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Arresten

GwH 17 juni 2021, nr. 92/2021 (commercieel belang)

Bij arrest van 18 mei 2020 heeft de Raad van State prejudiciële vraag gesteld:
“Schendt art. 4.8.11. § 1, eerste lid, 3° VCRO de artikelen 10, 11, 13 en 23 van de 
Grondwet, gelezen in samenhang met de artikelen 6 en 9 van het verdrag van Aarhus en 
het recht op toegang tot de rechter, gewaarborgd door art. 6 EVRM, in zoverre 
commerciële nadelen niet beschouwd kunnen worden als rechtstreekse of 
onrechtstreekse hinder of nadelen ter ondersteuning van een beroep bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen behoudens indien ze een ‘ stedenbouwkundige inslag ’ hebben, 
zelfs indien het beroep inhoudelijk gesteund is op wettigheidsbezwaren tegen het 
vergunde project van stedenbouwkundige aard (bv. de onverenigbaarheid van de 
concurrerende inrichting met het gewestplan)?”
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GwH 17 juni 2021, nr. 92/2021

 De prejudiciële vraag kan aldus worden begrepen dat de Raad van State 
wenst te vernemen of de in het geding zijnde bepaling, zo geïnterpreteerd dat 
commerciële nadelen die niet van stedenbouwkundige aard zijn niet 
beschouwd kunnen worden als “rechtstreekse of onrechtstreekse 
hinder of nadelen” in de zin van die bepaling, bestaanbaar is met het door 
artikel 13 van de Grondwet en artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op 
toegang tot de bevoegde rechter (…).

 Volgens de RvVb en de RvS moet het belangvereiste opgenomen in de in het 
geding zijnde bepaling zo worden begrepen dat geen ontvankelijk beroep
openstaat bij de RvVb voor natuurlijke personen of rechtspersonen die doen 
blijken van een louter commercieel belang.

GwH 17 juni 2021, nr. 92/2021

 Luidens de tekst van de in het geding zijnde bepaling kan een beroep worden 
ingesteld bij de RvVb door “elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden als 
gevolg van de vergunnings-, validerings- of registratiebeslissing of aktename
van een melding”. Die bepaling maakt geen onderscheid naar gelang van 
de aard van de vereiste hinder of nadelen, en voorziet meer bepaald niet 
in de uitsluiting van personen die enkel een commercieel nadeel 
ondervinden van de bestreden vergunningsbeslissing. Uit de precisering 
dat zowel rechtstreekse als onrechtstreekse hinder of nadelen kunnen 
volstaan, kan bovendien worden afgeleid dat de decreetgever het 
belangvereiste opgenomen in de in het geding zijnde bepaling ruim heeft 
opgevat.
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GwH 17 juni 2021, nr. 92/2021

 Weliswaar kan uit (…) de memorie van toelichting van [de VCRO] worden 
afgeleid dat de decreetgever met het begrip “hinder” uitsluitend de 
negatieve gevolgen op het vlak van ruimtelijke ordening en leefmilieu 
zou hebben bedoeld (…). Dat neemt niet weg dat (…) ter ondersteuning van 
het belang naast “hinder” ook “nadelen” in aanmerking kunnen worden 
genomen. Vermits de decreetgever aldus heeft voorzien in twee 
onderscheiden categorieën van elementen die elk afzonderlijk het 
belang kunnen staven, moet worden aangenomen dat die beide 
categorieën niet volledig dezelfde draagwijdte hebben.

 Uit geen enkel element van de parlementaire voorbereiding blijkt dat de 
decreetgever de draagwijdte van het begrip “nadelen” eveneens zou hebben 
willen beperken tot de aangelegenheid van de ruimtelijke ordening en het 
leefmilieu, en in het bijzonder dat nadelen van commerciële aard niet in 
aanmerking zouden kunnen worden genomen ter ondersteuning van het 
belang.

GwH 17 juni 2021, nr. 92/2021

 Uit diezelfde memorie van toelichting blijkt dat de doelstelling van de 
decreetgever erin bestond de toegang tot het administratief beroep, en 
daaruit volgend de toegang tot de RvVb, zeer ruim te omschrijven en enkel 
de actio popularis uit te sluiten (…).
In het licht van die doelstelling is het niet redelijk verantwoord de toegang 
tot dat rechtscollege vervolgens op veralgemeende wijze te ontzeggen
aan een bepaalde categorie van rechtzoekenden die eveneens nadelige 
gevolgen kunnen ondervinden van een stedenbouwkundige 
vergunningsbeslissing, ook al zijn die gevolgen louter commercieel van aard. 
(…)

 Uit hetgeen is vermeld (…) blijkt dat noch de tekst van de in het geding zijnde 
bepaling, noch de parlementaire voorbereiding daarvan toelaat te besluiten 
dat de decreetgever de toegang tot de RvVb op veralgemeende wijze heeft 
willen ontzeggen aan personen die doen blijken van een louter commercieel 
belang.
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GwH 17 juni 2021, nr. 92/2021

 Artikel 4.8.11, §1, eerste lid, 3° VCRO (…), vóór de wijziging ervan bij 
artikel 338 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning, schendt de artikelen 10, 11 en 13 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 EVRM, in de 
interpretatie dat louter commerciële nadelen niet kunnen worden 
beschouwd als “rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen” 
in de zin van die bepaling.

 Dezelfde bepaling schendt niet de artikelen 10, 11 en 13 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 EVRM, in de 
interpretatie dat louter commerciële nadelen kunnen worden 
beschouwd als “rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of 
nadelen” in de zin van die bepaling.

Maar…

 De vraag in welke mate een schending van de regelgeving betreffende de 
ruimtelijke ordening en de stedenbouw bij de RvVb kan worden aangevoerd 
door een verzoekende partij die belangen nastreeft die vreemd zijn aan de 
bescherming van de goede ruimtelijke ordening en een gezond leefmilieu, is 
dus niet aan de orde bij de beoordeling van het vereiste van een belang bij 
het beroep als voorwaarde voor de toegang tot de RvVb, maar hangt samen 
met de beoordeling van het belang dat de verzoekende partij heeft bij de 
middelen die zij aanvoert. Die aangelegenheid heeft de decreetgever 
geregeld in artikel 35, derde lid, van het decreet van 4 april 2014, waarover 
het Hof te dezen niet wordt bevraagd.
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GwH 16 september 2021, nr. 115/2021 (verkaveling +15j)

Bij arrest van 29 juli 2020 heeft de RvVb de volgende prejudiciële vraag gesteld:
“Schendt artikel 4.3.1, § 1, 1°, c, VCRO, zoals gewijzigd bij artikel 58, 1° van het decreet 
houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening en zoals van 
toepassing ten tijde van het nemen van het bestreden besluit, milieu en omgeving van 8 
december 2017, artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet, doordat enerzijds op 
discriminatoire wijze wordt geraakt aan het verordenend karakter van een verkaveling 
ouder dan 15 jaar en niet aan het verordenend karakter van verkavelingen niet ouder 
dan 15 jaar, waardoor eigenaars van een kavel binnen een verkaveling ouder dan 15 
jaar anders worden behandeld dan eigenaars van een kavel binnen een 
verkaveling niet ouder dan 15 jaar zonder dat er voor dit onderscheid in behandeling 
een redelijke en objectieve verantwoording bestaat, en anderzijds doordat er een 
aanzienlijke vermindering van het bestaande beschermingsniveau van het 
leefmilieu wordt toegelaten, zonder een concrete en redelijke rechtvaardiging vanwege 
een dwingende reden van algemeen belang, en dit nu door deze bepaling reglementaire 
bepalingen, die niet alleen bedoeld is om de kopers en de gemeenten te beschermen, 
maar ook het algemeen belang te vrijwaren door een goede ruimtelijke ordening te 
garanderen, zonder te worden opgeheven buiten toepassing wordt gesteld ten nadele 
van de rechtsonderhorigen die zich ter wille van de bescherming van hun leefomgeving 
op de voorschriften van deze – verordenende - verkaveling willen beroepen?”

GwH 16 september 2021, nr. 115/2021 (verkaveling +15j)

Uitspraak:
“Hoewel de in het geding zijnde bepaling met zich meebrengt dat rechtsonderhorigen 
zich ter bescherming van hun leefomgeving niet langer rechtstreeks kunnen beroepen op 
bepaalde verkavelingsvoorschriften van verkavelingen die ouder zijn dan 15 jaar, 
beschikken zij over de mogelijkheid om met betrekking tot een vergunningsaanvraag 
hun standpunten, opmerkingen en bezwaren kenbaar te maken naar aanleiding van 
het openbaar onderzoek dat (…) dient te worden georganiseerd wanneer de 
vergunningsaanvraag niet in overeenstemming is met de verkavelingsvoorschriften. Zij 
kunnen hun bezwaren daarbij onder meer baseren op de in artikel 4.3.1, § 2 VCRO 
opgesomde beginselen van een goede ruimtelijke ordening. Het openbaar onderzoek 
biedt aan het betrokken publiek een mogelijkheid tot inspraak, die een waarborg biedt 
voor de vrijwaring van het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu en 
een goede ruimtelijke ordening. Daarnaast kunnen de belanghebbenden de 
beschikbare administratieve en jurisdictionele beroepen uitoefenen tegen de door hen 
betwiste beslissingen.
…

13

14



8

GwH 16 september 2021, nr. 115/2021 (verkaveling +15j)

…
Verkavelingsvergunningen kunnen, onder meer met het oog op de aanpassing ervan 
aan de wisselende eisen van het algemeen belang, onder bepaalde voorwaarden geheel 
of gedeeltelijk worden bijgesteld of opgeheven, zodat de rechtsonderhorigen er niet 
wettig op kunnen vertrouwen dat de erin vervatte voorschriften in de toekomst 
ongewijzigd behouden blijven. Een vergunningverlenende overheid kan bovendien onder 
bepaalde voorwaarden afwijken van stedenbouwkundige voorschriften en 
verkavelings-voorschriften, ook wanneer het gaat om verkavelingen die niet ouder zijn 
dan 15 jaar. 
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de decreetgever een duurzame ontwikkeling 
van de open ruimte nastreeft en beoogt te vermijden dat nodeloos open ruimte moet 
worden aangesneden om aan de toekomstige woonbehoeften te voldoen.
Zonder dat het te dezen nodig is te beoordelen of de in het geding zijnde bepaling het 
beschermingsniveau dat wordt geboden door de van toepassing zijnde wetgeving al dan 
niet in aanzienlijke mate vermindert, volstaat het vast te stellen dat de in het geding 
zijnde bepaling redelijk wordt verantwoord door een doelstelling van algemeen 
belang, namelijk het verhogen van het ruimtelijk rendement van de bestaande 
bebouwde ruimte en het vrijwaren van de open - niet-bebouwde - ruimte.
De in het geding zijnde bepaling is bestaanbaar met artikel 23 van de Grondwet.”

GwH 10 maart 2022, nr. 35/2022 (planbatenheffing)

Bij arrest van 24 februari 2021 heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende 
prejudiciële vragen gesteld:
“1. Schendt artikel 2.6.10 VCRO de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in zoverre 
het de eigenaars die over hetzelfde aantal m² grond beschikken aan een verschillend 
belastingtarief onderwerpt naargelang de wijze waarop hun grond al dan niet werd 
opgedeeld in administratieve (kadastrale) percelen en zonder dat de belastingplichtige bij 
machte is om die opdeling te controleren aan de hand van objectief verifieerbare 
gegevens?”
2. Schendt artikel 2.6.10 VCRO de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in zoverre 
het de eigenaar die over een kleiner aantal m² grondoppervlakte beschikt aan een hoger 
belastingtarief onderwerpt dan de eigenaar die over een groter aantal m² 
grondoppervlakte beschikt, naargelang de wijze waarop hun grond niet (kleine 
grondeigenaar) dan wel (grote grondeigenaar) werd opgedeeld in administratieve 
(kadastrale) percelen en zonder dat de belastingplichtige bij machte is om die opdeling te 
controleren aan de hand van objectief verifieerbare gegevens?
3. Schendt artikel 2.6.10 VCRO de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in zoverre 
het eigenaars die over hetzelfde aantal m² grond beschikken aan een zelfde 
vermoedelijke meerwaarde onderwerpt?”
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GwH 10 maart 2022, nr. 35/2022 (planbatenheffing)

Uitspraak:
“Artikel 2.6.10 VCRO schendt de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet niet.”

GwH 10 maart 2022, nr. 35/2022 (planbatenheffing)

Motivering:
“De verschillen in behandeling waarover het Hof wordt ondervraagd, berusten op een  
objectief criterium van onderscheid, zijnde het feit dat een stuk grond dat een 
eigenaar bezit en waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd, al dan niet is 
opgedeeld in meerdere kadastrale percelen. De grenzen en de oppervlakte van een 
kadastraal perceel zijn vastgelegd in de kadastrale bescheiden, die worden bewaard en 
bijgehouden door de bevoegde federale administratie.
Rekening houdend met de ruime beoordelingsvrijheid waarover de decreetgever in 
fiscale aangelegenheden beschikt, steunt een benadering per perceel binnen het kader 
van een belasting zoals de planbatenheffing, die er in essentie toe strekt een 
waardevermeerdering van een onroerend goed ingevolge een optreden van de 
gewestelijke overheid bevoegd inzake ruimtelijke ordening te belasten, bijgevolg op een 
pertinent criterium van onderscheid.

17

18



10

GwH 10 maart 2022, nr. 35/2022 (planbatenheffing)

Motivering:
Het blijkt niet dat de mate van progressiviteit van de planbatenheffing en de hoogte van 
de heffingspercentages, zoals vastgesteld in artikel 2.6.11 VCRO, van die aard zijn dat 
op onevenredige wijze afbreuk wordt gedaan aan de rechten van de eigenaar van wie 
het stuk grond als één perceel wordt belast. Overigens zullen zich binnen de categorie 
van eigenaars wier stuk grond is opgedeeld in meerdere kadastrale percelen ook 
verschillen in de planbatenheffing voordoen naar gelang van het aantal percelen. 
Tot slot hangt de opdeling in kadastrale percelen (…) af van de specifieke kenmerken 
van het stuk grond in kwestie. De werkelijke financiële gevolgen van de planbatenheffing 
blijken slechts wanneer de meerwaarde die het gevolg is van een bestemmingswijziging 
daadwerkelijk wordt gerealiseerd, waarbij naast de oppervlakte van een kadastraal 
perceel tal van andere factoren een rol spelen.
Rekening houdend met het bovenstaande zijn de gevolgen van de verschillen in 
behandeling waarover het Hof wordt ondervraagd niet onevenredig met de door de 
wetgever nagestreefde doelstellingen.
Artikel 2.6.10 VCRO is bijgevolg niet onbestaanbaar met de artikelen 10, 11 en 172 van 
de Grondwet, in zoverre die bepaling ertoe leidt dat de vermoede meerwaarde op grond 
waarvan het bedrag van de planbatenheffing wordt berekend, wordt vastgesteld per 
kadastraal perceel.

GwH 10 maart 2022, nr. 35/2022 (planbatenheffing)

Motivering:
(…) de decreetgever [kan] bij de invoering van een belasting geen rekening houden met 
de bijzonderheden van elk gegeven geval en vermag (…) de diversiteit ervan 
benaderend en vereenvoudigend te omschrijven. Daarbij moet de decreetgever 
noodzakelijkerwijze rekening houden met de moeilijkheden die, inzonderheid wat betreft 
de administratieve kosten voor de invorderende administratie, gepaard gaan met de 
inning van de belasting.
Aldus vermocht de decreetgever redelijkerwijs ervoor te kiezen de belastbare grondslag 
van de planbatenheffing niet vast te stellen op basis van de reële waardevermeerdering, 
maar te werken met een systeem van regelmatig geactualiseerde en wetenschappelijk 
onderbouwde forfaitaire bedragen per vierkante meter, die zijn afgestemd op de aard van 
de bestemmingswijziging en op uniforme wijze gelden voor het volledige grondgebied 
van het Vlaamse Gewest. Het is niet kennelijk onredelijk ervan uit te gaan dat, indien 
voor elk individueel perceel in concreto de reële waardevermeerdering zou moeten 
worden geraamd, zulks kosten met zich zou meebrengen die mogelijk niet in verhouding 
staan tot de opbrengst van de planbatenheffing.
Artikel 2.6.10 VCRO is bijgevolg niet onbestaanbaar met de artikelen 10, 11 en 172 van 
de Grondwet, in zoverre die bepaling de bedragen van de vermoede meerwaarden per 
vierkante meter, op grond waarvan de planbatenheffing wordt berekend, vaststelt op 
forfaitaire wijze.
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GwH 12 mei 2022, nr. 64/2022 (planbatenheffing)

Bij arrest van 12 mei 2022 heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciële 
vragen gesteld:
“1) Schenden de artikelen 2.6.4., 2° en 2.6.10 (in het bijzonder §1 en 2), 2.6.4.11, 
2.6.4.14 en 2.6.4.15 VCRO de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet en het 
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, doordat voor alle belastingplichtigen in de daarin 
voorziene planbatenheffing bij de berekening van de belastbare grondslag eenzelfde 
vermoede meerwaarde wordt gehanteerd bij een bestemmingswijziging van het 
belastbaar perceel van ‘landbouw’ naar ‘wonen’, terwijl belastingplichtigen die behoren 
tot een categorie van belastingplichtigen voor wie [voor] het belastbaar perceel na de 
bestemmingswijziging grote en ernstige beperkingen inzake mogelijke bouwwerken 
gelden, zoals bij een wijziging van bestemming van ‘landbouw’ naar ‘wonen’, doch in een 
wijze van wonen als zijnde bij wege van ‘Kleinschalig wonen in verplaatsbare 
constructies’, in werkelijkheid een veel kleinere meerwaarde genieten door de belastbare 
bestemmingswijziging dan belastingplichtigen voor wie na de bestemmingswijziging geen 
dergelijke grote en ernstige beperkingen in mogelijke bouwwerken bestemd tot wonen 
gelden?
2) en 3) …

GwH 12 mei 2022, nr. 64/2022 (planbatenheffing)

Uitspraak:
“De artikelen 2.6.4, 2°, 2.6.10, §§ 1 en 2, en 2.6.15 VCRO schenden niet de artikelen 10, 
11 en 172 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 16 van de 
Grondwet en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM”
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GwH 12 mei 2022, nr. 64/2022 (planbatenheffing)

Motivering:
“Het verschuldigde bedrag van de planbatenheffing kan (…) sterk verschillen, aangezien 
de hoegrootheid ervan niet alleen afhankelijk is van de aard van de 
bestemmingswijziging, maar ook van de vermoede meerwaarde, het schijvensysteem, 
de onderscheiden mogelijke uitzonderingen, vrijstellingen, opschortingen en de 
bonificatie.
Gelet op de ruime beoordelingsvrijheid van de decreetgever en zijn bevoegdheid om de 
verscheidenheid aan toestanden slechts met een zekere graad van benadering op te 
vangen, kon de decreetgever derhalve in redelijkheid beslissen om de potentiële 
meerwaarde te belasten aan de hand van een forfaitair bepaalde “vermoede 
meerwaarde”, die rekening houdt met bepaalde bestemmingen, zonder daarbij een 
onderscheid te moeten maken naar gelang van mogelijke subcategorieën van de 
bestemmingen.
Het is bijgevolg niet onredelijk dat de decreetgever in een forfaitaire belastbare grondslag 
heeft voorzien, waarbij voor alle belastingplichtigen bij de berekening van de belastbare 
grondslag eenzelfde vermoede meerwaarde wordt gehanteerd bij een 
bestemmingswijziging van het belastbaar perceel van “landbouw” naar “wonen”.”

GwH 12 mei 2022, nr. 64/2022 (planbatenheffing)

Bij arrest van 12 mei 2022 heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciële 
vragen gesteld:
2) Schendt artikel 2.6.4. en 2.6.10 VCRO artikel 10 (en 11 en 172) van de Grondwet, 
gelezen in samenhang met artikel 16 GW en artikel 1 Eerste Protocol EVRM doordat 
eigenaars van een perceel waarvoor een volgens de heffingsplichtige incorrecte 
planbatenheffing verschuldigd is, in een onteigeningsprocedure niet op gelijke wijze hun 
rechten kunnen uitoefenen als eigenaars die geen (of een correcte) planbatenheffing 
verschuldigd zijn en eveneens in een onteigeningsprocedure betrokken zijn?

3) Schendt artikel 2.6.15 VCRO artikel 10 (en 11 en 172) van de Grondwet, doordat de 
belastingplichtige die niet in een (dreiging tot) onteigening zit het voordeel van de 
bonificatieregeling kan genieten terwijl de belastingplichtige die wel in een (dreiging tot) 
onteigening zit dit de facto niet kan?”
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GwH 12 mei 2022, nr. 64/2022 (planbatenheffing)

Motivering:
“Het in de tweede prejudiciële vraag opgeworpen verschil in behandeling bestaat niet.”

“Niets belet een eigenaar van een onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van een 
onteigeningsprocedure om over te gaan tot de betaling van de planbatenheffing binnen 
het jaar na de datum waarop het aanslagbiljet is verstuurd, zodat hij de bonificatie kan 
genieten en in voorkomend geval alsnog van de planbatenheffing kan worden vrijgesteld.
Dienaangaande bepaalt artikel 2.6.6, tweede lid, van de VCRO (…) dat reeds betaalde 
bedragen worden terugbetaald “indien de onteigening of de overdracht in der minne ten 
algemenen nutte plaatsvindt nadat de planbatenheffing, of een gedeelte ervan, reeds is 
betaald”.
Het in de derde prejudiciële vraag opgeworpen verschil in behandeling vloeit bijgevolg 
niet voort uit de in het geding zijnde bepaling, maar uit de keuze van de 
belastingplichtige.”

Hangende zaken
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HHC en RvVb: belang bij het middel

 Decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van het decreet van 4 april 
2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige 
Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van 
de procedures

 Beroepen tot vernietiging art. 6: relativiteitseis en attentieplicht 
(verfijning belang bij het middel - art. 35 DBRC-decreet)
 vzw Bescherm Bomen en Natuur
 vzw Natuurpunt e.a.
 Orde van Vlaamse Balies (ook art. 9)
 vzw Vereniging van Schotenhof
 vzw Aktiekomitee Red de Voorkempen
 Hugo Bogaerts e.a.

Planbatenheffing

Bij arrest van 10 mei 2022 heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciële 
vraag gesteld:
“Schenden artikel 2.6.5, 1° en 2.6.10, § 1 VCRO in de interpretatie dat de categorie van 
rechtsonderhorigen die als gevolg van een bestemmingswijziging door een RUP kunnen 
genieten van een meerwaarde op de volledige oppervlakte van het perceel dat door 
de bestemmingswijziging wordt getroffen op dezelfde manier worden belast als de 
categorie van rechtsonderhorigen die als gevolg van een bestemmingswijziging slechts 
kunnen genieten van een meerwaarde op een gedeelte van de oppervlakte van het 
perceel dat door de bestemmingswijziging wordt getroffen, de artikelen 10, 11 en 172 
van de Grondwet, doordat in beide gevallen de planbatenheffing is verschuldigd op de 
totaliteit van de oppervlakte van het perceel dat door de bestemmingswijziging wordt 
getroffen, terwijl een deel onbebouwbaar is minstens onderhevig aan 
bouwbeperkingen?”

27

28



15

Actualia Omgevingsrecht

1. Het Grondwettelijk Hof en de Codextrein
2. Gedoogtoets bouwovertredingen
3. Instrumentendecreet
4. Zorgwonen
5. Vrijstelling medewerking architect
6. Wijzigingen DBRC-decreet
7. Omgevingsvergunning windturbines
8. Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten
9. Nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening
10. Optimalisatie omgevingshandhaving
11. Recente rechtspraak

2. Gedoogtoets bouwovertredingen
(beleidsnota Omgeving 2019-2024 minister Demir)

29

30



16

Actualia Omgevingsrecht

1. Het Grondwettelijk Hof en de Codextrein
2. Gedoogtoets bouwovertredingen
3. Instrumentendecreet
4. Zorgwonen
5. Vrijstelling medewerking architect
6. Wijzigingen DBRC-decreet
7. Omgevingsvergunning windturbines
8. Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten
9. Nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening
10. Optimalisatie omgevingshandhaving
11. Recente rechtspraak

3. Instrumentendecreet
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1. Nog altijd in behandeling in Vlaams Parlement…

• Ontwerp van decreet betreffende het realisatiegerichte 
instrumentarium, ingediend op 24 januari 2020

• Volledig vervangen bij amendement
• Geen planbatenheffing voor RUP’s die dichtheid, bouwhoogte of aantal 

bouwlagen verhogen

• Verhandelbare ontwikkelingsrechten geschrapt

• Advies Raad van State gevraagd over amendement

• 17 februari 2021 advies Raad van State ontvangen

• Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van 
persoonsgegevens gevraagd over amendement

• 24 maart 2021 advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de 
verwerking van persoonsgegevens ontvangen

• ???

2. Planschadevergoeding
• Vergoeding bouw- of verkavelingsverbod

• Procedure via REA wordt vervangen door administratieve 
procedure

• Initiatiefnemer (gewestelijke, provinciale of gemeentelijke adm. 
overheid) neemt ontwerpbeslissing op basis van het schaderapport 
van de landcommissie (VLM)

• Aanvrager kan vragen om door de initiatiefnemer gehoord te worden 
voor het nemen van de ontwerpbeslissing

• Aanvrager kan bij de initiatiefnemer een bezwaar indienen tegen de 
ontwerpbeslissing
Als de aanvrager dat niet doet binnen de termijn die de Vlaamse 
Regering bepaalt, is de ontwerpbeslissing de definitieve beslissing
Als de aanvrager dat binnen de voormelde termijn doet, neemt de 
initiatiefnemer een definitieve beslissing op basis van het schaderapport 
van de landcommissie en rekening houdend met het bezwaar
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Planschadevergoeding: geschillenregeling

• Geschillen over compenserende vergoedingen behoren tot de 
bevoegdheid van de burgerlijke rechter (REA)

• Vordering van de aanvrager wordt ingesteld tegen
de initiatiefnemer die de definitieve beslissing over de aanvraag 
heeft genomen

3. Eigenaarsvergoeding

• Eigenaarsvergoeding = een compensatie voor een daling van de 
eigenaarswaarde als gevolg van een gebruiksbeperking

• Ontstaan van het recht op een eigenaarsvergoeding
Recht op eigenaarsvergoeding ontstaat bij het in werking treden 
van bindende stedenbouwkundige voorschriften van een RUP of 
plan van aanleg en van beschermingsmaatregelen

• De uitoefening van het recht op een eigenaarsvergoeding wordt 
geschorst zolang op het goed een onteigeningsplan of 
onteigeningsbesluit van toepassing is
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Berekening van de eigenaarsvergoeding

• De eigenaarsvergoeding wordt berekend conform de volgende 
formule: A = B – C, waarbij:
1° A: de gezamenlijke vergoeding voor de zakelijk gerechtigden
2° B: de eigenaarswaarde van het deel van het perceel waarop de 

gebruiksbeperking slaat, vóór het effectief ingaan van de 
gebruiksbeperking

3° C: de eigenaarswaarde van het deel van het perceel waarop 
de gebruiksbeperking slaat, na het effectief ingaan van de 
gebruiksbeperking

• De landcommissie bepaalt B en C en berekent de 
eigenaarsvergoeding in haar schaderapport

Berekening van de eigenaarsvergoeding

• Objectieve factoren die de eigenaarswaarde van het perceel 
kunnen beïnvloeden en waarop de venale waarde wordt 
gebaseerd, zijn:

1. de oppervlakte,

2. de ligging,

3. het bestemmingsgebied van kracht in de ruimtelijke ordening, inzonderheid 
de ligging binnen een woonreservegebied en het ontwikkelingsperspectief 
voor dit woonreservegebied,

4. het al dan niet gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg en de 
afstand tot deze uitgeruste weg,

5. de aanwezige constructies en opstanden,

6. de cultuurwaarde,

7. het bestaan van pacht of van erfdienstbaarheden,

8. de verwervingswaarde indien deze gekend is,

9. het tijdstip van verwerving en de bestemming op moment van verwerving,
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Berekening van de eigenaarsvergoeding

• Objectieve factoren die de eigenaarswaarde van het perceel 
kunnen beïnvloeden en waarop de venale waarde wordt 
gebaseerd, zijn:

10. de watertoets zoals bedoeld in art. 1.3.1.1 DIW, het door de Vlaamse 
Regering goedgekeurde ontwikkelingsperspectief indien het een 
signaalgebied betreft, de aanduiding als watergevoelig open ruimtegebied,

11. de aard en de impact van de gebruiksbeperking,

12. de technische bebouwbaarheid,

13. het stedenbouwkundig in aanmerking komen voor bebouwing.

De ligging van het perceel als objectieve factor tot waardebepaling wordt in het 
bijzonder beïnvloed door de ligging aan een voldoende uitgeruste weg conform 
art. 4.3.5 §1 VCRO en de ligging vanaf de eerste 50 meter van de rooilijn in 
gebieden die ressorteren onder de gebiedsbestemming ‘woongebied’ (cfr. art. 5 
Inrichtingsbesluit) of die ressorteren onder de categorie van gebiedsaanduiding 
“wonen” (cfr. art. 2.2.6, §2, tweede lid, 1° VCRO)

4. Planbatenheffing

1. Voorwaarden

2. Uitzonderingen

3. Tarief

Vandaag en in de toekomst
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4.1. Voorwaarden

 RUP

 Bestemmingswijziging
— van bos, overig groen, reservaat en natuur, landbouw, recreatie, 

gemeenschaps- en nutsvoorzieningen of bedrijvigheid, naar wonen

— van bos, overig groen, reservaat en natuur, landbouw, recreatie
of gemeenschaps- en nutsvoorzieningen, naar bedrijvigheid

— van bos, overig groen, reservaat en natuur, landbouw
of gemeenschaps- en nutsvoorzieningen, naar recreatie

— van bos, overig groen of reservaat en natuur, naar landbouw

— van bos, overig groen, reservaat en natuur of natuur,
naar gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen

4.2. Uitzonderingen (geen planbatenheffing)

 als bestemmingswijziging (planwijziging) niet voor gevolg heeft dat 
voortaan een omgevingsvergunning verkregen kan worden die 
vóór de inwerkingtreding van het RUP (planwijziging) niet 
verkregen kon worden

 als bestemmingswijziging < 25% opp. perceel en/of < 200 m²
lnstrumentendecr.: als planwijziging < 200 m²

 als voor perceel RUP in werking treedt om te voldoen aan een 
verplichting tot planschadevergoeding
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Uitzonderingen (geen planbatenheffing)

 als zonevreemde woning/gebouw zone-eigen wordt gemaakt 
(wordt afgeschaft door Instrumentendecreet)

— als perceel met zonevreemd(e), hoofdzakelijk vergund(e) en niet-verkrot(te) 
woning/bedrijf, een voor wonen of bedrijvigheid geëigende bestemming krijgt 
tgv vh RUP

— als perceel met zonevreemde, hoofdzakelijk vergunde en niet-verkrotte 
gebouwen/terreinen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten, een voor deze 
activiteiten geëigende bestemming krijgt tgv vh RUP

 als perceel, begrepen in een niet-vervallen verkaveling, bestemd 
voor woningbouw, een voor woningbouw geëigende bestemming 
krijgt ten gevolge van het plan (de planwijziging)

4.3. Tarief: % op “vermoede meerwaarde”
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Tarief Instrumentendecreet
 De planbatenheffing wordt berekend uitgaande van de vermoede 

meerwaarde van een perceel ten gevolge van de planwijziging

Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met:
1° de maatregelen opgelegd in de bijbehorende stedenbouwkundige 

voorschriften inzake bestemming, inrichting of beheer
2° de maatregelen opgelegd in stedenbouwkundige verordeningen

 De territoriaal bevoegde landcommissie maakt voor elke planwijziging een 
meerwaarderamingsrapport op na raadpleging van de initiatiefnemer

Het meerwaarderamingsrapport bevat een vermoede meerwaarde voor elk 
perceel dat gevat is door de planwijziging en in voorkomend geval, een 
financiële raming van de maatregelen

 Vermoede meerwaarde = verschil tussen eigenaarswaarde vóór 
planwijziging en eigenaarswaarde na planwijziging

 De bepaling van de eigenaarswaarde gebeurt met toepassing van art. 17 
§3 Instrumentendecreet (lijst met objectieve factoren die de 
eigenaarswaarde van het perceel kunnen beïnvloeden en waarop de 
venale waarde wordt gebaseerd)

Tarief Instrumentendecreet
 Voor de berekening van de planbatenheffing wordt het bedrag van de 

meerwaarde van een perceel verdeeld in twee schijven:

1° eerste schijf: meerwaarde lager dan of gelijk aan 250.000 euro,
belast aan 25 percent

2° tweede schijf: meerwaarde hoger dan 250.000 euro,
belast aan 50 percent
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Actualia Omgevingsrecht

1. Het Grondwettelijk Hof en de Codextrein
2. Gedoogtoets bouwovertredingen
3. Instrumentendecreet
4. Zorgwonen
5. Vrijstelling medewerking architect
6. Wijzigingen DBRC-decreet
7. Omgevingsvergunning windturbines
8. Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten
9. Nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening
10. Optimalisatie omgevingshandhaving
11. Recente rechtspraak

4. Zorgwonen

Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening van 15 mei 2009, wat betreft zorgwonen

 In werking sinds 16 augustus 2021
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Zorgwonen = meldingsplichtige handeling
Zorgwonen (oude tekst art. 4.1.1, 18° VCRO)

= vorm van wonen die voldoet aan volgende vwn.:
a) één ondergeschikte wooneenheid in bestaande woning
b) ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met 

hoofdwooneenheid
c) ondergeschikte wooneenheid vormt max. 1/3 van bouwvolume van voll. 

woning (met hoofdwooneenheid gedeelde ruimten niet meegerekend)
d) creatie ondergesch. wooneenheid met oog op huisvesting van:

1) hetzij ten hoogste twee personen, waarvan ten minste één persoon 65 
jaar of ouder is

2) hetzij ten hoogste twee personen, waarvan ten minste één persoon 
die hulpbehoevend is (excl. kinderen ten laste v. hulpbehoevende 
persoon)

personen met een handicap
personen die in aanmerking komen voor een zorgbudget voor zwaar 

zorgbehoevenden, een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of een 
basisondersteuningsbudget

personen met nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen 
handhaven

3) hetzij de zorgverlener als de oudere of hulpbehoevende personen 
gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid

e) hoofd- én ondergeschikte wooneenheid is van zelfde (blote) eigenaar(s)

Zorgwonen = meldingsplichtige handeling
Zorgwonen (nieuwe tekst art. 4.1.1, 18° VCRO)

= vorm van wonen die voldoet aan volgende vwn.:
a) één ondergeschikte wooneenheid in of bij bestaande hoofdzakelijk 

vergunde woning
b) creatie ondergesch. wooneenheid met oog op huisvesting van:

1) hetzij ten hoogste twee personen, waarvan ten minste één persoon 65 
jaar of ouder is

2) hetzij ten hoogste twee personen, waarvan ten minste één persoon 
die hulpbehoevend is (excl. kinderen ten laste v. hulpbehoevende 
persoon)

personen met een handicap
personen die in aanmerking komen voor een zorgbudget voor zwaar 

zorgbehoevenden, een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of een 
basisondersteuningsbudget

personen met nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen 
handhaven

3) hetzij de zorgverlener als de oudere of hulpbehoevende personen 
gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid

c) hoofd- én ondergeschikte wooneenheid of grond waarop ondergeschikte 
wooneenheid tijdelijk wordt geplaatst is van zelfde (blote) eigenaar(s)
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Zorgwonen = meldingsplichtige handeling
Zorgwonen (oude tekst art. 4.2.4 VCRO)

• als realisatie van ondergeschikte wooneenheid vergunningsplichtig
is,
wordt dit van rechtswege omgezet in een meldingsplicht,
op voorwaarde dat ondergeschikte wooneenheid verwezenlijkt wordt 
binnen bestaande bouwvolume van de woning

• beëindigen van de zorgsituatie is eveneens meldingsplichtig

• als bestaande zorgwoning, na einde zorgsituatie, aangewend zal 
worden voor huisvesting van meerdere gezinnen of 
alleenstaanden, is voorafgaande omgevingsverg. voor het 
opsplitsen van een woning vereist

Zorgwonen = meldingsplichtige handeling
Zorgwonen (nieuwe tekst art. 4.2.4 VCRO)

• In drie gevallen is de verwezenlijking van een ondergeschikte 
wooneenheid met het oog op de creatie van een vorm van 
zorgwonen meldingsplichtig, voor de duur van de zorgsituatie, 
vermeld in art. 4.1.1, 18°, b) VCRO

• beëindigen van de zorgsituatie is eveneens meldingsplichtig

• als bestaande zorgwoning, na einde zorgsituatie, aangewend zal 
worden voor huisvesting van meerdere gezinnen of 
alleenstaanden, is voorafgaande omgevingsverg. voor het 
opsplitsen van een woning vereist
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Zorgwonen = meldingsplichtige handeling
Zorgwonen (nieuwe tekst art. 4.2.4 VCRO)

1. de ondergeschikte wooneenheid wordt verwezenlijkt binnen het 
bestaande bouwvolume van de hoofdzakelijk vergunde woning, 
waarbij voldaan is aan al de volgende voorwaarden:

a. de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de 
hoofdwooneenheid

b. de brutovloeroppervlakte van de ondergeschikte wooneenheid 
maakt ten hoogste 1/3 uit van de brutovloeroppervlakte van de 
volledige woning (de ruimten die gedeeld worden met de 
hoofdwooneenheid, worden niet meegerekend bij het bepalen van 
de brutovloeroppervlakte van de ondergeschikte wooneenheid)

Zorgwonen = meldingsplichtige handeling
Zorgwonen (nieuwe tekst art. 4.2.4 VCRO)

2. de ondergeschikte wooneenheid wordt verwezenlijkt in een 
bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw, waarbij 
voldaan is aan al de volgende voorwaarden:

a. de brutovloeroppervlakte van de ondergeschikte wooneenheid 
bedraagt max. 50m²

b. er wordt geen bijkomende verharding aangelegd, met uitzondering 
van een strikt noodzakelijke toegang tot de ondergeschikte 
wooneenheid

c. de noodzakelijke nutsvoorzieningen van de ondergeschikte 
wooneenheid takken aan op de bestaande nutsvoorzieningen van 
de hoofdwooneenheid

d. de afvoer van het afvalwater van de ondergeschikte wooneenheid 
sluit aan op de bestaande waterafvoer van de hoofdwooneenheid
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Zorgwonen = meldingsplichtige handeling
Zorgwonen (nieuwe tekst art. 4.2.4 VCRO)

3. een tijdelijke, verplaatsbare constructie wordt geplaatst waarin de 
ondergeschikte wooneenheid wordt verwezenlijkt en waarbij voldaan 
is aan al de volgende voorwaarden:

a. volledig geplaatst binnen straal van 30m van de hoofdwoon-
eenheid op hetzelfde perceel als de hoofdwooneenheid of op 
perceel dat onmiddellijk paalt aan perceel vd hoofdwooneenheid

b. geplaatst op van de volgende plaatsen:
1) in de zijtuin, al dan niet vrijstaand, tot op 3m van de perceelsgrenzen

2) in de achtertuin, al dan niet vrijstaand, tot op 1m van de 
perceelsgrenzen (de ondergeschikte wooneenheid kan in de achtertuin 
ook op of tegen de perceelsgrens geplaatst worden als ze tegen een 
bestaande scheidingsmuur opgericht wordt en als de bestaande 
scheidingsmuur niet gewijzigd wordt)

c. maximale hoogte 3,5m

d. maximale brutovloeroppervlakte 50m²

Zorgwonen = meldingsplichtige handeling
Zorgwonen (nieuwe tekst art. 4.2.4 VCRO)

3. een tijdelijke, verplaatsbare constructie wordt geplaatst waarin de 
ondergeschikte wooneenheid wordt verwezenlijkt en waarbij voldaan 
is aan al de volgende voorwaarden:

e. er wordt geen bijkomende verharding aangelegd, met uitzondering 
van de tijdelijke, verplaatsbare constructie zelf en een strikt 
noodzakelijke toegang tot de tijdelijke, verplaatsbare constructie

f. de plaatsing van de tijdelijke, verplaatsbare constructie gaat niet 
gepaard met een ontbossing of met het aanmerkelijk wijzigen van 
het reliëf van de bodem, en gebeurt niet in een 
overstromingsgebied, noch in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, 
met uitzondering van agrarisch gebied met ecologische waarde, 
agrarisch gebied met ecologisch belang en parkgebied

g. de noodzakelijke nutsvoorzieningen takken aan op de bestaande 
nutsvoorzieningen van de hoofdwooneenheid

h. de afvoer van het afvalwater sluit aan op de bestaande 
waterafvoer van de hoofdwooneenheid
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Zorgwonen = meldingsplichtige handeling
Zorgwonen (nieuwe tekst art. 4.2.4 VCRO)

3. een tijdelijke, verplaatsbare constructie wordt geplaatst waarin de 
ondergeschikte wooneenheid wordt verwezenlijkt en waarbij voldaan 
is aan al de volgende voorwaarden:

i. de plaatsing is tijdelijk voor een max. totale duur van 3j. per 
hoofdwooneenheid (de duur van de plaatsing kan met een nieuwe 
melding 1x verlengd worden met een aanvullende periode van 
max. 3j.)

j. binnen een termijn van 3m. na het beëindigen van de zorgsituatie 
worden de tijdelijke, verplaatsbare constructie en de hiervoor 
aangelegde strikt noodzakelijke toegang verwijderd

Actualia Omgevingsrecht

1. Het Grondwettelijk Hof en de Codextrein
2. Gedoogtoets bouwovertredingen
3. Instrumentendecreet
4. Zorgwonen
5. Vrijstelling medewerking architect
6. Wijzigingen DBRC-decreet
7. Omgevingsvergunning windturbines
8. Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten
9. Nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening
10. Optimalisatie omgevingshandhaving
11. Recente rechtspraak
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5. Vrijstelling medewerking architect

 Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2021 tot wijziging van 
artikel 1/1 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 
tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de 
medewerking van de architect

 3°/1 het plaatsen van een niet-gestapelde, verplaatsbare 
voorgemonteerde of modulaire constructie, met een max. oppervlakte 
van 50 m² en een max. hoogte van 3,5 m (als aan een bestaand gebouw 
wordt aangebouwd, dan mogen de bouwwerken noch de oplossing van 
een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van 
de aanpalende gebouwen wijzigen)

 BS 7 juli 2021
 Annulatieberoep RvS

Actualia Omgevingsrecht

1. Het Grondwettelijk Hof en de Codextrein
2. Gedoogtoets bouwovertredingen
3. Instrumentendecreet
4. Zorgwonen
5. Vrijstelling medewerking architect
6. Wijzigingen DBRC-decreet
7. Omgevingsvergunning windturbines
8. Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten
9. Nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening
10. Optimalisatie omgevingshandhaving
11. Recente rechtspraak
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6. Wijzigingen DBRC-decreet

 Decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van het decreet van 4 april 
2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige 
Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de 
procedures

 BS 14 juni 2021
 Inwerkingtreding 24 juni 2021

(uitz. – in aantal gevallen wijziging DBRC-besluit nodig: 1 december 2021)

Wijzigingen DBRC-decreet

1) Uitbreiding substitutiebevoegdheid

2) Tussenkomende partij wordt volwaardige partij

3) Vereenvoudiging andere tussenkomsten

4) Verfijning ‘belang bij het middel’

5) Vereenvoudiging procedure bemiddeling

6) Rolrecht

7) Rechtsplegingsvergoeding
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1. Uitbreiding substitutiebevoegdheid

Art. 37 §2 DBRC-decreet [nieuw sinds 24 juni 2021]

RvVb kan, als de nieuw te nemen beslissing, bevolen conform paragraaf 1, 
eerste lid [injunctie], het gevolg is van een gebonden bevoegdheid van de 
verwerende partij, het arrest in de plaats stellen van die beslissing.
Onder het geval, vermeld in het eerste lid, worden ook de gevallen van 
feitelijke of naderhand gebonden bevoegdheid verstaan die volgen uit 
de toepassing van de regelgeving in het licht van de concrete gegevens 
en omstandigheden van het dossier.

“… situaties waarin de overheid initieel wel beschikte over een discretionaire 
bevoegdheid, maar deze bevoegdheid in de concrete omstandigheden van 
het geval redelijkerwijze gebonden blijkt te zijn. In dat geval is er sprake van 
een a posteriori oftewel naderhand gebonden bevoegdheid, waarbij de 
oorspronkelijk discretionaire bevoegdheid door de concrete omstandigheden 
is verdampt/versmald, opgebruikt.”

2. Tussenkomende partij = volwaardige partij

Art. 20 en 21 DBRC-decreet [nieuw sinds 1 december 2021]

• De vergunninghouder of de persoon die de melding heeft verricht is 
van rechtswege tussenkomende partij in een hangende procedure, 
op voorwaarde dat hijzelf niet de beroepsindiener is

 moet geen apart verzoekschrift tot tussenkomst meer indienen
 termijn schriftelijke uiteenzetting bij vernietiging: van 30d naar 45d 

(schorsing nog steeds 20d)
 moet geen rolrecht betalen (andere tussenkomende partijen wel)
 geen RPV
 in geval van overdracht van de bestreden beslissing kan het geding 

worden hervat door de nieuwe vergunninghouder
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3. Vereenvoudiging andere tussenkomsten

Art. 20 DBRC-decreet [nieuw sinds 1 december 2021]

Andere tussenkomende partijen moeten geen apart verzoekschrift tot 
tussenkomst meer indienen
(wel wens tot tussenkomst uitdrukken in schriftelijke uiteenzetting) 
(art. 59/3 Procedurebesluit)

4. Verfijning ‘belang bij het middel’

Art. 35, derde lid DBRC-decreet [oude tekst]

Een onwettigheid geeft alleen aanleiding tot een vernietiging, als de partij die 
ze aanvoert, wordt benadeeld door de ingeroepen onwettigheid
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Verfijning ‘belang bij het middel’

Art. 35, derde lid DBRC-decreet [nieuwe tekst sinds 24 juni 2021]

Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om de schending aan te voeren 
van regels die de openbare orde aanbelangen, kan de schending van een 
norm of algemeen rechtsbeginsel in elk van de volgende gevallen geen 
aanleiding geven tot een vernietiging:
1° als de partij die de schending aanvoert, niet wordt benadeeld door de 
ingeroepen onwettigheid [belangenschade] - de omstandigheid dat de 
aangevoerde schending een onwettigheid uitmaakt die mogelijk aanleiding 
kan geven tot vernietiging, maakt op zich niet dat de partij benadeeld wordt 
door de ingeroepen onwettigheid
2° als de ingeroepen onwettigheid kennelijk niet strekt tot bescherming van de 
belangen van degene die zich daarop beroept [relativiteitseis]
3° als de partij kennelijk verzuimd heeft de ingeroepen onwettigheid aan te 
voeren op het nuttige ogenblik waarop het kon worden aangevoerd tijdens de 
bestuurlijke procedure [attentieplicht]

Rechtspraak ‘belang bij het middel’

RvVb 26 augustus 2021, nr. RvVb-A-2021-1298
(zie ook: RvVb 11 augustus 2022, nr. RvVb-A-2122-1056) 

Volgens de overgangsbepalingen van dit wijzigingsdecreet (artikel 9) is het 
gewijzigde artikel 35, derde lid DBRC-decreet slechts van toepassing op 
vorderingen die worden ingediend vanaf de datum van de 
inwerkingtreding van deze bepaling, met name 24 juni 2021.
(,,,)
De relativiteitsvereiste, waar moet nagegaan worden of de ingeroepen 
rechtsregel de objectieve belangen waaraan de verzoekende partij haar 
beroepsrecht ontleent, wel beschermt, is op het voorliggende dossier niet van 
toepassing.
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Verfijning ‘belang bij het middel’
Relativiteitseis: voorbeelden

 Het niet-respecteren van een voorschrift in verband met de regels voor de 
globale energetische prestatie-eisen, de thermische isolatie, de ventilatie-
voorzieningen en de minimale eisen voor het binnenklimaat, bij het 
uitbreiden van een magazijn (geen belang voor omwonende)

 Schending van de veiligheidsnormen voor windturbines (geen belang voor 
persoon die zelf geen veiligheidsrisico’s loopt, b.v. omdat hij geen 
omwonende is)

 Schending van voorschriften die uitsluitend strekken tot beschermen van de 
veiligheid van de personen die in het betrokken gebouw verblijven (geen 
belang voor buurman die vreest voor overlast)

 Schending van de reglementering van de kinderopvang, die de belangen 
van de kinderen beoogt te beschermen en niet de belangen van 
omwonenden (geen belang voor omwonende van speelterrein die bevreesd 
is voor geluidsoverlast)

Rechtspraak ‘belang bij het middel’

RvVb 8 september 2022, nr. RvVb-A-2223-0019 

De verzoekende partijen zijn omwonenden die door de oprichting van de 
windturbine vrezen voor zichthinder, mobiliteitshinder tijdens de aanleg, 
slagschaduwhinder en geluidshinder. Uit de beoordeling onder titel IV van dit 
arrest blijkt dat de verzoekende partijen daarmee aantonen dat ze over een 
voldoende persoonlijk belang bij hun vordering beschikken. 

Dat persoonlijk belang moet evenwel onderscheiden worden van hun 
belang bij een middel.

In het licht van de nieuwe versie van artikel 35 DBRC-decreet, kunnen de 
verzoekende partijen niet langer zonder meer betogen dat de vernietiging van 
de bestreden beslissing op basis van een middel voor hen een voordeel 
uitmaakt, waardoor ze belang hebben bij dat middel.

Het vierde middel van de verzoekende partijen heeft betrekking op de 
wiekoverslag van de windturbine over een afgesloten buurtweg op het 
aanvraagperceel, die niet langer in gebruik is. (…) De verzoekende partijen 
betwisten niet dat deze buurtweg afgesloten is en in onbruik is geraakt.
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Rechtspraak ‘belang bij het middel’

RvVb 8 september 2022, nr. RvVb-A-2223-0019 

De verzoekende partijen voeren niet aan dat ze eigenaar zijn van het perceel 
waarover de buurtweg loopt, noch tonen ze op enig moment aan welk 
persoonlijk belang ze zouden hebben bij een vernietiging van de 
bestreden beslissing op dit punt of op welke manier ze benadeeld 
worden door de ingeroepen schending. Bovendien geldt dit des te meer in 
het licht van de voortaan uitdrukkelijk ingeschreven relativiteitseis, 
aangezien de verzoekende partijen zich aandienen als omwonenden en niet 
aantonen in welk opzicht hun rechtspositie geschaad wordt door het 
ontbreken van een beweerde noodzakelijke beslissing over een 
erfdienstbaarheid van een afgesloten en in onbruik geraakte buurtweg.
(…)
De exceptie is gegrond. Het middel is niet ontvankelijk.

Verfijning ‘belang bij het middel’
Attentieplicht: nuancering

 Bepaling mag niet zo opgevat worden:
 dat de leden van het betrokken publiek die pas in het kader van de 

bekendmaking van de uitdrukkelijk gemotiveerde beslissing genomen in 
eerste of laatste adm. aanleg gewezen worden op elementen van de 
aanvraag die voor hen nadelige gevolgen kunnen hebben, dit middel 
niet meer op ontvankelijke wijze zouden kunnen aanvoeren

 dat ze de leden van het betrokken publiek die pas in het kader van de 
bekendmaking van de vergunningsbeslissing kennis krijgen van de 
schending van rechtsregels of alg. rechtsbeginselen die voor hen 
nadelige gevolgen kunnen hebben, de toegang tot de rechter ontzegt

 Bestuursrechter gaat op basis van alle stukken van het dossier en de door de 
partijen verstrekte informatie na of één van de situaties van art. 35, derde lid, 
voorhanden is - het is dus niet zo dat op de verzoeker een stelplicht rust en dat 
hij de bewijslast draagt dat hij over een belang bij het middel beschikt

 RvVb kan nog steeds ambtshalve middelen van openbare orde opwerpen
 Er wordt geen afbreuk gedaan aan het principe dat verzoekende partij geen 

belang moet aantonen bij de schending van regels die de openbare orde 
aanbelangen
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Rechtspraak ‘belang bij het middel’

RvVb 28 juli 2022, nr. RvVb-A-2122-1015 

De tussenkomende partij beroept zich (…) op de schending van de 
zogenaamde ‘attentieplicht’ vervat in artikel 35, derde lid, 3° DBRC-decreet. 
Op grond van die bepaling kan de schending van een norm of algemeen 
rechtsbeginsel, behoudens wanneer ze de openbare orde aanbelangt, geen 
aanleiding geven tot een vernietiging als de partij kennelijk verzuimd heeft de 
ingeroepen onwettigheid aan te voeren op het nuttige ogenblik waarop het 
kon worden aangevoerd tijdens de bestuurlijke procedure.
(…)
Het voorgaande maakt zeer duidelijk dat de ‘attentieplicht’ een beperking 
inhoudt van het recht op toegang tot rechter, welke in het licht van de 
Raad als rechter in milieuzaken principieel ruim dient te worden opgevat in 
overeenstemming met de doelstellingen van het Verdrag van Aarhus van 25 
juni 1998 en inzonderheid artikel 9, leden 2 en 3 van dit verdrag. Het betreft 
dan ook een sanctie die slechts uitzonderlijk en met enige omzichtigheid
mag worden toegepast.

Rechtspraak ‘belang bij het middel’

RvVb 28 juli 2022, nr. RvVb-A-2122-1015 

De tussenkomende partij steunt haar exceptie op het gegeven dat de 
verzoekende partij tijdens het openbaar onderzoek dat werd gehouden in 
eerste bestuurlijke aanleg geen opmerking, standpunt of bezwaar heeft 
ingediend. Hoewel het correct is dat de verzoekende partij dit niet heeft 
gedaan, volstaat dit in de omstandigheden van het dossier niet om aan te  
nemen dat de verzoekende partij daardoor ‘kennelijk verzuimd’ heeft om haar 
rechten tijdens de administratieve procedure te doen gelden en de sanctie 
van de onontvankelijkheid van haar middelen erdoor in redelijkheid kan 
worden verantwoord.
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Rechtspraak ‘belang bij het middel’

RvVb 28 juli 2022, nr. RvVb-A-2122-1015 

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat het eerste middel dat de 
verzoekende partij in haar verzoekschrift ontwikkelt, waarin ze met haar 
betoog in essentie aanvoert dat de aanvraag eveneens onderworpen is aan 
de vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen en ingevolge die 
onlosmakelijke samenhang ab initio als onontvankelijk moet worden 
beschouwd, de openbare orde aanbelangt. (…) De verplichting om een 
aanvraag in te dienen voor alle onlosmakelijk met elkaar verbonden 
handelingen die aan de vergunnings- of meldingsplichten onderworpen zijn 
waarop de procedure volgens het Omgevingsvergunningsdecreet van 
toepassing is (…) raakt aan het fundamentele uitgangspunt om tot een 
geïntegreerde beoordeling van projectaanvragen te komen evenals aan de 
bevoegdheid van de verwerende partij en derhalve aan de openbare orde.

Rechtspraak ‘belang bij het middel’

RvVb 28 juli 2022, nr. RvVb-A-2122-1015 

Het tweede middel van de verzoekende partij houdt voorts verband met het 
onderzoek naar de planologische verenigbaarheid met de 
gewestplanvoorschriften (…). Er moet eerst op gewezen worden dat het 
openbaar onderzoek werd gehouden voor de inwerkingtreding van de 
huidige versie van artikel 35, derde lid DBRC-decreet waarmee de 
attentieplicht waarop de tussenkomende partij zich beroept, werd ingevoerd.

Voorts verliest de tussenkomende partij uit het oog dat de verzoekende partij 
in haar administratief beroepschrift (…) wel kort verwees naar de 
planologische verenigbaarheid en daarbij verwijst naar rechtspraak van de 
Raad van State. De bestemmingsconformiteit van de toegangsweg werd 
aldus wel degelijk onder de aandacht gebracht van de verwerende partij. Het 
normdoel van de attentieplicht werd nageleefd, een ‘kennelijk verzuim’ om 
het argument van de planologische verenigbaarheid van de toegangsweg in 
het debat te brengen, kan verzoekende partij niet verweten worden.
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Rechtspraak ‘belang bij het middel’

RvVb 28 juli 2022, nr. RvVb-A-2122-1015 

Verder heeft de verwerende partij als vergunningverlenende overheid een 
onderzoeksplicht om de vergunningsaanvraag in zijn totaliteit te 
onderzoeken (artikel 63 Omgevingsvergunningsdecreet), hetgeen immers 
inherent is aan en tot de kern behoort van een vergunningensysteem. De 
attentieplicht kan in dat verband dan ook niet inhouden dat kritiek op de 
motivering in de bestreden beslissing enkel nog mogelijk zou zijn 
wanneer dit een antwoord vormt op bezwaren of grieven die een partij 
zelf heeft opgeworpen. Een en ander kan desgevallend wel een invloed 
hebben op de omvang van de motiveringsplicht, maar verhindert niet dat de 
verzoekende partij een wettigheidstoets ten aanzien van die motivering kan 
uitlokken.

Rechtspraak ‘belang bij het middel’

RvVb 28 juli 2022, nr. RvVb-A-2122-1015 

Ten overvloede kan (…) nog worden gewezen op het onderscheid tussen de 
draagwijdte van het bestuurlijk beroep en het openbaar onderzoek. Waar op 
een verzoekende partij in beginsel de plicht rust om het bestuurlijk beroep bij 
de verwerende partij uit te putten, daar haar anders de toegang tot het 
rechterlijk beroep bij de Raad kan worden ontzegd (…), betreft de deelname 
aan het openbaar onderzoek een mogelijkheid die aan eenieder openstaat 
(…) en dat zich in een vroeg stadium van de procedure bevindt waarin vaak 
enkel de gegevens van de aanvraag gekend zijn. Dat verschil in 
draagwijdte van beide inspraakvormen dient in beschouwing te worden 
genomen bij het bepalen van het nuttige ogenblik waarop enige kritiek 
desgevallend reeds diende te worden aangebracht tijdens de bestuurlijke 
procedure en of er sprake is van een kennelijk verzuim, waarbij een en ander 
er immers niet toe mag leiden dat deelname aan het openbaar onderzoek 
zich eveneens steeds als plicht zou laten gelden om nog enige kritiek te 
kunnen aanvoeren in de rechterlijke procedure en dus in wezen om zich op 
ontvankelijke wijze tot de Raad te kunnen wenden (zie GwH 14 maart 2019, 
nr. 46/2019).
De exceptie wordt verworpen.
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5. Vereenvoudiging procedure bemiddeling

Art. 42 DBRC-decreet [nieuw sinds 1 december 2021]

• Opstart bemiddeling niet meer via een tussenarrest
• Het zal volstaan dat de kamervoorzitter in een proces-verbaal laat 

akteren dat er een akkoord bestaat tussen de partijen om een 
bemiddelingsprocedure op te starten

• Ook geen tussenarrest meer vereist om bemiddelingstermijn te 
verlengen of om bemiddeling stop te zetten bij geen akkoord
(kan via akteren in proces-verbaal)

6. Rolrecht

Art. 21 §5 DBRC-decreet [nieuw sinds 1 december 2021]

Vroeger: griffie nodigde partijen per brief uit om rolrecht te betalen (bij 
vernietiging en schorsing)

Nieuw: betaling vooraf (bij vernietiging en schorsing)
• bewijs dat overschrijvingsopdracht is gegeven of dat storting is 

uitgevoerd voegen bij verzoekschrift of bij tussenkomst
• als rolrecht niet op tijd is gestort, nodigt griffier met beveiligde 

zending uit om het rolrecht alsnog te betalen binnen 8d na de dag 
van de betekening van de beveiligde zending

• als dan niet tijdig wordt betaald, is het beroep of de tussenkomst van 
onontvankelijk

Procedure betaling bij UDN verandert niet (rolrecht wordt opgevraagd 
in de beschikking of het arrest tot bepaling van de rechtsdag – bewijs 
betaling overleggen op de zitting)
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7. Rechtsplegingsvergoeding

Art. 21 §7 DBRC-decreet [nieuw sinds 1 december 2021]

Vroeger: RvVb kon RPV toekennen aan de partij die ten gronde in het 
gelijk werd gesteld

Nieuw: RvVb kan RPV toekennen aan de partij die in het gelijk wordt 
gesteld (dus ook al in de uitspraak over de schorsingsprocedure + 
berekend voor elke afzonderlijke vordering)

RPV na verwerping verzoek tot schorsing bij UDN

RvVb 14 januari 2022, nr. RvVb-UDN-2122-0374 

Wanneer daarom wordt gevraagd, kan de Raad reeds in de uitspraak over de 
schorsingsvordering een rechtsplegingsvergoeding toekennen aan de partij 
die in het gelijk wordt gesteld. (artikel 21, §7, eerste lid DBRC-decreet). Het 
verzoek van de verwerende partij om een rechtsplegingsvergoeding ‘als naar 
recht’ wordt ingewilligd.
Aan de verwerende partij wordt een rechtsplegingsvergoeding toegekend, 
bepaald op het basisbedrag van 700 euro (artikel 20/1, §1 Procedurebesluit)
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Indexering RPV

Actualia Omgevingsrecht

1. Het Grondwettelijk Hof en de Codextrein
2. Gedoogtoets bouwovertredingen
3. Instrumentendecreet
4. Zorgwonen
5. Vrijstelling medewerking architect
6. Wijzigingen DBRC-decreet
7. Omgevingsvergunning windturbines
8. Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten
9. Nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening
10. Optimalisatie omgevingshandhaving
11. Recente rechtspraak
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7. Omgevingsvergunning windturbines

 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2022 tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 
13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en 
provinciale projecten ter uitvoering van het decreet van 
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

 In werking sinds 1 september 2022

Vlaamse projecten

 Oude tekst:
10° aanvragen m.b.t. de volgende installaties voor de productie van elektriciteit:
a) installaties met een vermogen van meer dan 1.000 MW, die aantakken op 

het openbare elektriciteitsnet
b) installaties voor het opwekken van elektriciteit door windenergie met een 

vermogen per windturbine van 1.500 kW of meer binnen de grenzen van de 
zeehavens van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen, zoals 
afgebakend in een RUP

c) installaties voor het opwekken van elektriciteit door windenergie vanaf 5 
windturbines per aanvraag, met een vermogen per windturbine van 1.500 
kW of meer, buiten de gebieden vermeld in punt b [minder dan 5: deputatie]
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Vlaamse projecten

 Sinds 1 september 2022:
10° aanvragen m.b.t. de volgende installaties voor de productie van elektriciteit:
a) installaties met een vermogen van meer dan 1.000 MW, die aantakken op 

het openbare elektriciteitsnet
b) installaties voor het opwekken van elektriciteit door windenergie met een 

elektrisch vermogen per windturbine van meer dan 1.500 kW

Overgangsbepaling: Een omgevingsvergunningsaanvraag die ingediend is voor de 
inwerkingtreding van dit besluit, wordt behandeld conform de regelgeving inzake de 
omgevingsvergunning zoals van kracht voor 1 september 2022

Actualia Omgevingsrecht

1. Het Grondwettelijk Hof en de Codextrein
2. Gedoogtoets bouwovertredingen
3. Instrumentendecreet
4. Zorgwonen
5. Vrijstelling medewerking architect
6. Wijzigingen DBRC-decreet
7. Omgevingsvergunning windturbines
8. Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten
9. Nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening
10. Optimalisatie omgevingshandhaving 
11. Recente rechtspraak
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8. Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Omgevingsvergunning voor 
kleinhandelsactiviteiten

Toekomstig recht: voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet 
integraal handelsvestigingsbeleid (nog niet in Vlaams parlement)
• Definities:

• Handelsgeheel: een geheel van kleinhandelsbedrijven, ongeacht of deze zich in 
afzonderlijke gebouwen bevinden en of dezelfde persoon de project-
ontwikkelaar, de eigenaar of de uitbater is, waarbij de kleinhandelsbedrijven 
voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) ze vormen een ruimtelijk aaneengesloten geheel
b) ze zijn van rechtswege of feitelijk met elkaar verbonden, in het bijzonder op 
financieel, commercieel of ruimtelijk vlak

• Handelsgeheel: een geheel van kleinhandelsbedrijven binnen eenzelfde 
gebouw of in aaneengesloten bebouwing dat als een globaal bouwproject 
werd vergund, ongeacht of:
a) de kleinhandelsbedrijven zich op één perceel of op elkaar aansluitende 
percelen bevinden
b) dezelfde persoon de ontwikkelaar, eigenaar of uitbater van de 
kleinhandelsbedrijven is
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Omgevingsvergunning voor 
kleinhandelsactiviteiten

Toekomstig recht: voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet 
integraal handelsvestigingsbeleid (nog niet in Vlaams parlement)
• Definities:

• kleinhandelsbedrijf: een distributie-eenheid waarvan de activiteit bestaat uit het 
te koop aanbieden of wederverkopen van goederen aan consumenten, zonder 
die goederen andere behandelingen te laten ondergaan dan de behandelingen 
die in de handel gebruikelijk zijn

• kleinhandelsbedrijf: een distributie-eenheid waarvan de activiteit volledig of 
gedeeltelijk bestaat uit het te koop aanbieden of wederverkopen van goederen 
aan consumenten
(ook gemengde concepten: b.v. handelszaken voor consumenten die ook of 
zelfs voornamelijk groothandelsactiviteiten uitvoeren en kleinhandelsactiviteiten 
die samen voorkomen met een horecazaak of met een atelier)
(ook productiebedrijven met verkoopruimte voor consumenten waar ze hun zelf 
vervaardigde producten verkopen)

Omgevingsvergunning voor 
kleinhandelsactiviteiten

Sinds 1 augustus 2018:
voorafgaande omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten verplicht voor:

1° uitvoeren kleinhandelsactiviteiten in kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel met netto 
handelsoppervlakte* van meer dan 400 m² in een nieuw op te richten, niet van 
vergunning vrijgestelde constructie

2° uitvoeren kleinhandelsactiviteiten in kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel met netto 
handelsoppervlakte van meer dan 400 m² in bestaand, (hoofdzakelijk) vergund 
gebouw of in tijdelijke vergunde of van vergunning vrijgestelde constructies
a. gedurende meer dan 180d. per jaar als de handelsactiviteiten verenigbaar zijn met 
de geldende stedenbouwkundige voorschriften
b. gedurende meer dan 90d. per jaar in alle andere gevallen

3° uitbreiden van kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel als hierdoor totale netto 
handelsoppervlakte:
a) meer dan 300 m² groter is dan de vergunde netto handelsopp., of
b) meer dan 20% groter is dan de vergunde netto handelsopp.

* Netto handelsoppervlakte: oppervlakte, bestemd voor het te koop aanbieden of de verkoop die 
toegankelijk is voor het publiek, met inbegrip van de niet-overdekte oppervlakten (omvat ook de 
kassazones, de zones die zich achter de kassa's bevinden en de inkomruimte)
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Omgevingsvergunning voor 
kleinhandelsactiviteiten

Sinds 1 augustus 2018:
voorafgaande omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten verplicht voor:

4° samenvoegen kleinhandelsbedrijven of handelsgehelen waarbij de netto handelsopp.
na samenvoeging meer dan 400 m² bedraagt

5° doorvoeren van belangrijke wijziging van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten,
in kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel met netto handelsopp. van meer dan 400 m²

6° kleinhandelsbedrijf van meer dan 400 m² opsplitsen, ongeacht of het zich in een 
handelsgeheel bevindt of niet [toekomst]

Onder belangrijke wijziging van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten wordt begrepen een 
wijziging waarbij een categorie van kleinhandelsactiviteiten het vergunde aantal vierkante meter 
netto handelsopp. overschrijdt met minstens een van volgende oppervlakten:

1° met 10% van de totale vergunde netto handelsopp.
2° met 300 m²

Omgevingsvergunning voor 
kleinhandelsactiviteiten

Categorieën van kleinhandelsactiviteiten:
1° verkoop van voeding
2° verkoop van goederen voor persoonsuitrusting

(textiel, kledij, schoenen, lederwaren, cosmetica of sieraden)
3° verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
4° verkoop van andere producten

Toekomst:

1° verkoop van voeding
2° verkoop van goederen voor persoonsuitrusting

(textiel, kledij, schoenen, lederwaren, cosmetica of sieraden)
3° verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
4° verkoop van vervoers- en transportmiddelen
5° verkoop van andere volumineuze goederen
(als de handelaar veel ruimte nodig heeft om ze tentoon te stellen in de winkel – b.v. 
meubels, tv’s, koelkasten, ramen, deuren, trappen, grote bouwmaterialen, …)
6° verkoop van andere niet-volumineuze goederen

93

94



48

Omgevingsvergunning voor 
kleinhandelsactiviteiten

Bepaalde kleinhandelsactiviteiten uitgesloten van vergunningsplicht:

1. apotheken als vermeld in het KB van 25 september 1974 betreffende de opening, de 
overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken

2. tankstations en elektrische laadstations, met uitzondering van hun shop of 
verkoopplaats

3. veilinghuizen

De Vlaamse Regering kan bijkomende activiteiten van de vergunningsplicht uitsluiten

Actualia Omgevingsrecht

1. Het Grondwettelijk Hof en de Codextrein
2. Gedoogtoets bouwovertredingen
3. Instrumentendecreet
4. Zorgwonen
5. Vrijstelling medewerking architect
6. Wijzigingen DBRC-decreet
7. Omgevingsvergunning windturbines
8. Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten
9. Nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening
10. Optimalisatie omgevingshandhaving
11. Recente rechtspraak
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9. Nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening

Nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening

Toekomstig recht: voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwater en tot opheffing 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 (eerste principiële goedkeuring)

• Krachtlijnen:
• Het optrekken van de minimale volumes van hemelwaterputten

• 5.000l bij <80m², 7.500l bij 80-120m², 10.000l bij 120-200m², …

• De verplichting tot plaatsing van een hemelwaterput bij verbouwing of uitbreiding 
aan bestaande gebouwen

• De verplichting om het opgevangen hemelwater maximaal te gebruiken voor 
toepassingen waar geen drinkwaterkwaliteit voor nodig is, waaronder 
toiletspoeling, kuiswater, wasmachine en buitengebruik
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Nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening

Toekomstig recht: voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwater en tot opheffing 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 (eerste principiële goedkeuring)

• Krachtlijnen (vervolg):
• Een groter buffervolume en infiltratieoppervlakte van de verplichte 

infiltratievoorziening

• Een groter buffervolume voor grote verharde oppervlakten, wanneer om 
technische redenen geen infiltratievoorziening kan aangelegd worden

• De mogelijkheid om verplichtingen met betrekking tot hemelwater collectief op te 
nemen

• Verordening ook van toepassing op het openbaar domein

• Verdere stappen: o.m. openbaar onderzoek

Actualia Omgevingsrecht

1. Het Grondwettelijk Hof en de Codextrein
2. Gedoogtoets bouwovertredingen
3. Instrumentendecreet
4. Zorgwonen
5. Vrijstelling medewerking architect
6. Wijzigingen DBRC-decreet
7. Omgevingsvergunning windturbines
8. Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten
9. Nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening
10. Optimalisatie omgevingshandhaving
11. Recente rechtspraak
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10. Optimalisatie omgevingshandhaving

Optimalisatie omgevingshandhaving

Toekomstig recht: voorontwerp van decreet over de optimalisatie van de 
omgevingshandhaving

• Wijzigingen titel XVI DABM en titel 6 VCRO
• Belangrijkste wijzigingen:

• Het invoeren van een bijzondere bewijswaarde voor de vaststellingen in een    
verslag    van    vaststelling    betreffende    milieu-inbreuken    en    
stedenbouwkundige inbreuken

• Het invoeren van een weerlegbaar vermoeden van strafrechtelijke schuld in  
hoofde  van  de  kentekenhouder  van  een  voertuig  voor  bepaalde  
overtredingen   (achterlaten   afval,   toegankelijkheid   natuurterreinen,   
schendingen  van  de  jachtregelgeving,  onwettige  captatie van water uit 
onbevaarbare  waterlopen, weigeren  mee  te  werken  aan  identificatie)  voor 
zover de identificatie niet op een andere wijze kon gebeuren en voor zover er een 
duidelijke band is tussen de bestuurder van het voertuig en de overtreding of 
tussen het betrokken voertuig en de overtreding

• Het  invoeren  bij  milieuhandhaving van  een  verhoorbevoegdheid  voor  
bepaalde   personen,   met   name   aan   de   personen   die   tevens   zijn   
aangesteld als toezichthouder
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Optimalisatie omgevingshandhaving

Toekomstig recht: voorontwerp van decreet over de optimalisatie van de 
omgevingshandhaving
• Belangrijkste wijzigingen (vervolg):

• De  bestaande  regeling  dat  toezichthouders  hun  toezichtrechten  ook kunnen  
inzetten  ten  behoeve  van  de  oplegging  en  opvolging  van  een  aanmaning  
en  ten  behoeve  van  de  bestuurlijke  handhaving  wordt  explicieter en 
omstandiger uitgewerkt.

• Het   invoeren   bij   milieuhandhaving   van   een   meldingsplicht  bij  de  
uitvoering van een bestuurlijke maatregel (zoals reeds bestaat in VCRO)

• Het   invoeren   bij   milieuhandhaving   dat   de   verjaringstermijn   voor   
bestuurlijke beboeting gestuit wordt door strafrechtelijke en bestuurlijke daden   
van   onderzoek   en   vervolging,   verricht   binnen   de   initiële   verjaringstermijn 
(geldt reeds in VCRO)

• Het invoeren bij milieuhandhaving van de mogelijkheid om in kader van 
bestuurlijke beboeting bij een voorstel tot betaling van een geldsom ook een 
voorstel tot betaling van de voordeelontneming te kunnen voegen

Optimalisatie omgevingshandhaving

Toekomstig recht: voorontwerp van decreet over de optimalisatie van de 
omgevingshandhaving
• Belangrijkste wijzigingen (vervolg):

• De  omschrijving  van  de  stedenbouwkundige  inbreuk  inzake  het  stellen  van  
handelingen  voorafgaand  aan  de  aktename wordt  aangevuld  wat  betreft   de   
niet-naleving   van   de   opgelegde   voorwaarden   in   de   meldingsakte   alsook   
wat   betreft   de   meldingsplichten   inzake   het   zorgwonen en wat betreft het 
verder uitvoeren van handelingen in geval van verval, schorsing of vernietiging 
van de meldingsakte

• Het  invoeren  in  VCRO  dat  een  bestuurlijke  boete  ook  ambtshalve  met  
uitstel kan worden opgelegd (geldt reeds in DABM.
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Actualia Omgevingsrecht

1. Het Grondwettelijk Hof en de Codextrein
2. Gedoogtoets bouwovertredingen
3. Instrumentendecreet
4. Zorgwonen
5. Vrijstelling medewerking architect
6. Wijzigingen DBRC-decreet
7. Omgevingsvergunning windturbines
8. Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten
9. Nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening
10. Optimalisatie omgevingshandhaving
11. Recente rechtspraak

11. Recente rechtspraak
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Planaanpassing door aanvrager niet noodzakelijk ‘beperkt’

RvVb 7 april 2022, nr. RvVb-A-2122-0631
De verzoekende partijen betwisten niet dat de verwerende partij in graad van bestuurlijk 
beroep, ook in het kader van de (…) vereenvoudigde procedure, een gewijzigde 
aanvraag op grond van artikel 64 Omgevingsvergunningsdecreet kan beoordelen.
De verzoekende partijen betwisten wel de mogelijkheid dit te doen wanneer blijkt dat niet 
voldaan is aan de cumulatieve voorwaarden uit artikel 4.3.1, §1, tweede en derde lid 
VCRO en artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet. Meer in het bijzonder stellen 
ze dat, ook in de vereenvoudigde procedure bij een wijzigingsverzoek met gewijzigde 
plannen, moet nagegaan worden of de voorgestelde wijzigingen al dan niet beperkt zijn. 
(…). Ze voeren aan dat de verwerende partij helemaal niet over het beperkt karakter 
heeft geoordeeld en dat de voorgestelde wijzigingen ook niet beperkt zijn.
Het betoog van de verzoekende partijen faalt in rechte wanneer ze aanvoeren dat elk 
verzoek tot wijziging van de plannen, ingediend tijdens de bestuurlijke 
beroepsprocedure, cumulatief moet voldoen aan de voorwaarden uit artikel 4.3.1, §1, 
tweede en derde lid VCRO en artikel 64 Omgevingsvergunningsdecreet.
…

Planaanpassing door aanvrager niet noodzakelijk ‘beperkt’

RvVb 7 april 2022, nr. RvVb-A-2122-0631
…
Er moet immers een onderscheid gemaakt worden tussen een vergunningverlening op 
basis van een ingediend wijzigingsverzoek van de planinhoud op grond van artikel 64 
Omgevingsvergunningsdecreet, waar de aanvrager vrijwillig de contouren van zijn 
aanvraag wijzigt met wijziging van de plannen en een door de vergunningverlenende 
overheid als voorwaarde opgelegde planaanpassing zoals bedoeld in artikel 4.3.1, §1, 
tweede lid VCRO.
De in artikel 4.3.1, §1, tweede lid VCRO voorziene mogelijkheid voor een vergunning-
verlenende overheid om een aanvraag toch te vergunnen als de overeenstemming ervan 
met het recht en de goede ruimtelijke ordening kan gewaarborgd worden door het 
opleggen van een of meerdere voorwaarden, met inbegrip van het opleggen van een 
beperkte aanpassing van de plannen vindt duidelijk zijn rechtsgrond in een aanvankelijk 
niet vergunbare aanvraag die door middel van het opleggen van voorwaarden 
vergunbaar wordt. In dergelijke gevallen kan, voor zover de opgelegde voorwaarde 
gepaard gaat met een aanpassing van de plannen, de verwerende partij enkel tot een 
‘beperkte’ planaanpassing beslissen en dit voor zover dit ook gebeurt op verzoek van 
de aanvrager (RvS 20 mei 2021, nr. 250.629).
…
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Planaanpassing door aanvrager niet noodzakelijk ‘beperkt’

RvVb 7 april 2022, nr. RvVb-A-2122-0631
…
In het voorliggend dossier is er enkel sprake van een vrijwillig ingediend wijzigings-
verzoek van de aanvrager. (…)
De verwerende partij verleent de omgevingsvergunning “volgens gewijzigde 
projectinhoud dd. 12/04/2021” nadat ze gemotiveerd overweegt dat artikel 64 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet op dit wijzigingsverzoek van toepassing is en de 
wijzigingen voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van voormeld artikel 64. (…)
Ten onrechte betrekken de verzoekende partijen op de vergunningsbeslissing “volgens 
gewijzigde projectinhoud dd. 12/04/2021” dan ook de toepassing van artikel 4.3.1, §1, 
tweede lid VCRO. De gewijzigde plannen worden immers door de verwerende partij niet 
als voorwaarde, met inbegrip van een beperkte planaanpassing, opgelegd. Integendeel, 
waar artikel 64 van het Omgevingsvergunningsdecreet een aanvrager de mogelijkheid
biedt, zowel in de vereenvoudigde als in de gewone procedure, de contouren van zijn 
aanvraag in de loop van de beroepsprocedure te wijzigen, ook wat de plannen 
betreft, oordeelt de verwerende partij op grond van het devolutief karakter van het 
beroep, over de ‘aanvraag’, en doet ze dit op grond van een eigen beoordeling zowel wat 
de wettigheid als wat de opportuniteit betreft.

Hoorplicht na vernietiging

RvVb 21 april 2022, nr. RvVb-A-2122-0670
Verzoekers verkregen bij de RvVb de vernietiging van de initieel verleende vergunning 
voor het beoogde project. Ze hadden er dus alle belang bij in de gelegenheid te worden 
gesteld om hun standpunt kenbaar te maken in het licht van dat vernietigingsarrest als 
nieuw gegeven richting een eventuele (herstel)beslissing na vernietiging. (…)
Door verzoekers, zonder dat er de verplichting was een nieuw openbaar onderzoek te 
organiseren, niet in de gelegenheid te stellen om hun standpunt inzake de gevolgen van 
het vernietigingsarrest uiteen te zetten vooraleer een nieuwe beslissing te nemen over 
de vergunningsaanvraag, heeft de verwerende partij de hoorplicht als algemeen 
beginsel van behoorlijk bestuur geschonden.
(…) Bij gebrek aan decretale regeling vindt de hoorplicht als algemeen beginsel bestuur 
alleszins in die zin toepassing dat de verwerende partij zelf verzoekers (desgevallend op 
gelijke voet met de aanvrager als er geen nieuw openbaar onderzoek doorgang vindt) in 
de gelegenheid moet stellen om hun standpunt kenbaar te maken over de gevolgen van 
het tussengekomen vernietigingsarrest. Bij gebrek aan een decretaal verankerde 
normatieve hoorplicht vindt het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur van de 
hoorplicht doorwerking.
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Stilzwijgende afwijzing beroep

RvS 5 mei 2022, nr. 253.650
– de met een administratief beroep bestreden uitdrukkelijke beslissing van het CBS in 
eerste administratieve aanleg wordt “als definitief aanzien” na het verstrijken van de 
termijn waarbinnen de deputatie in laatste administratieve aanleg een 
uitdrukkelijke beslissing moet nemen
– de als definitief aangeziene uitdrukkelijke beslissing van het CBS werd in eerste 
administratieve aanleg en niet in laatste administratieve aanleg genomen
– artikel 66, § 3 tweede lid, OVD nuanceert de devolutieve werking van het 
georganiseerd administratief beroep in geval van een krachtens het decreet 
tussengekomen afwijzing van een administratief beroep door daaraan het gevolg te 
koppelen dat de met het administratief beroep bestreden uitdrukkelijke beslissing in 
eerste administratieve aanleg genomen beslissing “als definitief [wordt] aanzien”
– in dat geval bestaan er in de rechtsorde twee beslissingen: enerzijds een krachtens 
het decreet stilzwijgende beslissing in laatste administratieve aanleg en anderzijds een 
uitdrukkelijke beslissing in eerste administratieve aanleg die als definitief moet worden 
aangezien
…

Stilzwijgende afwijzing beroep

RvS 5 mei 2022, nr. 253.650
…
– artikel 105, § 1 OVD bepaalt op limitatieve wijze welke beslissingen bij de RvVb
kunnen worden bestreden en dat is onder meer de stilzwijgende beslissing betreffende 
een omgevingsvergunningsaanvraag, genomen in laatste administratieve aanleg
– in voorkomend geval is de deputatie “de verweerder” (…) die door de stilzwijgende 
afwijzing van het administratief beroep de motieven voor de uitdrukkelijke 
vergunningverlening in eerste administratieve aanleg tot de hare heeft gemaakt
– het beroep van de verzoeker tegen de stilzwijgende afwijzing van het administratief 
beroep moet middelen uiteenzetten tegen de motieven voor de uitdrukkelijke 
vergunningverlening in eerste administratieve aanleg die de verweerder stilzwijgend 
tot de hare heeft gemaakt
Het bestreden arrest dat de exceptie van onontvankelijkheid “van het ingestelde beroep” 
dat “zich louter [keert] tegen de stilzwijgende beslissing van de deputatie” en “niet […] 
tegen de in eerste administratieve aanleg genomen beslissing” verwerpt, schendt de 
samen gelezen artikelen 2, eerste lid, 4°, 66, § 3, tweede lid en 105, § 1, 1° OVD.
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