekende partij. 

Advocaat Yves LOIX voert het woord voor de tussenkomende partijen. 

 

De verwerende partij, hoewel behoorlijk opgeroepen, verschijnt schriftelijk. 

III. Feiten 

Op 18 maart 2020 vragen de tussenkomende partijen een omgevingsvergunning aan voor de 

bouw en exploitatie van appartementen, een school, een supermarkt en een ondergrondse 

parking gelegen in 2140 Antwerpen aan de Engelselei 38/41/42/43/44/46/47, Fonteinstraat 

19/21/31/31C/33/33A/33B, Hogeweg 70/72/80/82. 

 

Voor de realisatie van het project worden alle bestaande woningen, gebouwen, magazijnen 

en werkplaatsen van de voormalige beschutte werkplaats AROP, afgebroken. Het project 

omvat: het voorzien van nieuw openbaar domein, het bouwen van 68 appartementen, 
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detailhandel (supermarkt ALDI) en een school voor 365 leerlingen en ondergrondse 

parkeergarage waarbij de gebouwen worden verdeeld over zeven verschillende 

gebouwvolumes. Aan de Engelselei worden 55 appartementen en een kantoorruimte gebouwd 

met vier tot zeven bouwlagen met plat dak. In de Fonteinstraat worden vijf appartementen 

gebouwd met vier bouwlagen met plat dak. Aan de Hogeweg worden een handelsruimte en 

acht appartementen gebouwd met vijf bouwlagen met plat dak. De school bevat vier 

bouwlagen met plat dak en wordt voorzien aan een nieuwe wegenis die wordt getrokken 

tussen de Engelselei en de Fonteinstraat naast bestaande serviceflats van het Antwerps 

zorgbedrijf. Deze nieuwe wegenis is tot aan de ondergrondse parking bij deze flats bereikbaar 

voor gemotoriseerd verkeer maar verderop niet. 

Voor de school en de handelsruimte (Aldi) wordt ook een omgevingsvergunning gevraagd voor 

ingedeelde inrichtingen en activiteiten. Voor de kleinhandelsactiviteit wordt eveneens een 

omgevingsvergunning gevraagd. 

 

De tussenkomende partijen dienen een wijzigingsverzoek in dat is ingegeven door het advies 

van de welstandscommissie van de stad Antwerpen en van de brandweer. Deze wijziging 

wordt aanvaard op 10 augustus 2020. 

 

De percelen liggen in woongebied (gewestplan ‘Antwerpen’). 

De percelen liggen 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. 

 

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 6 mei 2020 tot en met 4 juni 2020 worden drie 

bezwaarschriften en twee petitielijsten ingediend. 

 

De daadwerkelijk uitgebrachte adviezen zijn alle gunstig dan wel voorwaardelijk gunstig. 

 

Op 28 september 2020 keurt de gemeenteraad de nieuw aan te leggen wegenis goed. Het 

beroep tegen deze beslissing wordt verworpen. 

 

De provinciale omgevingsvergunningscommissie (hierna: POVC) stelt op 21 oktober 2020, na 

daartoe een vraag te hebben gekregen, geen advies te verlenen. Deze mededeling is buiten 

termijn zodat het advies geacht wordt gunstig te zijn. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen verleent op 10 november 2020 

onder voorwaarden een omgevingsvergunning aan de tussenkomende partijen.  
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Tegen die beslissing tekent onder andere de verzoekende partij op 11 december 2020 

bestuurlijk beroep aan bij de verwerende partij. 

 

De effectief uitgebrachte adviezen in graad van beroep zijn gunstig dan wel voorwaardelijk 

gunstig. 

 

Na de hoorzitting adviseert de POVC op 19 augustus 2020 om het beroep niet in te willigen 

en de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden. 

 

De verwerende partij verwerpt het beroep op 2 september 2020 en verleent een 

omgevingsvergunning onder voorwaarden.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Onderzoek van de middelen 

A. Tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikelen 1.2.1, 1.2.2 en 1.3.1.1 van de gecodificeerde decreten betreffende het integraal 

waterbeleid (hierna: Waterwetboek) 

- artikelen 10 en 13 van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende 

vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 

afvalwater en hemelwater (hierna: Hemelwaterverordening) 

- het motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur. 

 

De verzoekende partij wijst erop dat het Waterwetboek de doelstellingen van het integraal 

waterbeleid vastlegt en een specifieke prioriteitsvolgorde bevat bij het beheer van hemel- en 

oppervlaktewater en ook aan de overheid oplegt een watertoets uit te voeren. Tevens merkt 
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ze op dat de Hemelwaterverordening oplegt wanneer in een verplichte infiltratievoorziening 

moet worden voorzien en welke de afwijkingsmogelijkheden zijn. 

 

Ze stelt dat er geen discussie is over het feit dat de aanvraag principieel niet voldoet aan de 

Hemelwaterverordening. Immers de aanvraag bevat een motivatie tot afwijking ervan. Door de 

volledig onderkeldering in functie van de enorme ondergrondse parking is het immers 

onmogelijk om hemelwater op het perceel zelf te laten infiltreren. 

 

Ze citeert de bestreden beslissing waar deze instemt met het voorzien van een 

buffervoorziening in plaats van een infiltratievoorziening. Ze meent dat de verwerende partij 

geen rekening houdt met de afwijkingsbepaling van artikel 13 van de Hemelwaterverordening 

waarin uitdrukkelijk is bepaald dat enkel in uitzonderlijke gevallen een afwijking kan worden 

toegestaan als dat om specifieke redenen met betrekking tot de mogelijkheden van hergebruik 

of plaatselijke terreinkenmerken verantwoord of noodzakelijk is. De verzoekende partij is van 

oordeel dat geen motivering wordt gegeven, laat staan dat deze zorgvuldig zou zijn, voor de 

afwijking. Er is immers nergens gemotiveerd dat er specifieke redenen zijn met betrekking tot 

de mogelijkheden van hergebruik of plaatselijke terreinkenmerken die verantwoorden waarom 

een afwijking kan worden toegestaan. Daarenboven moet de uitzondering ook uitzonderlijk 

zijn zodat deze mogelijkheid restrictief moet worden geïnterpreteerd en toegepast. Ze is van 

oordeel dat de afwijking hier enkel het gevolg is van het veel te zware bouwprogramma en de 

maximale verhardingsgraad van het project wat volgens haar in alle redelijkheid niet valt onder 

een plaatselijk terreinkenmerk. Ze stelt dat dit ook wordt erkend in het advies dat Aquafin 

verleende in eerste administratieve aanleg. Er is volgens haar dan ook duidelijk sprake van 

een motiveringsgebrek wat betreft de afwijking van de Hemelwaterverordening. 

 

Ze benadrukt verder dat er een essentieel verschil is tussen een infiltratievoorziening en een 

buffervoorziening. Ze wijst op de definitie van deze begrippen in de Hemelwaterverordening 

en ook op die van “buffervolume van de infiltratievoorziening” en van “infiltratie”. Ze wijst erop 

dat artikel 10, §2 van de Hemelwaterverordening de gevallen bepaalt waarin er geen infiltratie- 

maar wel een buffervoorziening moet worden voorzien maar dat de aanvraag daar niet onder 

valt wat ook blijkt uit de bestreden beslissing. Artikel 10, §§ 1 en 3 van de 

Hemelwaterverordening bevat dan weer geen algemene mogelijkheid om het verplicht 

voorzien in een infiltratievoorziening te wijzigen naar het plaatsen van een buffervoorziening. 

Er moet daartoe dus worden gekeken naar de reeds vermelde afwijkingsbepaling van artikel 

13 van de Hemelwaterverordening waarvan de verzoekende partij, zoals als toegelicht, ook 

stelt dat dit geschonden is. 
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Tot slot is de verzoekende partij van oordeel dat de verwerende partij niet afdoende rekening 

houdt met de vastgelegde prioriteitenorde uit artikel 1.2.2.,6°, a) Waterwetboek. Deze bepaalt 

dat ter terugdringing van overstromingsrisico's en het risico op waterschaarste een 

vergunningverlenend bestuur steeds prioriteit moet geven aan hergebruik en vervolgens aan 

infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer. Ze benadrukt dat de vergunningverlenende 

overheid bij het nemen van haar beslissing altijd rekening moet houden met de relevante 

doelstellingen en beginselen van het integraal waterbeleid en bij de watertoets altijd moet 

onderzoeken of het aangevraagde schadelijke effecten zal hebben op het watersysteem. 

Terzake stelt ze dat uit de bestreden beslissing noch uit de verstrekte adviezen blijkt dat het 

voorzien van een buffervoorziening in plaats van een infiltratievoorziening geen schadelijke 

effecten kan hebben op de waterhuishouding hoewel dit tegen de prioriteitenorde indruist. 

 

2. 

De tussenkomende partijen wijzen erop dat artikel 1.2.1 van het Waterwetboek een 

doelstellingenartikel is en het hen niet duidelijk is op welke wijze hieraan niet zou zijn voldaan. 

 

Ze wijzen eveneens op de prioriteitsvolgorde zoals vooropgesteld door artikel 1.2.2 van het 

Waterwetboek en stellen dat, met uitzondering van de infiltratie, het project volledig voldoet 

aan deze volgorde. Ze benadrukken dat dit ook expliciet wordt erkend in het advies van de 

Vlaamse Milieumaatschappij dat is opgenomen in het advies van de POVC en in de bestreden 

beslissing. Ze stellen dat uit alles blijkt dat er prioriteit wordt gegeven aan het vasthouden van 

water gevolgd door het hergebruik ervan zodat de volgorde in elk geval is beoordeeld en 

nageleefd. 

 

Ze stellen verder dat ook de watertoets is uitgevoerd en omstandig is besproken in de adviezen 

en de bestreden beslissing en dat dit ook niet wordt ontkend door de verzoekende partij. 

 

Wat de schending van artikel 13 van de Hemelwaterverordening betreft, erkennen ze dat er 

niet wordt voorzien in infiltratie maar dat dit in deze onmogelijk is omdat het ganse terrein 

onderkelderd is. Ze benadrukken dan ook dat juist omdat infiltratie verplicht is, er een afwijking 

is gevraagd. Ze menen dat deze afwijking verantwoord is en ook verantwoord is in de 

bestreden beslissing. Deze afwijking gebeurde niet aan de hand van de plaatselijke 

terreinkenmerken maar wel aan de hand van de mogelijkheid tot hergebruik en dat gekoppeld 

aan de doorgevoerde hemelwatertoets. Ze wijzen erop dat terzake zelfs een bijkomende 

voorwaarde werd opgelegd namelijk de verplichting om tot hergebruik over te gaan voor 

toiletten en besproeiing en dat op suggestie van de Vlaamse Milieumaatschappij. Ze stellen 
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dat hieruit genoegzaam blijkt dat de verwerende partij zich kan vinden in de gevraagde 

afwijking en menen dat er geen nadelige gevolgen voor het watersysteem zullen zijn. 

 

Tot slot stellen de tussenkomende partijen een vraag naar het belang van de verzoekende 

partij bij het middel. Immers uit de verschillende adviezen en stukken van het dossier blijkt dat 

er geen risico op wateroverlast ontstaat en ook de verzoekende partij maakt dit volgens hen 

niet aannemelijk. Hetzelfde geldt volgens hen voor het ontbreken van infiltratie en het voorzien 

van buffering en hergebruik. Ze menen dat gelet op de bestaande volledig verharde/bebouwde 

toestand van de projectsite dit ook niet kan worden aannemelijk gemaakt, te meer er nu geen 

kans op infiltratie is. Ze benadrukken dat de bebouwing en verharding niet toenemen en er 

integendeel in meer faciliteiten wordt voorzien voor de opvang van hemelwater. 

 

3. 

3.1 

In haar toelichtende nota stelt de verzoekende partij wel degelijk belang te hebben bij het 

middel. Ze wijst erop dat ze wat de hinder en de nadelen van het project betreft, wees op de 

vrees op wateroverlast waaraan dit middel rechtstreeks is gelinkt. Ze stelt dat niet wordt 

ontkend door de tussenkomende partijen dat ze een direct omwonende is en ze dus terecht 

voor wateroverlast kan vrezen nu de Hemelwaterverordening en het Waterwetboek niet 

worden nageleefd. Tijdens de zitting wees ze er op dat ze dan wel op een verdieping woont, 

maar tevens mede-eigenaar is van de gemeenschappelijke delen op het gelijkvloerse 

verdieping en kelder van haar gebouw. Ze meent ook dat de vrees pertinent is gelet op de 

momenten van hevige regenval en storm die steeds vaker voorkomen. Volgens haar volstaat 

ook de vrees en moet het niet onomstotelijk vaststaan. Ze meent dat deze vrees voldoende 

aannemelijk wordt gemaakt. 

 

3.2 

Verder stelt de verzoekende partij dat het noodzakelijk is te wijzen op de specifieke motivering 

in de bestreden beslissing wat de niet-overeenstemming met de Hemelwaterverordening 

betreft. Ze benadrukt dat de verwerende partij erkent (1) dat artikel 10 van de 

Hemelwaterverordening niet wordt nageleefd doordat er geen infiltratievoorziening wordt 

voorzien en (2) dat dit niet mogelijk is door de maximalisatie van het project namelijk de 

volledige onderkeldering van het terrein. De afwijking wordt louter aanvaardbaar geacht omdat 

er in de plaats een buffervoorziening komt. Ze blijft bij haar standpunt dat er geen motivering 

is, laat staan dat deze zorgvuldig zou zijn waarom artikel 13 van de Hemelwaterverordening 

wordt toegepast. Immers wordt er nergens gemotiveerd dat er specifieke redenen zijn met 

betrekking tot de mogelijkheden van hergebruik of plaatselijke terreinkenmerken die 
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verantwoorden waarom een afwijking kan worden toegestaan. Ze wijzen nogmaals op het 

uitzonderlijk karakter van de afwijkingsmogelijkheid. Het niet-voorzien van een 

infiltratievoorziening wordt volgens haar enkel verantwoord doordat er een plaatsvervangende 

buffervoorziening wordt geplaatst. Dit heeft volgens haar geen uitstaans met de voorwaarden 

gesteld door het vermelde artikel 13. 

 

Verder is ze van oordeel dat het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij de gegrondheid 

van het middel bevestigt. Immers deze erkent dat de prioriteit moet uitgaan naar hergebruik 

van hemelwater, vervolgens naar infiltratie en dan pas naar buffering met vertraagde afvoer, 

erkent dat de aanvraag noch voorziet in hergebruik noch in infiltratie en erkent dat er geen 

infiltratie mogelijk is door de volledig onderkeldering van het terrein. Ook stelt het advies dat 

best kan worden overwogen een hemelwaterput voor hergebruik te voorzien. 

 

Met verwijzing naar de bestreden beslissing, meent de verzoekende partij dat het opvallend is 

dat ‘gelet op de voorbeeldfunctie van het project’ een voorwaarde wordt opgelegd inzake 

hemelwatergebruik. Waar de tussenkomende partijen hieruit menen af te kunnen leiden dat 

het middel ongegrond zou zijn, meent de verzoekende partij dat ze uitgaan van een foutieve 

lezing van de bestreden beslissing. Immers de voorwaarde is in navolging van het advies van 

de Vlaamse Milieumaatschappij niet opgelegd opdat het project zou voldoen aan het vermelde 

artikel 13 van de Hemelwaterverordening maar wel omwille van de voorbeeldfunctie van het 

project. 

Ook kan volgens haar het hergebruik in de praktijk niet plaatsvinden omdat er geen enkele 

hemelwaterput is voorzien binnen het project zoals ook erkend door de verwerende partij. Er 

is vervolgens volgens haar geen enkel zorgvuldig onderzoek naar hoe het hergebruik dan wel 

moet gebeuren. 

 

Ze herhaalt tot slot dat de afwezigheid van de infiltratievoorziening enkel aanvaardbaar wordt 

geacht omwille van de vervangende buffervoorziening, wat echter een heel andere voorziening 

is en lager in de prioriteitsorde zoals opgenomen in het Waterwetboek. Ze meent dan ook dat 

de verwerende partij de afwijking van artikel 10 juncto 13 van de Hemelwaterverordening op 

manifest onwettige wijze heeft gemotiveerd en dus op een te vrijblijvende en onwettige wijze 

de vergunning heeft verleend. 
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Beoordeling door de Raad 

1. 

De Hemelwaterverordening beoogt onder meer om oplossingen te bieden tegen wateroverlast, 

die wordt veroorzaakt doordat bijvoorbeeld riolering een plotse en massale toevloed van 

hemelwater niet kan verwerken. De door de Hemelwaterverordening opgelegde maatregelen 

moeten voorkomen dat hemelwater onmiddellijk wordt afgevoerd. 

 

De verzoekende partij is bewoner en eigenaar van een pand in de onmiddellijke omgeving. 

Om die reden kan met haar worden aangenomen dat ze belang heeft bij het inroepen van een 

schending van de Hemelwaterverordening. Ze maakt redelijkerwijze aannemelijk dat het risico 

bestaat dat het afvoeren van het hemelwater wordt afgewenteld naar de omgeving. 

 

De exceptie over het gebrek aan belang van de verzoekende partij wordt verworpen. 

 

2. 

Artikel 10, §1 van de Hemelwaterverordening bepaalt dat er bij de handelingen die vallen onder 

het toepassingsgebied van de Hemelwaterverordening, moet worden voorzien in de plaatsing 

van een infiltratievoorziening, behalve als het goed kleiner is dan 250 m². 

 

Overeenkomstig artikel 10, §2 van de Hemelwaterverordening is de plaatsing van een 

infiltratievoorziening niet toegelaten als het goed gelegen is in een beschermingszone type I 

of II van een drinkwaterwingebied. In dat geval moet er een buffervoorziening worden 

geplaatst. 

 

Artikel 13 van de Hemelwaterverordening verschaft aan de bevoegde overheid de 

mogelijkheid om een afwijking te verlenen op de verplichtingen uit de Hemelwaterverordening 

in uitzonderlijke gevallen indien dit verantwoord of noodzakelijk is om specifieke redenen met 

betrekking tot de mogelijkheden van hergebruik of plaatselijke terreinkenmerken. De bevoegde 

overheid moet in dat geval rekening houden met “de relevante bepalingen van titel I van het 

decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 

en de uitvoeringsbesluiten ervan, in het bijzonder met artikel 1.3.1.1 van het voormelde decreet 

wat de zogenaamde watertoets betreft”. 

 

3. 
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Uit de bepalingen van de Hemelwaterverordening blijkt dat het voorzien van een 

infiltratievoorziening de regel is, en dat er bij uitzondering op deze regel in een buffering met 

vertraagde afvoer kan worden voorzien. Ook artikel 13 van de Hemelwaterverordening bepaalt 

dat een afwijking maar in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. 

 

De vergunningverlenende overheid die in de plaats van een infiltratievoorziening een 

buffervoorziening met vertraagde afvoer oplegt, wijkt dan ook af van de bepalingen van artikel 

10 van de Hemelwaterverordening en moet deze afwijking nauwkeurig motiveren. Daarbij geldt 

dat een afwijking slechts mogelijk is omwille van specifieke redenen met betrekking tot de 

mogelijkheden van hergebruik of plaatselijke terreinkenmerken. 

 

4. 

De bestreden beslissing motiveert de beoordeling omtrent de watertoets als volgt: 

 

“… 

Het project is mits afwijking en voorwaarden in overeenstemming met de voorschriften 

van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater. Gelet op de 

voorbeeldfunctie van het project wordt bovendien een voorwaarde inzake 

hemelwaterhergebruik opgelegd. 

 

Het project voorziet geen hergebruik van hemelwater. Alle daken zullen uitgevoerd worden door 

middel van groendaken. De terrassen die voorzien worden, wateren af op de aangrenzende 

groendaken. In principe is toets aan hemelwaterverordening gunstig te beoordelen. Volgens de 

GSV dient er geen hemelwaterput voorzien te worden indien het dak volledig wordt uitgevoerd 

dmv een groendak. 

 

VMM maakt wel een suggestie die voldoende belangrijk blijkt om voor te leggen aan de 

aanvrager: Met de klimaatveranderingen indachtig, kan wel best overwogen worden een 

hemelwaterput voor hergebruik te voorzien, aangezien er verschillende mogelijkheden zijn, 

zoals bv. voor de besproeiing van de groenzones in drogere periodes. De POVC denkt verder 

ook nog aan spoeling van toiletten. Een vorig ontwerp stelde daarenboven wel nog hergebruik 

voor volgens het advies van VMM zodat het duidelijk mogelijk is.  

Er wordt als voorwaarde opgelegd dat er hergebruik van hemelwater voor toiletspoeling en 

besproeiing voorzien moet worden.  

 

Volgens artikel 10 van de hemelwaterverordening dient de aanvrager voor het voorliggende 

project wel een infiltratievoorziening te voorzien. Gezien de volledige onderkeldering is infiltratie 

van hemelwater niet mogelijk en wenst de aanvrager hiervan af te wijken. De architect voorziet 

volgende buffervolumes om aan de GSV te kunnen voldoen.  
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… 

VMM en Aquafin gingen akkoord met het voorstel.  

De specifieke voorwaarden in het advies van VMM en Aquafin zijn strikt na te leven. Aandacht 

wordt nog eens gevestigd op volgende voorwaarde:  

Er dient wel degelijk een vertraagde afvoer voorzien te worden van 20l/s/ha voor de 

buffervoorziening. Hierbij dient men steeds rekening te houden dat men een voldoende grote 

diameter kiest om verstopping te voorkomen. 

…” 

 

Uit deze beoordeling blijkt dat de verwerende partij de volledige onderkeldering van het perceel 

aanneemt als basis voor een afwijking van de verplichting een infiltratievoorziening te 

installeren. 

 

De verwerende partij verwijst niet uitdrukkelijk naar artikel 13 van de Hemelwaterverordening 

daar waar uit de bestreden beslissing blijkt dat het college van burgemeester en schepenen 

dit wel deed. Het is evenwel aannemelijk dat de verwerende partij met haar overweging “gezien 

de volledig onderkeldering is de infiltratie van hemelwater niet mogelijk en wenst aanvrager 

hiervan af te wijken” meende om af te wijken met toepassing van artikel 13 van de 

Hemelwaterverordening. 

 

De verzoekende partij stelt terecht dat een dergelijke motivering niet kan volstaan om een 

afwijking overeenkomstig artikel 13 van de Hemelwaterverordening toe te staan. Dergelijke 

omstandigheden houden geen verband met hergebruik van hemelwater noch maken ze 

plaatselijke terreinkenmerken uit.  

 

Het voorzien van een ondergrondse parkeergarage en aanhorigheden bij de 

meergezinswoningen over de volledige oppervlakte van het projectgebied, is daarentegen een 

projectspecifiek kenmerk. Deze feitelijke gegevens vloeien immers voort uit de keuze en 

vormgeving van het aangevraagde project. Behalve mogelijkheden tot hergebruik, laat artikel 

13 van de Hemelwaterverordening niet toe om projectspecifieke kenmerken in aanmerking te 

nemen om een afwijking op de verplichtingen van de Hemelwaterverordening te vergunnen.  

 

Bovendien is uit de motivering in de bestreden beslissing niet op te maken in hoeverre de 

verwerende partij rekening heeft gehouden met de principes en doelstellingen betreffende het 

integraal waterbeleid. Door een buffervoorziening toe te staan om een vermindering van de 

infiltratie van hemelwater te “compenseren”, maakt de verwerende partij abstractie van de 

doelstelling van het integraal waterbeleid om het risico op waterschaarste terug te dringen. 
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Om de grondwaterreserves in stand te houden en terug aan te vullen, is het nodig om het 

hemelwater te laten infiltreren in de bodem. De Hemelwaterverordening zet dan ook prioritair 

in op infiltratie in de bodem. De Hemelwaterverordening bevat een aantal uitzonderingen op 

de regel van de verplichte aanleg van een infiltratievoorziening en bevat tevens de 

afwijkingsmogelijkheid van artikel 13, die echter uitdrukkelijk beperkt is tot uitzonderlijke 

gevallen waarop enkel om specifieke redenen met betrekking tot de mogelijkheden van 

hergebruik of plaatselijke terreinkenmerken beroep kan worden gedaan. De verwerende partij 

moet met de gepaste zorgvuldigheid en nodige oordeelkundigheid nagaan of er al dan niet 

een afwijking kan worden toegestaan op de principiële verplichting om een 

infiltratievoorziening te realiseren. Dat heeft ze hier niet gedaan aangezien, zoals als gesteld, 

ze zich louter heeft laten leiden door projectspecifieke kenmerken. 

 

5. 

Het middel is gegrond.  

B. Derde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikel 27 van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van Antwerpen (hierna: 

Bouwcode) 

- artikel 4.4.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO) 

- het motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur. 

 

De verzoekende partij wijst erop dat artikel 27 van de Bouwcode een ondergrens bepaalt voor 

de minimale onbebouwde ruimte en dat deze is bepaald op minimaal 20% van de oppervlakte. 

 

Ze stelt vast dat in deze wordt erkend dat het project slechts 15,75% open ruimte bevat zodat 

er een afwijking is van artikel 27 van de Bouwcode. Ze citeert de bestreden beslissing voor 

wat betreft deze afwijking en stelt dat de bestreden beslissing verduidelijkt dat geen gebruik 

wordt gemaakt van de algemene afwijkingsmogelijkheid van artikel 3 van de Bouwcode omdat 

dit anders artikel 4.4.1 VCRO buiten spel zou zetten. Artikel 4.4.1 VCRO wordt dan ook 

toegepast om af te wijken. 
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De verzoekende partij is van oordeel dat artikel 27 van de Bouwcode wel degelijk een 

bestemmingsvoorschrift is. Immers, dit voorschrift heeft tot doel om minstens 20% van de 

oppervlakte van het perceel op maaiveldniveau onbebouwd te houden en bepaalt ook concreet 

waar deze ruimte moet komen namelijk “in de zone voor zij-, achtertuinen en binnenplaatsen”. 

Ze stelt dat de Raad meermaals heeft aanvaard dat het verplicht voorzien van een open, 

bouwvrije zone te beschouwen is als een bestemmingsvoorschrift. Ze benadrukt dat artikel 

4.4.1 VCRO echter niet toestaat dat van een bestemmingsvoorschrift wordt afgeweken zodat 

er volgens haar sprake is van een onoverkomelijke legaliteitsbelemmering en de vergunning 

had moeten worden geweigerd. Ze meent dat er sprake is van een gebonden bevoegdheid. 

 

Voor zover de Raad van oordeel zou zijn dat het toch een inrichtingsvoorschrift betreft, meent 

de verzoekende partij dat de afwijking alleszins niet beperkt is. Er wordt immers maar 15,75% 

open ruimte voorzien. Ze wijst er op dat de Raad ook rekening houdt met de omvang van de 

afwijking ten opzicht van de opgelegde norm of, nog anders, in deze betekent het dat de 

verplichte norm maar voor 78% wordt gehaald en dus een afwijking van de norm behelst met 

22%. Ze meent dat dit niet beperkt is in de zin van artikel 4.4.1 VCRO. 

 

Daarenboven is er volgens haar ook sprake van een miskenning van het opzet van het 

voorschrift. Ze verwijst daartoe naar de toelichting bij dit voorschrift. Ze benadrukt dat in deze 

na de sloop van de bestaande gebouwen de percelen opnieuw volledig worden vol gebouwd 

waarbij zelfs bestaande groene ruimte verdwijnt. Ze meent dat de motieven in de bestreden 

beslissing wat dat betreft niet voldoende draagkrachtig noch zorgvuldig zijn: 

- Er wordt hoofdzakelijk verwezen naar de vele groendaken in het project om de schending 

van het voorschrift te verantwoordden daar waar dit juist bedoeld is om voldoende 

binnengebieden te creëren die niet enkel licht en lucht in aangrenzende bebouwing 

brengen maar ook zorgen voor speelruimte, voor infiltratiemogelijkheden en voor een 

afkoeling van de stadslucht. Ze meent dat bebouwing, al dan niet met groendaken, net 

voor minder licht en lucht zorgt en ook minder afkoeling van de stadlucht teweeg brengt. 

Daarenboven is er door de volledige onderkeldering ook geen infiltratiemogelijkheid (zie 

tweede middel) zodat ook op dat vlak de doelstelling van dit artikel wordt miskend. Er wordt 

hiermee geen rekening gehouden hoewel dit was opgeworpen in het beroepschrift. 

- De norm geldt daarenboven als een strik minimum waarbij een groter percentage wenselijk 

en haalbaar zal zijn. Ze wijst erop dat bij nieuwbouw, functiewijziging of volume-uitbreiding 

20% van het perceel open en onbebouwd moet zijn zelfs wanneer deze in de bestaande 

toestand wel bebouwd is. Ze leidt daaruit af dat de minimumnorm van 20% expliciet is 
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bedoeld als minimumnorm ongeacht de bestaande toestand zodat een afwijking ervan met 

22% onmogelijk als beperkt kan worden gezien. 

 

Ze stelt dan ook dat er sprake is van een gemiste kans om een zeer dicht bebouwde en 

versteende wijk te vergroenen. 

 

2. 

2.1 

De tussenkomende partijen menen dat het onduidelijk is welk belang de verzoekende partij bij 

dit middel heeft. Immers, de onbebouwde ruimte op het terrein zal toenemen daar waar in de 

bestaande toestand het volledige gebied is volgebouwd. Ze stellen dat het noodzakelijk is 

steeds een belang bij het middel te hebben voortvloeiend uit de vermeende nadelen die bij 

een verzoekschrift worden ingeroepen wat hier niet het geval is volgens hen. 

 

2.2 

Ze citeren de tekst van artikel 27 van de Bouwcode en stellen dat er een principiële verplichting 

geldt om open ruimte te voorzien die 20% bedraagt van de perceelsoppervlakte. Ze wijzen 

erop dat in de aanvraag wordt erkend dat hieraan niet wordt voldaan op maaiveldniveau waar 

de open ruimte 15,75% bedraagt. Evenwel moet volgens hen worden benadrukt dat ook op 

het dak van de handelsruimte voorzien wordt in een volwaardige buitenruimte voor een 

oppervlakte van 459m² wat 7% is van de gehele perceelsoppervlakte. Ze benadrukken dat het 

op basis hiervan is dat de verwerende partij in de bestreden beslissing uitdrukkelijk een 

afwijking toestaat op artikel 27 van de Bouwcode omdat er zo sprake is van een aandeel groter 

dan 20%. Ze wijzen erop dat de verwerende partij wijst (1) op de vele precedenten die binnen 

het bouwblok waarneembaar zijn waarbij naburige percelen sterk of geheel bebouwd zijn, (2) 

op het gegeven dat de voorziene open ruimte een rol vervult als speelplaats voor de school 

en als tuinzone voor de appartementen aan de Engelselei en (3) op het gegeven dat alle daken 

als groendak worden uitgevoerd en (4) de school nog een bijkomende buitenruimte heeft aan 

de refter op de tweede verdieping. 

 

De tussenkomende partijen menen dan ook dat volgens de verwerende partij de aanvraag niet 

anders kan worden aanzien dan als een ruimtelijke en visuele verbetering omdat vanuit een 

geheel bebouwde oppervlakte op niveau van het maaiveld open ruimte wordt toegevoegd en 

alle daken als groendak worden voorzien. 

 

Ook zijn ze van oordeel dat er geen sprake is van een afwijking van een 

bestemmingsvoorschrift. Immers er wordt afgeweken van het in artikel 27 van de Bouwcode 
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opgelegde bebouwingspercentage wat volgens de rechtspraak van de Raad enkel betrekking 

heeft op de footprint en niet op de bestemming. Dergelijk voorschrift waarin een bepaald 

bezettingspercentage wordt opgelegd wordt volgens hen door de Raad aanzien als een 

inrichtingsvoorschrift omdat dit percentage de ordening van het perceel betreft. Ze menen dan 

ook dat artikel 4.4.1 VCRO kon worden toegepast. 

 

Wat betreft het al dan niet beperkt karakter, wijzen ze erop dat de Raad enkel een marginale 

toetsingsbevoegdheid heeft. Ze stellen dat in de bestreden beslissing, zoals ook in de 

beroepen beslissing als in het advies van de POVC, wordt vastgesteld  dat het aangevraagde 

ruimtelijk verantwoord is en dat door de combinatie van de verschillende buitenruimten 

ruimschoots wordt voldaan aan de doelstellingen die worden nagestreefd door artikel 27 

Bouwcode. Ze menen dat de verzoekende partij er niet in slaagt de kennelijke onredelijkheid 

of manifeste schending van het motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel aan te tonen. 

 

3. 

3.1 

Wat haar belang betreft, herhaalt de verzoekende partij dat artikel 27 van de Bouwcode een 

absoluut minimum voorschrijft en dat dit ook geldt wanneer de bestaande toestand al bebouwd 

is. Ze stelt er absoluut belang bij de hebben dat bij een herinvulling van de site, deze voldoende 

wordt ontpit. Immers daardoor zal haar woonkwaliteit verhoogd worden omdat dit zorgt voor 

meer licht en lucht, voor meer infiltratiemogelijkheden en voor een afkoeling van de stadslucht. 

 

Ze stelt ook dat ze als omwonende er moet op kunnen rekening dat de Bouwcode die voor 

iedereen geldt ook effectief wordt gerespecteerd bij nieuwbouwprojecten zoals trouwens ook 

vereist door de Bouwcode en dat voldoende rekening wordt gehouden met de woonkwaliteit 

van de omwonenden. 

 

3.2 

De verzoekende partij volhardt in het middel. 

 

Volgens haar is de verwijzing naar het dak van de handelsruimte als volwaardige buitenruimte 

onjuist en niet draagkrachtig. Immers het voorschrift is bedoeld om een minimale oppervlakte 

aan open ruimte verplicht te stellen wat betekent dat er een ontpitting is van het terrein op 

maaiveldniveau. Ze verwijst nogmaals naar de toelichting bij artikel 27 en meent dat het 

gelijkstellen van een buitenruimte bovenop een grootschalige bebouwde handelszaak met een 

open ruimte kennelijk onredelijk en onzorgvuldig is en indruist tegen de ratio legis van dit 

artikel. 
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Ze meent ook correct te hebben aangetoond dat het wel degelijk een bestemmingsvoorschrift 

betreft. Zelfs indien het een inrichtingsvoorschrift zou zijn dan nog blijft ze bij haar standpunt 

dat de verwerende partij op een onjuiste en kennelijk onredelijke wijze heeft gemotiveerd dat 

de afwijking beperkt zou zijn. 

 

Beoordeling door de Raad 

 

1. 

In essentie bekritiseert de verzoekende partij de toepassing van de afwijkingsmogelijkheid 

zoals vervat in artikel 4.4.1, §1 VCRO. Haar wettigheidskritieken spitsen zich toe op de 

beoordeling om af te wijken van een stedenbouwkundig voorschrift over een open ruimte als 

minimale kwaliteitseis van de open ruimte enerzijds en de beoordeling van het beperkte 

karakter van de afwijking bij het aangevraagde project anderzijds. 

 

2. 

2.1 

Een omgevingsvergunning moet worden geweigerd wanneer het aangevraagde project 

onverenigbaar is met de stedenbouwkundige voorschriften, tenzij daarvan op rechtsgeldige 

wijze kan worden afgeweken (artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, a) VCRO). 

 

De Bouwcode bevat stedenbouwkundige voorschriften zoals bedoeld in de artikelen 1.1.2, 13° 

en 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, a) VCRO. 

 

Het vergunningverlenend bestuursorgaan heeft als taak na te gaan welke de toepasselijke 

stedenbouwkundige voorschriften zijn, en vervolgens of een aanvraag er al dan niet mee 

verenigbaar is. Indien de aanvraag onverenigbaar is met de voorschriften van de Bouwcode, 

moet de aanvraag geweigerd worden, tenzij op geldige wijze wordt afgeweken van de 

betrokken voorschriften. 

 

2.2 

Artikel 4.4.1, §1 VCRO bepaalt de perken waarbinnen de bevoegde overheid in een 

vergunning afwijkingen kan toestaan op stedenbouwkundige voorschriften. Het bepaalt dat de 

afwijkingen enkel betrekking mogen hebben op de perceelsafmetingen, op de afmetingen en 

de inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen, en niet op de 

bestemming, de maximaal mogelijke vloerterreinindex en het aantal bouwlagen. Bovendien 
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vereist deze bepaling dat het om ‘beperkte’ afwijkingen gaat, wat inhoudt dat er geen 

afwijkingen mogen worden toegestaan die afbreuk doen aan de essentiële gegevens van het 

plan of de stedenbouwkundige verordening. 

 

Artikel 4.4.1, §1 VCRO verplicht de bevoegde overheid om de essentiële keuzes van de 

planoverheid of de auteur van de stedenbouwkundige verordening te eerbiedigen. De 

toepassing van die bepaling is aan de orde voor zover het aangevraagde project niet 

beantwoordt aan de voorschriften van het plan of de stedenbouwkundige verordening, met 

andere woorden indien de aanvraag volgens het plan of de verordening niet vergund kan 

worden. Om die reden moet artikel 4.4.1, §1 VCRO als uitzonderingsbepaling restrictief 

worden geïnterpreteerd. 

 

3. 

3.1 

De verwerende partij toetst het aangevraagde project aan de bepalingen van de Bouwcode, 

in het bijzonder onder andere aan artikel 27, §1 van de Bouwcode. Deze bepaling luidt als 

volgt: 

 

“ 

Artikel 27 Open ruimte 

 

§1 Bij nieuwbouw, herbouw, bij functiewijziging of bij toename van de bebouwde 

grondoppervlakte moet minimaal 20% van de oppervlakte van het perceel op het niveau van 

het maaiveld onbebouwd zijn. Deze 20% dient zich te bevinden in de zone voor zij-, achtertuinen 

en binnenplaatsen. De oppervlakte van de voortuin wordt niet in rekening gebracht, noch voor 

de onbebouwde ruimte, noch voor de oppervlakte van het perceel. De gezamenlijke bruto-

oppervlakte van constructies in de tuin telt mee als bebouwde oppervlakte, voor zover dit meer 

is dan 10 vierkante meter. Het is mogelijk minder dan 20% van het perceel onbebouwd te laten 

indien het perceel in het kernwinkelgebied gelegen is en geen woonbestemming heeft op het 

gelijkvloers.” 

 

De verwerende partij besluit dat het aangevraagde project niet voldoet aan deze bepalingen, 

reden waarom ze toepassing maakt van de afwijkingsmogelijkheid vervat in artikel 4.4.1, §1 

VCRO. Ze besluit geen toepassing te maken van de mogelijkheid die artikel 3 van de 

Bouwcode biedt om van de verordening af te wijken.  

 

3.2 
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Uit de tekst van de Bouwcode blijkt verder dat dit voorschrift geldt zowel bij nieuwbouw, 

herbouw, bij functiewijziging of bij toename van de bebouwde grondoppervlakte. 

 

De exceptie van de tussenkomende partijen stellende dat in de huidige toestand het eveneens 

een gehele bebouwde oppervlakte betreft, gaat dus niet op. Het gegeven dat de bestaande 

toestand niet overeenkomt met de voorschriften van de Bouwcode, heeft immers niet tot 

gevolg dat een aanvraag voor de sloop en de nieuwbouw niet moet worden getoetst aan de 

voorschriften van de Bouwcode en de verzoekende partij geen daar belang bij kan hebben. 

Mede gelet op de toelichting bij artikel 27, §1 van de Bouwcode kan de verzoekende partij wel 

degelijk een belang hebben bij een correcte toepassing van het voorschrift inzake de open 

ruimte daar waar 20% open ruimte ook wordt vooropgesteld bij een nieuwbouw zelfs indien 

die in de bestaande toestand niet voorhanden was. 

 

3.3 

Anders dan de verzoekende partij voorhoudt, verleent de bestreden beslissing geen afwijking 

die betrekking heeft op ‘de bestemming’. 

 

Artikel 4.1.1, 1° VCRO definieert een bestemmingsvoorschrift immers als een 

stedenbouwkundig voorschrift dat is neergelegd in een gewestplan, een algemeen plan van 

aanleg, een bijzonder plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan, of een herkenbaar 

onderdeel van een projectbesluit dat geldt als een ruimtelijk uitvoeringsplan. Uit deze 

opsomming blijkt dat een bestemmingsvoorschrift uitsluitend in plannen wordt vastgelegd. Een 

stedenbouwkundige verordening is geen plan en kan dus geen bestemmingsvoorschriften 

bevatten.  

 

De verzoekende partij vertrekt van een verkeerd uitgangspunt in zoverre ze oppert dat het 

percentage aan open ruimte dat wordt voorgeschreven door artikel 27, §1 van de Bouwcode 

een bestemmingsvoorschrift uitmaakt.  

 

3.4 

De verwerende partij motiveert de afwijking als volgt: 

 

“… 

Artikel 27 Open ruimte  

… 

Voorliggend project voorziet slechts in 16% open ruimte waardoor ze strijdig is met artikel 27 

van de bouwcode.  
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Voorliggende aanvraag bevindt zich in een zeer dens bebouwde stedelijke context. Het 

projectgebied is momenteel geheel bebouwd en ook binnen het betreffende bouwblok zijn vele 

precedenten waarneembaar waarbij de naburige percelen zeer sterk of geheel bebouwd zijn.  

 

De aanvraag voorziet in de herlokalisatie en uitbreiding van de school Iqra, momenteel 

gevestigd aan de Hogeweg. Ook integreert het project een vestiging van Aldi, die van de 

Sergeyselstraat verhuist. Voor de handelsoppervlakte van Aldi op de betreffende locatie, alsook 

de beoogde assortimentenindeling, is op 19 januari 2018 reeds een socio-economische 

vergunning verleend. Het kan niet ontkent worden dat de integratie van een school en een 

supermarkt, die in de omgeving reeds bestaanbaar en functioneel inpasbaar zijn, een 

belangrijke impact heeft op het ruimtegebruik op het terrein. De openruimte vervult een rol als 

speelplaats voor de school en tuinzone voor de appartementen aan de Engelselei. Daarboven 

worden in de aanvraag alle daken uitgevoerd als groendak en heeft de school nog een 

bijkomende buitenruimte aan de refter op de 2de verdieping.  

 

Hoewel afwijkend van de 20% openruimte norm kan er gelet op de verweving van de beoogde 

functies, in een dens bebouwde stedelijke context, niet geoordeeld worden dat er sprake zal 

zijn van een onaanvaardbare gebruiks-en kwaliteitsbeperking. Ook voor de reeds aanwezige 

omliggende bebouwing kan de aanvraag niet anders aanzien worden dan een ruimtelijke en 

visuele verbetering, gezien vanuit een geheel bebouwde oppervlakte op niveau van het 

maaiveld, openruimte wordt toegevoegd en tevens alle dakoppervlakken als groendaken 

worden uitgevoerd.  

 

Naast de oppervlakte van 1047m² die wordt ontpit op niveau van het maaiveld (=15,75%) is er 

op het dak van de handelsruimte zoals aangehaald een volwaardige buitenruimte met een 

oppervlakte van 459m² voorzien (=7,00%). Beide in rekening genomen is wel sprake van een 

aandeel groter dan 20%  dat op kwalitatieve wijze voor het beoogde programma als buitenruimte 

kan worden aangewend.  Gelet op het beoogde programma, de stedelijke context en de 

geleverde inspanning tot het voorzien van een voldoende grote oppervlakte aan open ruimte, 

blijkt het niet onredelijk om op basis van voorliggende strijdigheid een afwijking toe te staan 

conform artikel 4.4.1 VCRO: 

 

Artikel 4.4.1. VCRO bepaalt: 

… 

Er wordt niet afgeweken van een voorschrift dat specifiek een V/T-index bepaalt, noch van de 

bestemming of van het aantal bouwlagen. De afwijking heeft betrekking op een voorschrift dat 

betrekking heeft op de afmetingen van constructies, meer bepaald mogen de afmetingen van 

de constructies in totaal een oppervlakte van 80% van de terreinoppervlakte innemen en dient 

20% open ruimte voorzien te worden. In de aanvraag zijn op niveau van het maaiveld de 
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afmetingen van de gevraagde constructies ruimer voorzien. De afwijkingsregeling van artikel 

4.4.1. kan in het kader van de beoordeling aan artikel 27 van de bouwcode worden toegepast. 

 

De afwijkingsregeling uit artikel 3 van de bouwcode van de stad Antwerpen betreft een 

algemeen geformuleerde en onduidelijke afwijkingsregeling, zodat alsnog toepassing zou 

moeten gemaakt worden van artikel 4.4.1 van de VCRO om af te wijken van de voorschriften 

… . In beroep wordt deze afwijkingsregeling daarom niet toegepast. 

…” 

 

3.5 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij toepassing maakt van de 

afwijkingsmogelijkheid vervat in artikel 4.4.1, §1 VCRO, hoewel de Bouwcode in artikel 3 van 

een eigen interne afwijkingsmogelijkheid vastlegt. Los van de vraag of de verwerende partij 

afdoende motiveert waarom ze de interne afwijkingsmogelijkheid in de Bouwcode niet toepast 

bij het aangevraagde project en of de toepassing van artikel 3 Bouwcode ten aanzien van de 

artikel 27, §1 van de Bouwcode zelfs mogelijk is, blijkt alleszins uit de bestreden beslissing dat 

de verwerende partij de toepassing van artikel 4.4.1, §1 VCRO, onder meer in het licht van de 

essentiële keuzes vervat in de Bouwcode, niet afdoende motiveert. 

 

De verwerende partij overweegt dat “De afwijkingsregeling van artikel 4.4.1. kan in het kader 

van de beoordeling aan artikel 27 van de bouwcode worden toegepast.”. De formele 

motiveringsplicht gebiedt haar wel, als orgaan van actief bestuur, op een duidelijke manier de 

redenen te vermelden die hebben geleid tot het nemen van haar beslissing. De materiële 

motiveringsplicht vereist dat de genomen beslissing wordt gedragen door motieven die in feite 

juist en in rechte aanvaardbaar zijn, en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. 

 

De toelichting bij artikel 27, §1 Bouwcode stelt immers: 

 

“… 

Open binnengebieden zijn zeer belangrijk voor de woon- en leefkwaliteit binnen een bouwblok 

en voor de ecologische kwaliteiten van een wijk. Open binnengebieden brengen niet enkel licht 

en lucht in de aangrenzende bebouwing, zij zorgen ook voor speelruimte, voor 

infiltratiemogelijkheden van het regenwater en voor een afkoeling van de stadslucht in 

tegenstelling tot bebouwde oppervlakten en wegen. Daarom stelt de bouwcode voorop dat een 

deel van het perceel, minstens 20%, achteraan de bebouwing open en onbebouwd blijft. De 

formule om dit te berekenen is: “oppervlakte tuin / (oppervlakte perceel – oppervlakte voortuin) 

> 20%” 
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De gevraagde 20% open ruimte per perceel geldt als een strikt minimum. In vele gevallen zal 

een groter percentage wenselijk en haalbaar zijn. Bij nieuwbouw, functiewijziging of volume-

uitbreiding dient 20% van het perceel open en onbebouwd te zijn, zelfs al is deze in de 

bestaande toestand wel bebouwd. 

 

In specifieke gevallen is het niet mogelijk om aan deze voorwaarde te voldoen, zoals bij kleinere 

hoekpercelen, minder dan 20 meter diep aan beide straatkanten. Een afwijkingsmogelijkheid 

via Artikel 3 behoort tot de mogelijkheden. 

 

Dit artikel is zoals vermeld van toepassing bij functiewijzigingen. Afwijkingen hierop zijn mogelijk 

indien duidelijk kan aangetoond worden dat met een kleinere open ruimte dan de 

voorgeschreven 20% een grotere maatschappelijke meerwaarde en herwaardering wordt 

bereikt. 

…” 

 

Uit deze toelichting blijkt het grote belang dat de stad zelf stelt bij open binnengebieden. Deze 

zijn volgens de stad Antwerpen van belang voor de woon- en leefkwaliteit binnen een bouwblok 

maar ook voor de ecologische kwaliteiten namelijk voor licht en lucht in de aangrenzende 

gebouwen maar ook voor speelruimte en infiltratiemogelijkheden van het regenwater en een 

afkoeling van de stadslucht. Dit alles wordt afgezet tegen bebouwde oppervlakten. De 

toelichting stelt ook zeer uitdrukkelijk dat 20% als een absoluut minimum is te zien en het 

raadzaam is om een hoger percentage te voorzien. Het betreft dan ook een essentiële bepaling 

met een ecologisch karakter ter ontpitting van de stadskern. 

 

Uit deze toelichting blijkt tevens onmiskenbaar dat de open ruimte wordt afgezet tegen 

bebouwing zodat met de verzoekende partijen moet worden vastgesteld dat de zogenaamde 

open ruimte op het dak van de handelsruimte, dat door de verwerende partij mee wordt 

genomen in haar beoordeling van de afwijking, niet kan worden beschouwd als een open 

ruimte in de zin van de Bouwcode. Terzake stelt de Raad vast dat de verwerende partij zich 

daarvan klaarblijkelijk bewust is daar waar ze enerzijds stelt dat door deze open ruimte op het 

dak wel wordt voldaan aan de 20%-norm maar anderzijds overgaat tot een afwijking van de 

voorschriften waaruit onmiskenbaar blijkt dat er toch niet is voldaan aan de Bouwcode. 

Minstens wordt dit ervaren als een tegenstrijdige motivering. 

 

De open ruimte is mede van belang voor de infiltratiemogelijkheden zoals blijkt uit de 

toelichting. Met verwijzing naar het tweede middel en de beoordeling hiervan, moet worden 

gesteld dat het te weinig voorzien in open ruimte zoals nochtans vereist door artikel 27, §1 van 

de Bouwcode er mede voor zorgt dat niet kan worden voldaan aan de Hemelwaterverordening. 
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De betrokken bepaling is dan ook te beschouwen als een essentieel voorschrift. Er wordt op 

geen enkel ogenblik ontkend dat de voorziene “echte” open ruimte slechts 78% bedraagt van 

wat dit werkelijk moet zijn. Mede gelet op een tekort van meer dan één vijfde in vergelijking 

met wat is voorgeschreven en mede gelet op de ratio legis van deze bepaling is de Raad van 

oordeel dat dit tekort het beperkte karakter van een mogelijke afwijking te buiten gaat. 

 

4. 

Het middel is gegrond. 

C. Overige middelen 

In haar toelichtende nota verzoekt de verzoekende partij de Raad om een prejudiciële vraag 

te stellen. In overeenstemming met artikel 26, §2, derde lid van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof is de Raad er niet toe gehouden om een door de verzoekende 

partij voorgestelde prejudiciële vraag te stellen als het antwoord op de prejudiciële vraag niet 

onontbeerlijk is om uitspraak te doen.  

 

Nog los van de vraag of dit verzoek aan de Raad voor de eerste keer kan worden gesteld in 

de toelichtende nota, werd reeds geoordeeld dat het tweede en derde middel gegrond zijn. 

Om die reden is een antwoord op de prejudiciële vraag niet onontbeerlijk om uitspraak te doen 

over de vordering tot vernietiging van de verzoekende partij. 

 

De overige middelen worden niet nader onderzocht omdat deze niet kunnen leiden tot een 

ruimere vernietiging van de bestreden beslissing. 
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V. 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). 

 

In haar verzoekschrift vraagt de verzoekende partij om haar een rechtsplegingsvergoeding 

van 700 euro toe te kennen. In haar toelichtende nota vraagt ze een bedrag van 840 euro. Het 

basisbedrag voor de rechtsplegingsvergoeding bedraagt 700 euro. De verzoekende partij 

motiveert die afwijking van het basisbedrag van 700 euro niet. Er zijn geen redenen om het 

basisbedrag van 700 euro te verhogen. De zaak doet zich niet als dermate complex voor dat 

ze een verhoging van de rechtsplegingsvergoeding zou verantwoorden, minstens toont de 

verzoekende partij dat niet aan. Evenmin toont zij de kennelijke onredelijkheid van de situatie 

aan. In dat verband mag opgemerkt worden dat de rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire 

tegemoetkoming is in de kosten en honoraria van de advocaat. 

 

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

rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van het basisbedrag van 700 euro, worden ten laste 

gelegd van de verwerende partij.  

 

Het is passend om de kosten van de tussenkomst ten laste van de tussenkomende partijen te 

laten. Ze beslissen zelf om in de procedure tussen te komen, zodat ze ook instaan voor hun 

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

verzwaart voor de verzoekende en de verwerende partij. 
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VI. Beslissing  

1. De tussenkomst van ALDI nv en van VAN EERD VASTGOED bv is ontvankelijk.  

 

2. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

3. De Raad beveelt de verwerende partij een nieuwe beslissing te nemen over het bestuurlijk 

beroep dat mee door de verzoekende partij werd ingediend en dit binnen een termijn van 

drie maanden te rekenen vanaf de dag na de dag van de betekening van dit arrest. 

 

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

op 200 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro verschuldigd aan de 

verzoekende partij, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

5. De kosten van de tussenkomst, bepaald op 200 euro, blijven ten laste van de 

tussenkomende partijen. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 22 september 2022 door de twaalfde kamer. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter van de twaalfde kamer, 

Margot DEPRAETERE Ann CARETTE 
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