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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 27 oktober 2022 met nummer RvVb-A-2223-0170  

in de zaak met rolnummer 2122-RvVb-0184-A 

 

 

Verzoekende partijen 1. Anne WOLFS 

2. Kurt PALMANS 

 

vertegenwoordigd door Mr. Els DESAIR met woonplaatskeuze 

te 2000 Antwerpen, Lange Klarenstraat 22 

 

Verwerende partij de provincie LIMBURG, vertegenwoordigd door de 

deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 3500 Hasselt, Universiteitslaan 1 

 

Tussenkomende partij 

 

Josephine HERENS 

 

vertegenwoordigd door Mr. Jo DRIESSEN met 

woonplaatskeuze te 3700 Tongeren, Sint-Catharinastraat 54 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 29 oktober 2021 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 26 augustus 2021, waarmee aan 

de tussenkomende partij een omgevingsvergunning wordt verleend voor het bouwen van een 

woning (omgevingsnummer: OMV_2021030142). 

 

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

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Voeren van 15 april 2021 niet 

ingewilligd. 
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Het project ligt in 3798 Voeren aan de Berneauweg 43 en heeft als kadastrale omschrijving 

afdeling 6 (’s-Gravenvoeren), sectie A, nummers 832C en 1226A. 

II. Rechtspleging  

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

tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting en de verzoekende partijen dienen 

een wederantwoordnota in. 

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 13 september 2022. Ze hebben 

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

van artikel 85, §3 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende de 

rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (Procedurebesluit). 

III. Feiten 

Op 22 februari 2021 vraagt de tussenkomende partij een omgevingsvergunning aan voor het 

bouwen van een woning gelegen in Voeren aan de Berneauweg 43. 

 

De percelen liggen deels in woongebied met landelijk karakter en deels in agrarisch gebied 

(gewestplan ‘St. Truiden-Tongeren’). 

 

De vereenvoudigde procedure werd gevolgd. Er wordt geen openbaar onderzoek 

georganiseerd. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van Voeren verleent op 15 april 2021 een 

voorwaardelijke omgevingsvergunning aan de tussenkomende partij.  

 

Tegen die beslissing tekenen de verzoekende partijen op 2 juni 2021 bestuurlijk beroep aan 

bij de verwerende partij. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van Voeren adviseert op 5 augustus 2021 

gunstig. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 10 augustus 2021 om het 

beroep niet in te willigen en de omgevingsvergunning onder voorwaarden te verlenen.  
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Na de hoorzitting van 10 augustus 2021 verklaart de verwerende partij het beroep op 26 

augustus 2021 ongegrond en verleent een omgevingsvergunning onder voorwaarden.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

 

- artikel 4.2.15, §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO); 

- artikel 4.1.1, 14° VCRO; 

- de formele- en materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel als algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur.  

 

Ze zetten uiteen dat de gemeente Voeren met het plan van 31 oktober 2007, opgesteld door 

landmeter-expert Nico Cielen (hierna: verdelingsplan Cielen), het oorspronkelijk perceel 

nummer 832A (eigendom van de gemeente) heeft opgesplitst in verschillende loten, en later 

verkocht heeft met oog op woningbouw, terwijl deze splitsing en verkoop van het oorspronkelijk 

perceel nummer 832A is gebeurd met miskenning van de verkavelingsvergunningsplicht.  

 

De verzoekende partijen stellen vast dat een deel van de aangevraagde woning, de volledige 

oprit en de parking worden ingeplant op lot 5 van voormelde splitsing van het oorspronkelijk 

perceel 832A.  

 

Nu volgens de rechtspraak van de Raad van State de schending van de 

verkavelingsvergunningsplicht ook de wettigheid aantast van de omgevingsvergunning die 

nadien aan de koper van een onrechtmatig afgesplitst stuk grond is verleend, menen de 

verzoekende partijen dat ook de bestreden beslissing onwettig is.  

 

Dat het oorspronkelijk perceel nummer 832A door de gemeente Voeren destijds werd verdeeld 

en verkocht met oog op woningbouw volgt volgens de verzoekende partijen duidelijk uit de 
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tekst van de notulen van de gemeenteraad Voeren van 27 augustus 2009 waarmee werd 

beslist tot de verkoop van de loten 5 en 6 aan de tussenkomende partij.  

 

Dat de verdeling en verkoop van het oorspronkelijk perceel met oog op woningbouw heeft 

plaatsgevonden, achten de verzoekende partijen overigens ook bewezen uit het feit dat de 

gemeente de aanvraag voor de woning en de parking, die deels slaat op lot 5, ook vergund 

heeft met het besluit van 15 april 2021. 

 

De bestreden beslissing is volgens de verzoekende partijen niet alleen onwettig om voormelde 

reden, ze zou tevens ook een onvoldoende formele en materiële motivering bevatten. De 

verwerende partij erkent in de bestreden beslissing dat er geen verkavelingsvergunning is, 

maar koppelt hieraan niet het logische gevolg dat de aanvraag daarom onvergunbaar is. De 

verwerende partij schendt hiermee volgens de verzoekende partijen ook de 

zorgvuldigheidsplicht. 

 

2. 

2.1 

De verwerende partij werpt in de eerste plaats de schending op van de attentieplicht in de zin 

van artikel 35, derde lid decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging 

van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (hierna: DBRC-decreet). De verzoekende 

partijen hebben immers hun wettigheidskritiek over de schending van de 

verkavelingsvergunningsplicht, en de doorwerking van die onwettigheid naar de bestreden 

beslissing, niet geuit in hun administratief beroepschrift, maar voeren dit pas voor het eerst 

aan voor de Raad.  

 

Bovendien wijst de verwerende partij op het feit dat de verzoekende partijen zelf ook loten van 

de gemeente Voeren hebben aangekocht (loten 3 en 4) die beide ook hun oorsprong vinden 

in de door hen bekritiseerde verdeling van het oorspronkelijk perceel nummer 832A. In zover 

de verdeling dus onwettig zou zijn, komt dit volgens de verwerende partij ook vast te staan ten 

aanzien van de loten 3 en 4 van de verzoekende partijen. Deze loten werden volgens de 

verwerende partij nadien eveneens aangewend in het kader van een residentiële bestemming, 

zijnde als zone voor voortuin en inrit horende bij de woning op het achterliggende perceel van 

de verzoekende partijen. Dit is een vergelijkbare constellatie als de voorliggende aanvraag. 

De verzoekende partijen hebben dus volgens haar niet het vereiste belang om beroep in te 

stellen bij de Raad.  
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2.2 

Ten gronde betwist de verwerende partij dat de gemeente Voeren het oorspronkelijk perceel 

zou hebben verdeeld en verkocht met oog op woningbouw. Ze stelt dat de gemeente is 

overgegaan tot splitsing en verkoop omdat de betrokken loten niet genoeg diepte hadden om 

bouwkavels te creëren en de verdeelde loten op zich ook niet op zelfstandige wijze in 

aanmerking komen voor woningbouw. Daarnaast wijst de verwerende partij op de beslissing 

en het advies van het college van burgemeester en schepenen van Voeren waarin het college 

zou hebben vastgesteld dat de omgeving ter plaatse wordt gekenmerkt door een opvallende 

talud, waardoor de woningen dieper (moeten) worden ingeplant. De verwerende partij besluit, 

onder verwijzing naar de relevante passage uit de bestreden beslissing, dat ze is uitgegaan 

van de juiste vaststellingen.  

 

3. 

De tussenkomende partij zet uiteen dat het oorspronkelijk perceel (nummer A832) gelegen 

langs de Berneauweg, en waaraan de percelen in eigendom van respectievelijk de 

verzoekende partijen en de tussenkomende partij grensden, een wegoverschot betrof dat 

vroeger deel uitmaakte van de buurtweg nr. 1. Dit oorspronkelijk perceel betreft hoofdzakelijk 

een talud.  

 

Rekening houdend met de beperkte diepte van het perceel, en de plaatselijke configuratie  

ervan (een talud met meer dan 5 m hoogteverschil), kwam het perceel op zichzelf niet in 

aanmerking voor bebouwing.  

 

Dit perceel belette volgens de tussenkomende partij evenwel dat de achter dit perceel gelegen 

percelen 1211H (eigendom van de verzoekende partijen) en 1226A (eigendom van de 

tussenkomende partij), beide gelegen in woonzone, konden bebouwd worden omdat het 

perceel de toegang van de achtergelegen percelen tot de openbare weg belemmerde.  

 

De gemeente heeft het oorspronkelijk perceel opgedeeld in zeven loten om deze vervolgens 

te verkopen. De verzoekende partijen kochten loten 3 en 4. De tussenkomende partij kocht de 

loten 5, 6 en 7.  

 

De tussenkomende partij meent dat de verwerende partij met de bestreden beslissing terecht 

overweegt dat mag aangenomen worden dat volgens de gemeente, verkoper van de 

toenmalige loten, deze loten geen bouwkavels vormen en dat op stedenbouwkundig vlak aan 

de doorgevoerde deling op zich geen rechtsgevolgen kunnen worden verbonden. De loten 

kwamen immers niet voor bebouwing in aanmerking, gelet op de beperkte diepte en de 
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specifieke configuratie van de loten (5 m hoog talud). Een verkavelingsvergunning kan dus 

niet nuttig worden verleend. De door de verzoekende partijen opgeworpen artikelen 4.1.1.14° 

en 4.2.15, §1 VCRO konden dan ook geen toepassing vinden.  

 

De bestreden beslissing is volgens de tussenkomende partij op dit punt, in tegenstelling tot 

wat de verzoekende partijen aanvoeren, wel degelijk afdoende gemotiveerd. 

 

De tussenkomende partij merkt daarnaast op dat ook aan de bouw van de woning van de 

verzoekende partijen, waarvoor op 13 september 2011 een stedenbouwkundige vergunning 

werd afgeleverd, geen verkavelingsvergunning voorafging. Deze bouwvergunning kon slechts 

door de aankoop door de verzoekende partijen van lot 3 van het verdelingsplan worden 

verleend.  

 

De tussenkomende partij verduidelijkt verder dat de verzoekende partijen ten onrechte de 

omstandigheden schetsen als zou de aanvraag betrekking hebben op enerzijds lot 5 van het 

verdelingsplan Cielen en anderzijds op het achtergelegen perceel 1226A. De aanvraag heeft 

immers slechts betrekking op de eigendom van de tussenkomende partij, zijnde de kadastrale 

percelen nummers 832C en 1226A. De architect van de tussenkomende partij heeft de loten 

5 en 6 van het verdelingsplan Cielen in rode lijn aangeduid op het inplantingsplan als zouden 

deze eigendomsgrenzen zijn. Dit geeft een verkeerde indruk. Hierdoor wordt in de bestreden 

beslissing ook ten onrechte verwezen, bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening, 

naar de vroegere opdeling van het oorspronkelijk perceel van de gemeente. 

 

De tussenkomende partij verwijst voor het overige naar de bijgevoegde nota van een 

landmeter, in het bijzonder p. 9 en 10 voor de nota, die integraal geacht moet worden deel uit 

te maken van haar schriftelijke uiteenzetting.  

 

4. 

4.1 

In de eerste plaats stellen de verzoekende partijen dat de door de verwerende partij 

opgeworpen ontvankelijkheidsexceptie moet worden afgewezen.  

 

Met betrekking tot de schending van de attentieplicht zetten ze uiteen dat het wijzigingsdecreet 

waarmee de huidige versie van artikel 35, derde lid DBRC-decreet werd ingevoegd in werking 

is getreden op 24 juni 2021. Tot deze laatste datum bestond er dus volgens de verzoekende 

partijen geen wettelijke verplichting om elke onwettigheid reeds aan te voeren in de fase van 

het administratief beroep. De verzoekende partijen hebben op 15 april 2021 beroep ingesteld 
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tegen de bestreden beslissing, waardoor dit beroep dateert van vóór de inwerkingtreding van 

het gewijzigde artikel 35, derde lid DBRC-decreet. Ze kunnen dan ook niet verweten worden 

dat ze niet hebben geanticipeerd op wetgeving waarvan ze tijdens de fase van het 

administratief beroep geen kennis konden hebben.  

 

Verder stellen de verzoekende partijen dat de in het eerste middel aangevoerde schending 

(verkavelingsvergunningsplicht) de openbare orde raakt. Hierdoor is het eerste middel 

ontvankelijk, ongeacht de toepasselijkheid van artikel 35, derde lid DBRC-decreet.  

 

Ze menen bovendien dat ze wel degelijk belang hebben bij de aangevoerde onwettigheid. 

Doordat de gemeente destijds een lot onrechtmatig heeft afgesplitst zonder 

verkavelingsvergunning, hebben de verzoekende partijen immers de mogelijkheid niet gekend 

om beroep aan te tekenen tegen dergelijke verkavelingsvergunningaanvraag, hetgeen hun 

belangen had kunnen veiligstellen.  

 

Verder zetten de verzoekende partijen nog uiteen waarom de beweerde onwettigheid van hun 

eigen stedenbouwkundige vergunning irrelevant is. Die vergunning is immers nooit 

aangevochten en is definitief.  

 

4.2 

Ten gronde voegen de verzoekende partijen in essentie nog toe, verwijzend naar de memorie 

van toelichting bij het Decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, 

vergunningen- en handhavingsbeleid (hierna: Aanpassingsdecreet) dat de toepasselijkheid 

van de vergunningsplicht afhankelijk is van de vraag of het afgesplitste deel voor woningbouw 

bestemd wordt.  

 

De verwerende en de tussenkomende partij zouden dus, waar ze met hun betoog in essentie 

stellen dat de verkavelingsvergunningsplicht uitsluitend kan worden toegepast indien de 

afgesplitste delen op zelfstandige wijze in aanmerking komen voor woningbouw, contra legem 

een voorwaarde toevoegen aan artikel 4.2.15, §1 VCRO. Uitsluitend de vraag of het 

afgesplitste deel bestemd is voor woningbouw is relevant om de verkavelingsvergunningsplicht 

in de zin van artikel 4.2.15, §1 VCRO te beoordelen.  

 

Tot slot voeren de verzoekende partijen nog aan dat de kadastrale samenvoeging van de loten 

uit het verdelingsplan tot één kadastraal perceel, zoals door de tussenkomende partij 

aangevoerd, de onwettigheid inzake de miskenning van de verkavelingsvergunningsplicht niet 

kan remediëren. Ze verwijzen opnieuw naar de memorie van toelichting bij het 
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Aanpassingsdecreet en stellen vast dat het voor de toepasselijkheid van de vergunningsplicht 

van artikel 4.2.15, §1 VCRO geen belang heeft of het onroerend goed een kadastraal nummer 

of meerdere kadastrale nummers heeft. Wat telt, is dat een aaneensluitend onroerend goed, 

ongeacht het aantal kadastrale nummers, aan één eigenaar toebehoort en dat van dat 

onroerend goed een deel wordt afgesplitst. 

 

Beoordeling door de Raad 

1.  

De verwerende partij voert aan dat de verzoekende partijen geen belang hebben bij het middel, 

met verwijzing naar artikel 35, derde lid DBRC-decreet.  

 

De vergunning voor het verkavelen van gronden is een instrument dat bedoeld is om de 

verwerver van een kavel zekerheid te bieden dat die ook voor bebouwing in aanmerking komt, 

en om aan de hand van reglementaire voorschriften de goede ruimtelijke ordening voor het 

betrokken terrein te waarborgen. De naleving van de verkavelingsvergunningsplicht raakt de 

openbare orde. Het belang bij een middel dat de openbare orde aanbelangt, hoeft niet te 

worden aangetoond.  

 

De exceptie wordt verworpen. 

 

2. 

De verzoekende partijen zetten uiteen dat het oorspronkelijk perceel nummer 832A gelegen 

aan de Berneauweg en eigendom van de gemeente Voeren door het verdelingsplan Cielen in 

2007 werd opgesplitst in verschillende loten, waarvan nadien de loten 5 en 6 werden verkocht 

aan de tussenkomende partij met oog op woningbouw, zonder verkavelingsvergunning. Dit 

strijdt volgens hen met de verkavelingsvergunningsplicht uit artikel 2.4.15, §1 VCRO. Deze 

onwettigheid tast volgens hen ook de wettigheid aan van de bestreden beslissing. De 

aangevraagde woning wordt deels ingeplant op het lot 5. 

 

3. 

Artikel 4.2.15, §1, eerste lid VCRO vereist een voorafgaande vergunning voor het verkavelen 

van een stuk grond voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare 

constructies die voor bewoning gebruikt kunnen worden. De vergunning omvat reglementaire 

voorschriften aangaande de wijze waarop de verkaveling ingericht wordt en de kavels 

bebouwd kunnen worden, zoals bepaald in artikel 4.2.15, §2 VCRO. Artikel 4.1.1, 14° VCRO 

definieert “verkavelen” als “een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste 
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één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor méér dan negen jaar, om er een recht 

van erfpacht of opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, 

zelfs onder opschortende voorwaarde, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van 

constructies”. 

 

4. 

Er bestaat tussen partijen geen betwisting over het feit dat de gemeente Voeren met een 

verdelingsplan van de expert-landmeter Nico Cielen van 31 oktober 2007 is overgegaan tot de 

verdeling van onder meer het perceel nummer 832A. Dit perceel werd opgedeeld door 

voormeld plan in 5 loten. Loten 3 en 4 werden aangekocht door de verzoekende partijen. Loten 

5 tot 7 werden aangekocht door de tussenkomende partij.  

 

Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt, zoals de tussenkomende partij opmerkt, 

dat de door haar aangekochte loten 5 tot 7 op heden zijn samengevoegd tot één perceel 

nummer 832C. De loten 3 en 4 werden door de verzoekende partijen ook samengevoegd tot 

één perceel nummer 832D.  

 

Dat er voor de verdeling van de loten met het verdelingsplan Cielen geen 

verkavelingsvergunning werd aangevraagd, wordt zowel in de bestreden beslissing als door 

de partijen erkend.  

 

De verzoekende partijen menen dat de verdeling en verkoop van voornoemde loten (5 en 6) 

door de gemeente Voeren is gebeurd met oog op woningbouw, waardoor een 

verkavelingsvergunning diende te worden aangevraagd.  

 

Als de in artikel 4.2.15, §1 VCRO besloten verkavelingsvergunningsplicht ter gelegenheid van 

de verdeling van het oorspronkelijk perceel nummer 832A met het plan Cielen effectief 

geschonden werd, is ook de wettigheid van de bestreden beslissing aangetast. 

 

 

5. 

Zoals reeds werd aangegeven, betreft het voorwerp van de aanvraag het oprichten van een 

eengezinswoning op de percelen kadastraal gekend als afdeling 6 (’s-Gravenvoeren), sectie 

A, nummers 832C en 1226A. Een deel van de geplande woning, alsook de parking en oprit 

worden daarbij ingeplant op een deel van het perceel nummer 832C. Dit deel stemt overeen 

met voormalig lot 5 van het verdelingsplan Cielen.  
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Volgens het verdelingsplan Cielen heeft lot 5 een oppervlakte van 297 m² en lot 6 een 

oppervlakte van 291 m². Beide loten zijn 16 m breed en ongeveer 18 m diep. Over beide loten 

loopt een talud, die ook is aangeduid op het verdelingsplan. Deze feitelijke gegevens over de 

bouwdiepte en de aanwezigheid van een talud worden niet betwist. 

 

De verzoekende partijen steunen zich voor hun argumentatie dat de verdeling en verkoop van 

de loten (5 en 6) door de gemeente is gebeurd met oog op woningbouw, in essentie op de 

intentie van de gemeente die zou blijken uit de tekst van de notulen van de gemeenteraad van 

de zitting van 27 augustus 2009 horende bij de notariële verkoopakte van 19 april 2010. De 

gemeenteraad beslist in voormelde notulen tot de verkoop van de met het plan Cielen 

gecreëerde loten:  

 

“… 

Punt 6.(2). Verkoop gronden langs Berneauweg (…) 

(…) 

Gelet op de opmetingen van landmeter Nico Cielen en de indeling in te verkopen percelen, 

zijnde 

- Perceel grond, gelegen aan de Berneauweg, gekadastreerd sectie A deel van nr 

832A, groot volgens meting twee aren zevenennegentig centiaren (2a 97ca), zoals 

afgebeeld onder lot 5 van het plan opgemaakt door landmeter Nico Cielen te Riemst 

op éénendertig oktober tweeduizend en zeven, hetwelk hieraan gehecht zal blijven. 

- Perceel grond, gelegen zelfde plaats, gekadastreerd sectie A deel van nr 832A, 

groot 2 aren eenennegentig centiaren (2a 91ca), zoals afgebeeld onder lot 6 van 

voormeld plan. 

 

gelet op het feit dat deze bouwzone enkel in overleg met de achterliggende eigenaars 

ontwikkeld kan worden aangezien de diepte van de gemeentelijke stukken veel te kort is en er 

dus aangesloten dient te worden met de achterliggende eigenaars; 

 

gelet op de noodzaak tot het ontwikkelen van bouwkavels in onze gemeente; 

…” 

 

Het gegeven dat de loten die werden gecreëerd met het verdelingsplan Cielen later werden 

verkocht ten behoeve van de ontwikkeling van de achtergelegen percelen, zoals uit 

bovenvermelde notulen blijkt, brengt de verzoekende partijen ten onrechte tot het besluit dat 

de verdeling en verkoop een voorafgaande verkavelingsvergunning vereiste.  
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Een essentiële bestaansreden van de verkavelingsvergunning is om de koper van een lot (een 

hoge mate van) zekerheid van bebouwing volgens de vastgestelde voorschriften te bieden. 

De verdeling moet dan ook op het ter beschikking stellen van op zichzelf staande, bouwrijpe 

loten gericht zijn. De koper moet een bebouwbaar lot verwerven zonder dat hij zelf nog stappen 

moet zetten om het lot bouwrijp te maken. De betrokken verdeling met het plan Cielen 

beantwoordt daar kennelijk niet aan. Dit blijkt tevens ook uitdrukkelijk uit de tekst van de hoger 

weergegeven notulen, nu de gemeente hierin duidelijk aangeeft dat de gecreëerde loten “(…) 

enkel in overleg met de achterliggende eigenaars ontwikkeld (…) (kunnen) worden aangezien 

de diepte van de gemeentelijke stukken veel te kort is (…)”. Het voormalig lot 5 kon dus door 

de tussenkomende partij niet als een op zichzelf staande bouwkavel worden aangewend. 

Dergelijke ontwikkeling als een zelfstandig bouwkavel was, gelet op de hoger geciteerde 

overwegingen in de notulen van de gemeenteraad van 27 augustus 2009, klaarblijkelijk ook 

niet de intentie van de gemeente als verkoper. Een dergelijke verdeling vereiste dan ook geen 

verkavelingsvergunning. Het valt ook niet in te zien dat een verkavelingsaanvraag met een 

dergelijk verdelingsplan als grondslag waarbij een aantal loten worden gecreëerd die qua 

diepte “te kort” zijn om te ontwikkelen voor woningbouw in deze omgeving, op een rechtmatige 

wijze had kunnen worden vergund. Dit alles nog los van het gegeven dat het bodemreliëf van 

de betrokken loten ook geen bebouwing lijkt toe te laten.  

 

De argumentatie van de verzoekende partijen die erop neerkomt dat het zou volstaan dat het 

perceel later kan worden aangewend voor het realiseren van een beperkt deel van 

woningbouw, in dit geval een deel van de woning, de oprit en parking, druist dus in tegen de 

doelstelling van de verkavelingsvergunningsplicht om op zichzelf staande, bouwrijpe loten voor 

woningbouw tot stand te brengen. Het valt daarbij ook niet in te zien hoe in het kader van 

dergelijke loten op nuttige wijze reglementaire voorschriften bij een verkavelingsvergunning 

zouden kunnen worden opgesteld.  

 

De intentie van de gemeente, om de gecreëerde loten te verkopen louter ter ontsluiting van de 

achterliggende percelen blijkt ook in een aan de definitieve verkoop voorafgaand 

aankoopvoorstel waartoe met de gemeenteraad van 18 juni 2009 werd beslist. Hierin wordt 

het volgende gesteld: “overwegende het feit dat de gemeente terreinen heeft liggen voor de 

bouwzone van andere eigenaars en dat dezen hun terrein slechts kunnen ontwikkelen als de 

gemeente haar braakliggende grond verkoopt”.  

 

6. 

Ook de verwerende partij komt in de bestreden beslissing, hoewel zijdelings in het kader van 

de goede ruimtelijke ordening, tot de conclusie dat de gemeente bij de verdeling en verkoop 
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nooit de intentie heeft gehad om de loten van het plan Cielen te verkopen als zelfstandige 

bouwkavels. In het licht van een repliek op het beroepsargument van de verzoekende partijen 

inzake de bebouwingsmogelijkheden op hun lot 4 van het verdelingsplan Cielen, stelt de 

verwerende partij hetgeen volgt (eigen nadruk): 

 

“… 

dat de beroepsindiener evenwel geen bouwrecht kan claimen op dit lot 4; dat in de aan-

/verkoopakte werd opgenomen dat voor de goederen geen verkavelingsvergunning van 

toepassing was en er geen stedenbouwkundige vergunningen waren afgeleverd; dat er enkel 

werd meegegeven dat de gronden volgens het gewestplan gelegen zijn in woongebied met 

landelijk karakter; dat bovendien art. 4.2.15§1 VCRO bepaalt dat “Niemand mag zonder 

voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond verkavelen voor woningbouw of voor het 

opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt.”; 

dat in deze context mag aangenomen worden dat volgens de gemeente, verkoper van 

kwestieuze loten 3-4-5-6, deze loten op zich geen bouwkavels vormden; dat een verkoop 

als bouwkavel in casu de verkavelingsvergunningsplicht zou geschonden hebben; dat op 

stedenbouwkundig vlak aan de doorgevoerde deling op zich geen rechtsgevolgen kunnen 

verbonden worden; 

dat bij de beoordeling van het aangevraagde rekening is gehouden met de in de omgeving 

bestaande toestand; dat rekening houdende met de beperkte afmetingen van lot 4, met het 

natuurlijke reliëf van de omgeving waarbij dit lot beduidend lager gelegen is dan het 

achtergelegen perceel en met de bouwlijnen van de woningen Berneauweg nrs. 41, 39 en 37, 

kan het gebruik van dit lot als een bouwkavel voor de oprichting van een woning onmogelijk 

verenigbaar zijn met een goede ruimtelijke ordening; dat naar afmetingen en inplanting een 

woning op lot 4, en bij uitbreiding ook op het geheel van de loten 3 en 4, nooit de nodige 

ruimtelijke aansluiting kan vinden bij de in de omgeving bestaande toestand; 

… 

dat voor aanvrager met een samenvoeging van kwestieus lot 5 en het achtergelegen kadastraal 

perceel nr.1226/A het geheel wel grenst aan de voorliggende openbare weg, een vereiste 

gesteld in art. 4.3.5 VCRO (decretaal beoordelingselement);  

…” 

 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen aangeven, heeft de verwerende partij met de 

bestreden beslissing wel degelijk onderzocht of er een verkavelingsvergunningsplicht speelt 

voor de met het verdelingsplan Cielen gecreëerde loten. De verzoekende partijen overtuigen 

verder niet, zoals hoger werd aangetoond, dat de loten van het plan Cielen in strijd met de 

verkavelingsvergunningsplicht werden gecreëerd, en deze (vermeende) onrechtmatige 

opdeling ook de wettigheid van de bestreden beslissing zou hebben aangetast. Ze slagen er 
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dan ook niet in om aan te tonen dat de bestreden beslissing onzorgvuldig, dan wel op basis 

van onjuiste gegevens tot stand zou zijn gekomen. 

 

Het eerste middel wordt verworpen. 

B. Tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

 

- artikel 4.3.1, §1, 1°, d) en 2° en artikel 4.3.1, §2 VCRO; 

- de formele en materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel 

als algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  

 

De verzoekende partijen voeren in hun tweede middel een schending aan van de goede 

ruimtelijke ordening. Ze delen hun middel op in drie middelonderdelen.  

 

In een eerste onderdeel stellen de verzoekende partijen dat de bestreden beslissing niet 

afdoende motiveert waarom de aanvraag, die abnormaal dicht is ingeplant bij de 

eigendommen van de verzoekende partijen en daardoor zeer hinderlijk is, als verenigbaar met 

de goede ruimtelijke ordening kan worden beschouwd. De verwerende partij beperkt zich in 

de bestreden beslissing tot het hanteren van stijlclausules. De impact van de aanvraag op de 

omliggende eigendommen van de verzoekende partijen komt niet aan bod in de bestreden 

beslissing.  

 

In een tweede middelonderdeel voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden 

beslissing onterecht, bij de beoordeling van de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke 

ordening, uitgaat van onbebouwbaarheid van lot 4. Ook andere bouwwerken zoals een 

zwembad met poolhouse en terrassen zijn onterecht niet in de bestreden beslissing betrokken, 

ondanks het gegeven dat de verzoekende partijen dit hadden aangegeven.  

 

De bestreden beslissing loopt volgens de verzoekende partijen ongeoorloofd vooruit op 

toekomstige vergunningsaanvragen. De bestreden beslissing dient volgens de rechtspraak 

van de Raad van State een aanvraag te beoordelen rekening houdend met de op de dag van 

de behandeling van de aanvraag gekende, vaststaande feiten. De relevante feiten zijn volgens 

de verzoekende partijen het gegeven dat de inplanting van de woning pal op de 
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‘doorgetrokken’ perceelscheiding ligt met de eigendom van de verzoekende partijen (lot 4), en 

dit op 3 m van hun achterste perceelsgrens. Daarnaast wordt de parking op slechts 2 m van 

de perceelsgrens met lot 4 aangelegd.  

 

Rekening houdend met deze feiten, staat het volgens de verzoekende partijen vast dat als er 

op lot 4 een woning (na de aanvraag van een verkavelingsvergunning) komt, of een andere 

constructie, deze een abnormale hinder zal ondervinden van de aanvraag. Het zou hierbij gaan 

om privacyhinder, afname van bezonning, afwezigheid rustig genot etc.  

 

Gelet op deze gegevens kon de verwerende partij volgens de verzoekende partijen nooit met 

zekerheid oordelen dat een woonproject, of ander project dat past binnen de betrokken 

bestemming, per definitie zal moeten geweigerd worden wegens strijdigheid met de goede 

ruimtelijke ordening. Door dat wel te doen, heeft de verwerende partij met de bestreden 

beslissing reeds geoordeeld over een nog in te dienen omgevingsvergunningsaanvraag om te 

verkavelen en/of te bouwen. 

 

Daarnaast miskent de bestreden beslissing, met de bewering dat het lot 4 niet bebouwd kan 

worden omdat het te ‘klein’ zou zijn, het feit dat de verzoekende partijen ook eigenaar zijn van 

lot 3 (oppervlakte 660 m²). De verwerende partij negeert dit scenario met de bestreden 

beslissing volledig. Haar beoordeling van de goede ruimtelijke ordening waarin ze uitgaat van 

de onbebouwbaarheid van lot 4 is dus niet zorgvuldig tot stand gekomen.  

 

In een derde middelonderdeel stellen de verzoekende partijen dat de aanvraag bovenmatige 

hinder zal veroorzaken gelet op de schaal en inplanting van de oprit, parking en woning. Ze 

verwijzen naar het inplantingsplan en stellen vast dat lot 5 slechts 16 m breed is. Nu de 

gevraagde parking en oprit samen 12 m breed zijn, is het in voorliggend dossier niet mogelijk 

om de gangbare 3 m van de zijdelingse perceelsgrenzen te respecteren. De oplossing die de 

bestreden beslissing hiertoe aanreikt, bij wijze van het opleggen van bijzondere voorwaarden, 

zou tot gevolg hebben dat een afstand van 2 m van de zijdelingse perceelsgrens wordt 

gerespecteerd. Deze wijziging is volgens de verzoekende partijen niet van dien aard dat ze de 

gevreesde hinder zal doen afnemen.  

 

Verder stellen de verzoekende partijen dat de geplande woning zowel qua inplanting, als 

breedte volstrekt onaanvaardbaar is op de betrokken locatie. De verzoekende partijen zetten 

concreet uiteen dat de tussenkomende partij, ondanks het feit dat het achtergelegen perceel 

waarop de woning wordt gebouwd voldoende ruim is, doelbewust de woning inplant tot tegen 

de eigendommen van de verzoekende partijen. Hiermee zou de tussenkomende partij haar 
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zicht op de achtergelegen weilanden en de bezonning maximaal willen vrijwaren. De 

verzoekende partijen menen dat de hinder uitgaande van de aanvraag ‘veel minder’ was 

geweest indien de tussenkomende partij haar woning in totaal 4 m naar rechts (richting lot 6) 

zou opgeschoven hebben. Dit zou er ook voor zorgen dat de geplande woning aansluit op het 

voorgelegen lot 5 en 6 (eigendom van de tussenkomende partij).  

 

De met de aanvraag gekozen inplanting zal volgens de verzoekende partijen tot 

onaanvaardbare hinder leiden op vlak van zicht, privacy, geluid, alsook tot andere hinder 

‘eigen aan buren’ ten aanzien van lot 4. Vanaf dit lot zal men immers uitkijken op een zeer 

grote woning met een kroonlijsthoogte van 4,63 m op amper 3 m van de achterste 

perceelsgrens. De eigenaar van lot 4 wordt dus het volledig zicht op de achtergelegen 

landerijen, de bezonning, rust en privacy ontnomen. Alleen al op basis van de inplanting, dient 

volgens de verzoekende partijen reeds te worden besloten tot de onverenigbaarheid van de 

aanvraag met de goede ruimtelijke ordening.  

 

Wat de breedte van de geplande woning betreft, stellen de verzoekende partijen dat de breedte 

van de gevraagde woning (14 m) en de inplanting ervan achter lot 4, op slechts 3 m van de 

gezamenlijke perceelsgrens, tot gevolg heeft dat lot 4 onbebouwbaar en onverkoopbaar wordt. 

De bestreden beslissing zou deze situatie onterecht niet betrekken bij de beoordeling van de 

goede ruimtelijke ordening.  

 

2. 

De verwerende partij antwoordt op het tweede middel dat lot 4 in het kader van de juridische 

en ruimtelijke gegevens op zich niet voor bebouwing is bestemd. Ze verwijst hiervoor naar 

haar uiteenzetting bij het eerste middel.  

 

De determinerende beoordeling van de bestreden beslissing is evenwel de beoordeling van 

de goede ruimtelijke ordening aan de hand van de beoordelingselementen uit artikel 4.3.1 

VCRO, rekening houdend met de in de omgeving bestaande toestand. Ze verwijst naar de 

bestreden beslissing en stelt dat ze op afdoende wijze heeft onderzocht dat de afstanden die 

worden gehouden tot de naburige eigendommen afdoende zijn. Uit het inplantingsplan blijkt 

dat de woning op een afstand van 16 m ten opzichte van de perceelsgrens met de 

verzoekende partijen wordt ingeplant. Ze merkt ook op dat in de bestaande toestand het lot 4 

een onbebouwd perceel is dat deel uitmaakt van de voortuinzone van de woning van de 

verzoekende partijen. De inplanting van de woning op een afstand van 3 m ten aanzien van 

de perceelsgrens van dit lot 4 is volgens de verwerende partij in alle redelijkheid afdoende. De 

verwerende partij merkt ook op dat uit de plannen blijkt dat er ter hoogte van lot 4 geen grote 
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raampartijen worden ingetekend. De percelen zouden bovendien kunnen afgescheiden 

worden door groenaanplantingen of andere afscheidingen. Uit het inplantingsplan blijkt 

volgens de verwerende partij dat er ter plaatse reeds beplantingen worden aangelegd. 

 

Ook de afstand van 2 m tot de perceelsgrens voor de parkeerplaatsen is volgens de 

verwerende partij in alle redelijkheid afdoende, temeer omdat er ook een groenbuffering wordt 

aangelegd.  

 

De verwerende partij besluit dat de beoordeling in de bestreden beslissing niet onjuist, 

onzorgvuldig of kennelijk onredelijk is.  

 

3. 

Ook de tussenkomende partij betwist dat de bestreden beslissing onvoldoende gemotiveerd 

is wat betreft de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening. Ze 

verwijst hiervoor naar de relevante passages uit de bestreden beslissing.  

 

Ze verwijst verder naar de bijgevoegde nota van een landmeter die integraal geacht moet 

worden deel uit te maken van haar schriftelijke uiteenzetting. Dit in het bijzonder wat betreft de 

argumenten op p. 10-14. In de betrokken nota wordt onder meer gesteld dat de afstand van 3 

m van de geplande woning tot de perceelsgrens van lot 4 gebruikelijk en aanvaardbaar is. De 

bewering van de verzoekende partijen dat lot 4 voor bebouwing in aanmerking komt zou tevens 

onbegrijpelijk zijn. Niet alleen kent het voormalig lot 4 een hellingspercentage van 26%, het 

perceel is ook erg ondiep waardoor de vraag kan gesteld worden of de gebruikelijke afstand 

tot de rooilijn op dat perceel wel kan worden verwezenlijkt. Ook de hypothese van een 

zwembad met poolhouse is zeer onwaarschijnlijk op het voormalig lot 4, nu een inkijk van de 

straat op het zwembad bijna onvermijdelijk zal zijn. De beide hypotheses voor de bebouwing 

van lot 4 lijken dus niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening.  

 

De nota stelt verder dat, in tegenstelling tot wat de verzoekende partijen menen, een 

vergunningverlenende overheid niet gehouden is om een of meer scenario’s te beoordelen. 

De vergunningverlenende overheid dient zich daarentegen wel uit te spreken over de 

inpasbaarheid van de vergunningsaanvraag zelf. Dit is ook met de bestreden beslissing 

gebeurd.  

 

Verder stelt de nota vast dat inzake de vermeende hinder ten aanzien van lot 4 en lot 3, de 

verzoekende partijen zich blind baseren op de lotenindeling van het plan Cielen. Het valt zo 

bijvoorbeeld niet in te zien waarom de tussenkomende partij ook maar enige afstand moet 
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respecteren ten aanzien van voormalig lot 6, nu dit in haar eigendomsgeheel is inbegrepen. 

Ook de bewering dat de tussenkomende partij voor de inrit en parking enige afstand zou 

moeten houden van lot 4, kent volgens de tussenkomende partij geen juridische grondslag. 

De verzoekende partijen zouden bovendien niet concreet aangeven welke hinder ze dreigen 

te ondervinden van de geplande parking en inrit. Minstens maken ze niet voldoende 

aannemelijk dat de betrokken inplanting van de parking en inrit strijdig zou zijn met de goede 

ruimtelijke ordening.  

 

Wat de inplanting betreft van de woning stelt de tussenkomende partij, door middel van 

verwijzing naar de nota, dat de woning wordt ingeplant op minimaal 14,8 m van de onderlinge 

eigendomsgrens. De nok van de geplande woning is gelegen op 18,8 m van de onderlinge 

eigendomsgrens. De geplande woning bevindt zich op het kortste punt bovendien op ongeveer 

30,16 m van de woning van de verzoekende partijen. De woning van de tussenkomende partij 

wordt verder zuidwestelijk ingeplant ten opzichte van de woning van de verzoekende partijen. 

De schaduwwerking veroorzaakt door de geplande woning veroorzaakt geen effect op de 

eigendom van de verzoekende partijen. Indien dit toch het geval zou zijn, dan overstijgt deze 

hinder bezwaarlijk de hinder die gekoppeld is aan de normale burenhinder.  

 

De nota merkt op dat de woning van de verzoekende partijen niet correct werd ingeplant zoals 

vergund met de bouwvergunning van 13 september 2011. Dit gegeven wordt toegelicht onder 

verwijzing naar het vergunde inplantingsplan. De verzoekende partijen zouden daarnaast ook, 

in strijd met voormelde vergunning, het oorspronkelijk talud op hun perceel (en op voormalig 

lot 4) omgevormd hebben naar een voortuin met terrassen. In essentie besluit de 

tussenkomende partij dat de door de verzoekende partijen in het kader van voorliggende 

procedure vermeende hinder door hunzelf in de hand werd gewerkt met de niet-conforme 

uitvoering van hun bouwvergunning van 13 september 2011.   

 

Ook indien de geplande woning naar rechts wordt opgeschoven, zoals voorgesteld door de 

verzoekende partijen, zal het zicht van de tussenkomende partij op de achterliggende weiden 

hetzelfde zijn. Het kan verder niet worden begrepen in welke mate de verzoekende partijen 

vanuit lot 4 (een steile talud) op vandaag reeds enig zicht zouden hebben op de achterliggende 

weiden. De aanvraag zal dan ook geen zicht ontnemen ten aanzien van lot 4. Ook het verlies 

aan bezonning ten aanzien van lot 4 kan volgens de tussenkomende partij niet worden 

bijgetreden. Zoals reeds aangegeven is op lot 4 volgens de tussenkomende partij geen 

bebouwing mogelijk. Wanneer daarnaast de oorspronkelijke houtkant op lot 4 was behouden, 

zoals opgelegd met de bouwvergunning van 13 september 2011, dan zou er sprake zijn van 



 

RvVb - 18 

meer schaduw dan hetgeen in het slechtste geval door de huidige aanvraag zal worden 

veroorzaakt.  

 

Ten aanzien van de breedte van de woning stelt de nota dat de verzoekende partijen bij hun 

kritiek zich opnieuw foutief fixeren op de loten zoals die voorkomen op het plan Cielen. De 

totale breedte aan de straat van de eigendom van de tussenkomende partij bedraagt 115 m 

en niet 16 m. De verzoekende partijen slagen er dan ook niet in om aan te tonen dat de met 

de aanvraag gehanteerde breedte strijdig zou zijn met de goede ruimtelijke ordening. Zo merkt 

de nota nog op dat ook de woning van de verzoekende partijen een breedte heeft van 15,4 m.  

 

De nota benadrukt tot slot nogmaals dat lot 4 niet voor bebouwing in aanmerking komt, omwille 

van de beperkte diepte, het hoogteverschil en de voorwaarde opgelegd in de bouwvergunning 

van de verzoekende partijen met betrekking tot het behoud van de houtkant. 

 

4. 

De verzoekende partijen hernemen in hun wederantwoordnota integraal hun argumentatie uit 

hun inleidend verzoekschrift.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

In het tweede middel voeren de verzoekende partijen in essentie aan dat de verwerende partij 

met de bestreden beslissing niet op goede gronden kon besluiten tot de verenigbaarheid van 

de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening. Ze stellen bovenmatige zicht- en 

privacyhinder te zullen ondervinden, alsook een afname van bezonning en dit hoofdzakelijk 

ten aanzien van het voormalig lot 4, dat deel is van hun eigendom. De betrokken hinder zou 

voortvloeien uit onder meer de gekozen inplanting en de schaal van de geplande woning, de 

parking en de inrit. Daarnaast zou de verwerende partij bij de beoordeling van de goede 

ruimtelijke ordening ongeoorloofd vooruitlopen op een toekomstige vergunningsaanvraag met 

betrekking tot de ontwikkeling van lot 4. Minstens is de bestreden beslissing onvoldoende 

gemotiveerd, omdat de verwerende partij enkel stijlclausules hanteert.  

 

2. 

Uit artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, d) VCRO volgt dat een vergunning geweigerd moet worden 

als de aanvraag onverenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening.  
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De verwerende partij heeft een ruime beoordelingsbevoegdheid wanneer ze onderzoekt of een 

aanvraag verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. In haar beoordeling moet ze 

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

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

criteria die relevant zijn voor het aangevraagde project (artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 1° VCRO). 

 

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

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

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

plaats van de verwerende partij.  

 

3. 

De verwerende partij beoordeelt de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke 

ordening in de bestreden beslissing als volgt: 

 

“… 

Verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening  

Overwegende dat het beroepschrift uitgaat van de onaanvaardbare hinder van de 

aangevraagde woning ten opzichte van de bouwmogelijkheden op lot 4;  

dat de beroepsindiener evenwel geen bouwrecht kan claimen op dit lot 4; dat in de aan-

/verkoopakte werd opgenomen dat voor de goederen geen verkavelingsvergunning van 

toepassing was en er geen stedenbouwkundige vergunningen waren afgeleverd; dat er enkel 

werd meegegeven dat de gronden volgens het gewestplan gelegen zijn in woongebied met 

landelijk karakter;  

dat bovendien art. 4.2.15§1 VCRO bepaalt dat “Niemand mag zonder voorafgaande 

verkavelingsvergunning een stuk grond verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van 

vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt.”; dat in deze 

context mag aangenomen worden dat volgens de gemeente, verkoper van kwestieuze loten 3-

4-5-6, deze loten op zich geen bouwkavels vormden; dat een verkoop als bouwkavel in casu de 

verkavelingsvergunningsplicht zou geschonden hebben;  

dat op stedenbouwkundig vlak aan de doorgevoerde deling op zich geen rechtsgevolgen 

kunnen verbonden worden;  

dat bij de beoordeling van het aangevraagde rekening is gehouden met de in de omgeving 

bestaande toestand; dat rekening houdende met de beperkte afmetingen van lot 4, met het 

natuurlijke reliëf van de omgeving waarbij dit lot beduidend lager gelegen is dan het 

achtergelegen perceel en met de bouwlijnen van de woningen Berneauweg nrs. 41, 39 en 37, 

kan het gebruik van dit lot als een bouwkavel voor de oprichting van een woning onmogelijk 

verenigbaar zijn met een goede ruimtelijke ordening; dat naar afmetingen en inplanting een 

woning op lot 4, en bij uitbreiding ook op het geheel van de loten 3 en 4, nooit de nodige 
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ruimtelijke aansluiting kan vinden bij de in de omgeving bestaande toestand; dat in deze zin ook 

de ruimtelijke argumenten van het beroepschrift, in hoofdzaak gesteund op de onaanvaardbare 

hinder voor dit lot 4, niet kunnen worden bijgetreden; dat met de hypothese van een woning op 

dit lot 4 bijgevolg geen rekening kan worden gehouden voor de beoordeling van de voorliggende 

aanvraag;  

dat voor aanvrager met een samenvoeging van kwestieus lot 5 en het achtergelegen kadastraal 

perceel nr.1226/A het geheel wel grenst aan de voorliggende openbare weg, een vereiste 

gesteld in art. 4.3.5 VCRO (decretaal beoordelingselement);  

 

Beoordeling van de aanvraag aan de hand van de relevante aspecten:  

functionele inpasbaarheid  

Overwegende dat de functie wonen in de gewestplanbestemming “woongebied met landelijk 

karakter” een normale en ruimtelijk aanvaardbare bestemming is; dat met uitzondering van de 

school aan overzijde van de straat de overige bebouwing in de onmiddellijke omgeving quasi 

uitsluitend uit woningen bestaat; dat de voorgestelde woning ter plaatse functioneel inpasbaar 

is;  

 

schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid  

Overwegende dat naar inplanting en bouwvolume de voorgestelde woning de nodige 

aansluiting vindt bij de woningen aan linkerzijde; dat de verder achteruit gelegen inplanting van 

deze woningen en de bouwlijn van de links naast gelegen woning aangehouden blijft; dat het 

middelgrote bouwvolume in omvang vergelijkbaar is met de volumes van de woningen aan 

linkerzijde; dat het allen vrijstaande woningen op ruime percelen betreffen; dat ook de plaats op 

het terrein aanvaardbaar is; dat de woning een ruime afstand vrijwaart ten opzichte van de linker 

perceelsgrens; dat de woning zich slechts minimaal achter het lot 4, de uitgebreide voortuin van 

de linkerbuur, bevindt;  

dat de vrije ruimte tussen beide woningen hypothetisch hier nog de inplanting van een 

bijkomende woning mogelijk laat, wat van een zuiniger ruimtegebruik zou getuigen dan 

momenteel voorhanden;  

 

visueel-vormelijke elementen  

Overwegende dat de vormgeving en architectuur van de woningen aan linkerzijde sterk 

verschillend is; dat de naastgelegen woning een uitgesproken eigentijdse architectuur heeft, 3 

bouwlagen hoog, met verspringende platte daken; dat de volgende twee woningen een 

traditionele, landelijke bouwstijl hebben, met meerdere dakkapellen aan straatzijde;  

dat de voorgestelde woning met zijn klassiek landelijke vormgeving hier voldoende bij aansluit 

en meegaat in deze verscheidenheid; dat naar kroonlijsthoogte, dakvorm en materiaalkeuze het 

ontwerp ruimtelijk aanvaardbaar is; dat het bestaande straatbeeld ter plaatse niet wordt 

aangetast;  
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bodemreliëf  

Overwegende dat de woning ingeplant wordt met volledig ondergrondse kelders -met 

uitzondering van de garagetoegang aan voorzijde-, zodat de gelijkvloerse leefruimten op het 

niveau van de achtergelegen tuin komen te liggen; dat dit een verantwoord concept betreft voor 

deze plaatselijke situatie;  

dat het bestaande bodemreliëf slechts in geringe mate wordt aangepast, meer bepaald om de 

toegang en de inrit op functionele wijze op de woning te laten aansluiten; dat deze beperkte 

aanpassingen functioneel verantwoord zijn en geen grote invloed hebben op het algemene 

uitzicht van de omgeving; dat ook op het links naast gelegen perceel in dezelfde zin beperkte 

aanpassingen in het reliëf werden doorgevoerd;  

dat verder de bestaande opvallende talud aan zuidwestzijde van het terrein maximaal behouden 

blijft; 

 

hinderaspecten  

Overwegende dat door de natuurlijke hoogteligging er een zeker uitzicht bestaat vanuit de 

woning en de zijtuin op de voorliggende voortuin van de aanpalende eigenaar; dat in de 

gegeven omstandigheden dit geen aanleiding lijkt te zullen geven tot een buitenproportionele 

hinder, doch enkel het gevolg is van een normaal aanvaardbaar gebruik van het goed;  

dat in functie van het beperken van de oppervlakte verharding de breedte van de inrit, over de 

diepte van de eerste helling aan de rooilijn, beperkt kan worden tot maximum 4.00m, op 3m van 

de rechter perceelsgrens; dat daarmee samengaand ook de diepte van de parkeerplaatsen kan 

beperkt worden tot 5m, tot op 2m van de linker perceelsgrens; dat indien de voorgestelde 

groenaanleg wordt gerealiseerd, deze parkeerplaatsen en inrit op aanvaardbare wijze ingekleed 

en afgeschermd zijn voor het links naastgelegen perceel; dat verder deze inrit effectief 

waterdoorlatend uit te voeren is, zodat geen afstromend water naar de voorliggende weg wordt 

afgevoerd; 

…” 

 

De verwerende partij legt in de vergunningsvoorwaarden onder meer op dat “de diepte van de 

parkeerplaatsen moet beperkt worden tot 5 m, tot op 2 m van de linker perceelsgrens”. 

 

4. 

4.1 

Zoals reeds gesteld, dient de verwerende partij bij het beoordelen van de goede ruimtelijke 

ordening uit te gaan van de aspecten als bedoeld in artikel 4.3.1, §2 VCRO en moet ze daarbij 

in de eerste plaats rekening houden met de in de omgeving bestaande toestand (artikel 4.3.1, 

§2, eerste lid, 2° VCRO). 
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Uit de hoger geciteerde beoordeling blijkt dat de verwerende partij de aanvraag, wat de 

hinderaspecten betreft, heeft getoetst ten opzichte van de eigendom van de verzoekende 

partijen. Het wordt niet betwist dat de eigendom van de verzoekende partijen op heden bestaat 

uit een woning met onder meer een uitgebreide voortuinzone waarvan het gedeelte dat 

gelegen is voor het aanvraagperceel het (voormalig) lot 4 betreft.  

 

4.2 

De Raad merkt in de eerste plaats op dat de verzoekende partijen in hun uiteenzetting een 

tegenstrijdig betoog voeren waar ze enerzijds stellen dat de aanvraag in het kader van de 

goede ruimtelijke ordening moet afgetoetst worden aan de in de omgeving bestaande 

toestand, en de aanvraag moet beoordeeld worden aan de hand van gekende en vaststaande 

gegevens, doch anderzijds aanvoeren dat de verwerende partij met de bestreden beslissing 

onterecht geen rekening zou gehouden hebben met de (toekomstige en onzekere) 

ontwikkelingsscenario’s van (voormalig) lot 4 (zoals bv. een zwembad met poolhouse).  

 

De verzoekende partijen ontkennen niet dat (voormalig) lot 4, met name het gedeelte van hun 

eigendom dat voornamelijk hinder zou ervaren van de aanvraag, op heden een deel van de 

aangelegde ruime voortuinzone betreft. De bestreden beslissing heeft de aanvraag afgetoetst 

aan deze bestaande toestand en diende, in tegenstelling tot wat de verzoekende partijen 

aanvoeren, niet de aanvraag te toetsen aan een toekomstige en onzekere invulling van 

(voormalig) lot 4. 

 

Zoals uit onderstaande passage blijkt, toetst de verwerende partij terecht de aanvraag af aan 

de in de omgeving bestaande toestand (eigen nadruk): 

 

“… 

 Overwegende dat door de natuurlijke hoogteligging er een zeker uitzicht bestaat vanuit de 

woning en de zijtuin op de voorliggende voortuin van de aanpalende eigenaar; dat in de 

gegeven omstandigheden dit geen aanleiding lijkt te zullen geven tot een buitenproportionele 

hinder, doch enkel het gevolg is van een normaal aanvaardbaar gebruik van het goed; 

…” 

 

Het is de Raad niet bekend, en de verzoekende partijen maken ook nergens concreet 

aannemelijk dat reeds stappen zijn ondernomen voor de ontwikkeling van dit gedeelte van hun 

tuinzone (voormalig lot 4). De verwerende partij kan dan ook redelijkerwijze niet worden 

verweten dat ze in haar beoordeling van de goede ruimtelijke ordening enkel rekening heeft 

gehouden met de in de omgeving bestaande toestand, en geen rekening heeft gehouden met 
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een door de verzoekende partijen louter hypothetische en toekomstige toestand. Samen met 

de verwerende en de tussenkomende partij moet dan ook worden vastgesteld dat de 

verzoekende partijen met hun betoog niet aannemelijk maken de beoordeling van de 

bestreden beslissing op voormeld punt onjuist, onzorgvuldig of kennelijk onredelijk is. 

 

4.3 

De verzoekende partijen menen verder dat de aanvraag (woning, parking en oprit) door de 

gekozen inplanting en schaal bovenmatige hinder zal veroorzaken ten aanzien van hun 

eigendom.  

 

De Raad stelt vast dat de kritiek van de verzoekende partijen zich hoofdzakelijk beperkt tot 

een uiteenzetting van de hinder die ze zullen ervaren ten aanzien van hun ‘lot 4’, zijnde een 

deel van hun voortuinzone. De verzoekende partijen zetten nergens concreet uiteen dat ze 

hinder zullen ondervinden ten aanzien van hun woning of de delen van hun tuinzone die 

daadwerkelijk een gebruiksfunctie kennen. 

 

Samen met de verwerende en de tussenkomende partij, stelt de Raad vast dat de kritiek van 

de verzoekende partijen dat ze door de aanvraag bovenmatige hinder zullen ondervinden ten 

aanzien van hun ‘lot 4’ in alle redelijkheid niet overtuigt. Uit de gegevens van het dossier blijkt, 

zoals reeds eerder aangegeven, dat het lot 4 een deel van de voortuinzone betreft. Het valt 

niet in te zien hoe de verzoekende partijen vanuit dit gedeelte van hun voortuinzone enige 

bovenmatige privacyhinder, zichthinder of afname van bezonning zouden ervaren. Dergelijke 

hinder, of het bovenmatig karakter ervan, wordt door de verzoekende partijen geenszins 

concreet aannemelijk gemaakt. Dit wordt, zoals hoger aangegeven, ook in de bestreden 

beslissing terecht vastgesteld.  

 

Het is duidelijk dat de verzoekende partijen hun gevreesde hinder steunen op de onzekere 

toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van (voormalig) lot 4. Zoals gesteld onder het vorige 

randnummer, heeft de verwerende partij in het kader van de goede ruimtelijke ordening 

conform artikel 4.3.1, §2, eerste lid, 2° VCRO rekening gehouden met de bestaande toestand, 

zijnde een voortuinzone, en dient ze geen rekening te houden met een louter hypothetische 

toestand van bebouwing in deze zone.  

 

De verzoekende partijen bekritiseren verder de degelijkheid van de opgelegde voorwaarde 

waarmee de breedte en inplanting van de oprit en parking worden gewijzigd waardoor onder 

meer een afstand van 2 m ten aanzien van de linker perceelsgrens moet worden gevrijwaard. 

De verzoekende partijen komen niet verder dan het louter poneren van hun eigen standpunt, 
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doch tonen niet aan dat de voorwaarde kennelijk niet volstaat om de verwachte hinder te 

beperken tot een aanvaardbaar niveau.  

  

4.4 

De verzoekende partijen hebben reeds in hun administratief beroepschrift het argument 

ontwikkeld dat de schaal van de woning en de inplanting ervan tot op slechts 3 m achter het 

voormalig lot 4, onaanvaardbare hinder zal teweegbrengen waardoor ‘lot 4’ onbebouwbaar en 

onverkoopbaar wordt. De verwerende partij antwoordt hierop in de bestreden beslissing, door 

enerzijds te beargumenteren dat ‘lot 4’ op zichzelf niet voor bebouwing in aanmerking komt 

vanwege de beperkte bouwdiepte, het bodemreliëf en de noodzakelijk te hanteren bouwlijn. 

Anderzijds merkt de verwerende partij ook op dat er geen verkavelingsvergunning voorligt voor 

‘lot 4’, waardoor dit lot niet als een bouwkavel kan worden beschouwd. De verwerende partij 

loopt derhalve, in tegenstelling tot wat de verzoekende partijen aanvoeren, niet onrechtmatig 

vooruit op een toekomstige vergunningsaanvraag, maar repliceert met deze motivering op een 

beroepsgrief van de verzoekende partijen. Bovendien sluit de verwerende partij met de 

bestreden beslissing, in tegenstelling tot wat de verzoekende partijen doen uitschijnen, niet 

volledig een ontwikkeling van voormalig ‘lot 4’ uit indien dit in samenhang met andere percelen 

plaatsvindt. In dit verband kan gewezen worden op het gegeven dat de bestreden beslissing 

uitdrukkelijk stelt dat “de vrije ruimte tussen beide woningen hypothetisch hier nog de 

inplanting van een bijkomende woning mogelijk laat, wat van een zuiniger ruimtegebruik zou 

getuigen dan momenteel voorhanden”. De beoordeling van de verwerende partij lijkt een 

bijkomende ontwikkeling op de eigendom van de verzoekende partijen dus niet definitief uit te 

sluiten, nu ze aangeeft dat de vrije ruimte tussen beide woningen nog de inplanting van een 

woning mogelijk laat.  

 

Ongeacht het voorgaande moet de kritiek van de verzoekende partijen met betrekking tot de 

overweging in de bestreden beslissing over het onbebouwbaar karakter van voormalig lot 4 

als kritiek op een overtollig motief worden aangemerkt. Dergelijk motief doet immers geen 

afbreuk aan het feit dat, zoals hoger reeds werd vastgesteld, de bestreden beslissing op goede 

gronden heeft kunnen besluiten dat de aanvraag, rekening houdend met de in de omgeving 

bestaande toestand, geen onaanvaardbare hinder zal veroorzaken ten aanzien van de 

eigendom van de verzoekende partijen.  

 

4.5 

Waar tenslotte de verzoekende partijen in hun administratief beroepschrift, en inleidend 

verzoekschrift nog aanvoeren dat de door hen gevreesde hinder grotendeels zou kunnen 

vermeden worden door de gekozen inplanting van de woning minstens 4 m op te schuiven 
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naar rechts, merkt de Raad op dat de verzoekende partijen hiermee louter getuigen van een 

aan de bestreden beslissing tegengestelde, eigen visie.  

 

De bestreden beslissing stelt inzake de schaal, bouwdichtheid en ruimtegebruik in dit verband 

het volgende (eigen nadruk): 

 

“… 

dat ook de plaats op het terrein aanvaardbaar is; dat de woning een ruime afstand vrijwaart 

ten opzichte van de linker perceelsgrens; dat de woning zich slechts minimaal achter het lot 

4, de uitgebreide voortuin van de linkerbuur, bevindt;  

dat de vrije ruimte tussen beide woningen hypothetisch hier nog de inplanting van een 

bijkomende woning mogelijk laat, wat van een zuiniger ruimtegebruik zou getuigen dan 

momenteel voorhanden 

…” 

 

Zoals reeds aangetoond, maken de verzoekende partijen niet aannemelijk dat de aanvraag 

onaanvaardbare hinder zal veroorzaken ten aanzien van hun eigendom. Op het 

inplantingsplan blijkt daadwerkelijk ook dat de geplande woning op ruime afstand is gelegen 

van de zijdelingse perceelsgrens, en op een nog ruimere afstand van de woning van de 

verzoekende partijen. Ook op voormeld punt slagen de verzoekende partijen er niet in om aan 

te tonen dat de bestreden beslissing op onjuiste, onzorgvuldige of kennelijk onredelijke 

motieven steunt waar ze vaststelt dat gelet op de ruime afstand tussen de geplande woning 

en de zijdelingse perceelsgrens er geen bovenmatige hinder te verwachten valt.  

 

5. 

Gelet op het voorgaande overtuigen de verzoekende partijen niet dat de bestreden beslissing 

onvoldoende is gemotiveerd, dan wel louter stijlclausules zou hanteren. Uit de bestreden 

beslissing blijkt afdoende waarom de beroepsargumenten van de verzoekende partijen niet 

werden bijgetreden. Ook de impact van de aanvraag op de eigendom van de verzoekende 

partijen is weldegelijk beoordeeld in de bestreden beslissing.  

 

Het tweede middel wordt verworpen. 

 

 

 

 



 

RvVb - 26 

V. Kosten 

Uit nazicht van het dossier blijkt dat de tussenkomende partij het door haar in het kader van 

voorliggende procedure verschuldigd rolrecht tweemaal heeft betaald. Het onverschuldigd 

betaalde rolrecht moet worden teruggestort.  
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VI. Beslissing  

1. De tussenkomst van Josephine HERENS is ontvankelijk.  

 

2. Het beroep wordt verworpen. 

 

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

op 400 euro, blijven ten laste van de verzoekende partijen. 

 

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

tussenkomende partij.  

 

5. Het teveel betaalde rolrecht van de tussenkomst ten belope van 100 euro wordt aan de 

tussenkomende partij terugbetaald. 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 27 oktober 2022 door de zesde kamer. 

 

 

 

 

De griffier, De voorzitter van de zesde kamer, 

Julie SUYS Karin DE ROO 
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