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Overdejuridischegrenzenvan
hetvergunningen-enplanningsbeleid
inwoonuitbreidingsgebied
Pieter-JanDefoort,kabinetsmedewerkergedeputeerdeRuimtelijkeOrdeningWest-Vlaanderen*,
LicentiaatindeRechtenenGAS/MasterindeRuimtelijkePlanning

I

ndezebijdragewordendejuridischegrenzenvanhetge-

I. ALGEMENEREGEL

westplanvoorschrift‘woonuitbreidingsgebied’afgetast.De

1.Artikel5.1.1vanhetK.B.van28december19721
bepaalt: “De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend
bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde
overheidoverordeningvanhetgebiednietheeftbeslist,en
zolang, volgenshetgeval, ofweldieoverheidgeenbesluit
tot vastlegging van de uitgaven voor de voorzieningen
heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen geen
metwaarborgenomkledeverbintenisisaangegaandoor
depromotor”.

mogelijkheden in een woonuitbreidingsgebied zijn beperkt
tot stedenbouwkundige vergunningen voor groepswoningbouw,eenordeningviaBPAofeenordeningviaeensubstantiële verkavelingsvergunning. In de bijdrage wordt vooreerst
ingegaanophetbegrip‘groepswoningbouw’enwordtonderzochtaanwelkewettelijkebepalingeneendergelijkeaanvraag
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zoal moet of kan worden getoetst, waarbij veel aandacht
4

wordtbesteedaandebeoordelingvande‘goedeplaatselijke
ordening’enaanderechtskrachtvanomzendbrievenenstructuurplannen.Dezelfdeoefeningwordtgedaanvoordeordening van het gebied via een verkavelingsvergunning. Daarnaastwordtnagegaanwelkebeperkingenergeldenvoorde
ordening van woonuitbreidingsgebied via BPA, waarbij opnieuwveelaandachtgaatnaarderelatiemetdestructuurplannen en de rechtskracht van omzendbrieven. Tot slot
wordennogeenaantalgelijkaardigeaanvullendegewestplanvoorschriftenonderzochtopmogelijkejuridischeknelpunten
(woonaansnijdingsgebied, woonreservegebied, uitbreidingsgebied voor stedelijke functies, reservegebied voor woonwij-

Deze regel laat zich eenvoudig samenvatten: zolang
debevoegdeoverheidoverdeordeningvanhetgebiednietheeftbeslist,ishetterreindatinwoonuitbreidingsgebiedisgelegen,uitsluitendbestemdvoor
groepswoningbouw.OrdeningismogelijkviaBPAof
via een globale verkavelingsvergunning (zie verder
nummer17).Uitartikel5.1.1vanhetK.B.van28december1972blijktnietdatdegemeenteverplichtis
omeenbeslissingtenemenoverdeordeningvanhet
woonuitbreidingsgebied.Debepalingregeltintegendeelhetgevalwaarbijoverdeordeningnognietis
beslist2. In dit geval schrijft de bepaling voor dat
woonuitbreidingsgebied uitsluitend voor groepswoningbouwisbestemd.Dewetlaathieropgeenafwijkingentoe3.Debepalingenvanartikel5.1.1vanhet
K.B.van28december1972latengeenruimtevoor
interpretatie4.
Hieronderwordtachtereenvolgensonderzochtwelkeregelsgelden1)vooreenaanvraagvooreenstedenbouwkundige vergunning voor groepswoningbouw(nummers2-16),2)voorhetordenenvanhet
gebiedviaBPA’s(nummers18-27)en3)voorhetordenen van het gebied via verkavelingsvergunningen
(nummers28-32).
Met omzendbrieven van 25 oktober 2005 werden
eenaantalnieuweregelsuitgevaardigdm.b.t.demogelijkheid om woonuitbreidingsgebieden al dan niet

ken).

(1)
(*)

Allestandpuntenindezebijdragezijnstriktpersoonlijkenkunnen
niet worden toegerekend aan het provinciebestuur WestVlaanderen.
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(2)
(3)
(4)

K.B. van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de
toepassingvandeontwerpgewestplannenendegewestplannen.
R.v.St.,gemeenteKluisbergen,nr.77.723,17december1998.
R.v.St.,Sermeus,nr.65.290,18maart1997.
R.v.St.,Denutte,nr.105.951,25april2002.
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Totslotwordtnogheelkortingegaanopeenaantal
aanvullende bestemmingsvoorschriften die gelijkaardigedoelstellingennastrevenalswoonuitbreidingsgebied,indiezindathetgaatombestemmingenvoor
gebiedendiedoordeoverheidwordenbeschouwd
als een potentiële zone voor woonprojecten, mits
voorafgaande ordening door de overheid, zoals
‘Woonreservegebieden’, ‘Reservegebieden voor
woonwijken’, ‘Woonaansnijdingsgebieden’, ‘Gebied
voor stedelijke ontwikkeling’ en aanverwanten (zie
nummers33-35).

II. INDIENHETWOONUITBREIDINGSGEBIEDNIETISGEORDEND:GROEPSWONINGBOUW
II.1.Watis‘groepswoningbouw’?
2.Inhetlichtvandebovenstaandebasisregelishet
essentieel te weten wat het begrip‘groepswoningbouw’preciesbetekent.Hetbegripstaatalvastnietin
VanDaleenbehoeftdusinterpretatie.Inhetarrest
NIJSdefinieertdeRaadvanStatehetbegrip:“Overwegendedatonder‘groepswoningbouw’indezinvanartikel
5,1.1,vanhetK.B.van28december1972dienttewordenverstaanhetgelijktijdigoprichtenvanmeerderegebouwenbestemdvoorbewoningdieéénsamenhangend
geheelvormen”7.Inhetdesbetreffendegevalginghet
over een aanvraag die de verkaveling beoogde van
een perceel grond in 11 loten, waarvan 1 bestemd
voorhetoprichtenvaneenappartementsgebouwen
deoverige10voorhetoprichtenvanééngezinswoningen.DeRaadoordeeldedathetaldusgingomka-

(5)

(6)

(7)

Omzendbriefvan25oktober2002,RO/2002/03‘inverbandmethet
opmaken van een gemeentelijke woonbehoeftestudie en het
ontwikkelen van woonuitbreidingsgebieden met of zonder
woonbehoeftestudie’endeOmzendbriefvan25oktober2002‘tot
wijzigingvandeomzendbriefvan8juli1997betreffendedeinrichting
endetoepassingvandeontwerpgewestplannenengewestplannen,
gewijzigdviaomzendbriefd.d.25januari2002’,beidegepubliceerd
B.S.30november2002.
B.BOUCKAERTenT.DEWAELE,RuimtelijkeOrdeningenStedenbouw
inhetVlaamseGewest,Brugge,VandenBroele,2004,62,nr.69.Zieook
P.LEFRANC,diezwarebeleidsmatigekritiekuitopdeomzendbrief,
maar hierbij “mogelijke juridische bezwaren buiten beschouwing
laat”, waarmee hij impliciet aangeeft dat dergelijke bezwaren wel
degelijktemakenzijn(P.LEFRANC,“Naareenruimeenordelijke
ruimtelijkeordening?”,T.R.O.S.2005,70).
R.v.St.,Nijs,nr.130.386,20april2004.
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vels voor individuele bouwprojecten en niet om
‘groepswoningbouw’.Uitdedefinitiekunnendrieelementenwordenafgeleidwaaraaneenaanvraagmoet
voldoen om te worden beschouwd als groepswoningbouw: 1) het moet gaan om het gelijktijdig oprichten van meerdere gebouwen, 2) het moet gaan
omgebouwenbestemdvoorbewoningen3)diegebouwenmoetenéénsamenhangendgeheelvormen.
Nietelkezgn.‘collectievebouwvergunning’voorwoningen8isdustebeschouwenalsgroepswoningbouw,
hetmoetbovendiengaanomeensamenhangendgeheel.Uithetarrestvaltnietafteleidenofditbetekentdatdewoningenookmaterieelmetelkaarmoetenzijnverbonden,watzoubetekenendateenproject met (overwegend) losstaande bebouwing hoe
danooknietinaanmerkingkomtomtewordenbeschouwdalsgroepswoningbouw,danwelofhetkan
volstaandatdewoningenéénstedenbouwkundiggeheel vormen en m.a.w. een samenhangend voorkomenhebben9.
NaasthetvoormeldearrestNijs,waarindeRaadvan
Statehetbegrip‘groepswoningbouw’positiefdefinieerde,bestaanertalvanarrestenwaarindeRaadillustreerdewatgééngroepswoningbouwis,watimpliceertdatdergelijkeaanvragennietzijntoegelatenin
eenniet-geordendwoonuitbreidingsgebied:
- een gsm-mast met twee halogeenspots voor de
verlichting van een voetbalveld is‘alleszins’ geen
groepswoningbouw10;

(8)

(9)

(10)

Wanneereenbouwpromotoreenterreinaankoopt,het‘verkavelt’,
dewegeninfrastructuuraanlegtenallewoningenindeverkaveling
bouwt, moet hij niet over een verkavelingsvergunning beschikken,
maar over een collectieve bouwvergunning. In dit geval worden
immers geen kavels verkocht die bestemd zijn voor woningbouw
(zieartikel101DRO),maarwoningen(bv.R.v.St.,Kremer-Wasmuth,
nr. 66.863, 18 juni 1997; J.VERKEST,“De gemeenteraadsbeslissing
over de openbare wegen moet vallen vooraleer het college van
burgmeester en schepenen een beslissing neemt over de
bouwaanvraag”,T.R.O.S.2001,50,nr. 8).
In een ander arrest lijkt de Raad van State te aanvaarden dat de
bestreden beslissing een bouwaanvraag kwalificeerde als
‘groepswoningbouw’. Het ging in dit geval om het zgn.
“gemeenschappelijk oprichten van woongelegenheden die een
gemeenschappelijkewerfhebben,metelkaarverbondenzijnendeel
uitmaken van één en hetzelfde project” (R.v.St., gemeente
Kluisbergen,nr.59.999,11juni1996,T.Gem.1997,314-319,metnoot
R.VEKEMAN,“De gemeente en het administratief kort geding –
vervolg”).Hierbetrofhetduseenprojectwaarvandeonderdelen
materieelmetelkaarwarenverbonden.B.BOUCKAERTenT.DE
WAELEenS.LUSTsprekenover“eenstedenbouwkundiggeheel”
(B.BOUCKAERTenT.DEWAELE,o.c.,61;S.LUST,“HetK.B.van
28december1972betreffendedeinrichtingendetoepassingvan
de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Een overzicht”,
T.B.P.1997,9,nr.40).
R.v.St.,VanHolderc.s.,nr.130.298,15april2004,T.R.O.S.2004,302.

5
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te kunnen ontwikkelen5. In de rechtsleer worden
vragengesteldomtrentdewettigheidvandezeministeriëlecirculaires6.Ookditwordtonderzocht.
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- door een milieuvergunning te verlenen voor een
kunststoffenverwerkendbedrijfwordthetbestemmingsvoorschriftwoonuitbreidingsgebiedgeschonden11;
- eenregularisatievergunningvoorhetoprichtenvan
een appartement en kantoren heeft “uiteraard”
geengroepswoningbouwtotvoorwerp12;
- een verkavelingsaanvraag met 16 loten, bestemd
voor‘eengezinswoningen,dienstenendetailhandel’
waarbijwordtbepaalddatvoordeinplantingvan
deconstructieseen‘vrijezijkavelstrook’van3meter in acht dient te worden genomen, kan “bezwaarlijk” als groepswoningbouw worden beschouwd13;
- een milieuvergunning voor een containerpark
schendtdebestemmingvaneenwoonuitbreidingsgebied, dat bij gebrek aan ordening uitsluitend is
bestemdvoorgroepswoningbouw14;
- eenaanvraagvooreenrijhalvoorpaardenenstallingenisnietinovereenstemmingmetdebestemming woonuitbreidingsgebied, omdat dit geen
groepswoningbouwbetreft15;
- een stedenbouwkundige vergunning voor het oprichtenvaneentoonzaalmetmagazijn,werkruimte
en twee appartementen, heeft “uiteraard” geen
groepswoningbouwtotvoorwerp16.
Hetbovenstaandeoverzichtbevestigtdatdebewoordingenvanartikel5.1.1vanhetK.B.van28december
1972,eninzonderheidhetwoord“uitsluitend”,geen
afwijkingentoelaatengeenruimtelaatvoorinterpretatie(ziehogernummer1).Hetvolstaatdusnietom
bijvoorbeeld een aantal appartementen te voorzien
–groepswoningbouwbijuitstek–,incombinatiemet
anderefuncties,omtevoldoenaanhetbestemmingsvoorschrift dat immers “uitsluitend” groepswoningbouwvoorschrijft.
Hetfeitdatdeordeningvanhetgebiedreedsophet
terreinzouzijnvastgelegd,doordatreedsvergunningenwerdenafgeleverd,isnietrelevant,enkangeen
argumentvormenomeenvergunningtekunnenafleveren voor een andere constructie dan groepswoningbouw17. De omstandigheid dat voor de omlig-

gende percelen reeds vergunningen werden afgeleverd kan geen afwijking van de bestemmingsvoorschriftenverantwoorden.Hetgelijkheidsbeginselkan
geenaanspraakopgelijkheidindeonwettigheidinhouden18.Dehogervermeldeomzendbriefvan8juli
1997, zoals gewijzigd door de omzendbrief van 25
oktober 2002, stelt dat individuele bouwaanvragen
op restpercelen in woonuitbreidingsgebied vergunbaarkunnenzijn.Ditisduidelijkinstrijdmetdevermelderechtspraak,enkandanooknietrechtsgeldig
worden toegepast, aangezien een omzendbrief het
gewestplanvoorschriftnietkanwijzigen19(zieverder
nummer14).
VolledigheidshalvewordtnogopgemerktdatdeRaad
vanStatewelaanvaardtdatdebestemming‘groepswoningbouw’meertoelaatdansocialewoningbouw,
enzuiverparticulierinitiatiefnietuitsluit20.
II.2. Beoordelingsmarges van de overheid bij
eenaanvraagvoorgroepswoningbouw
II.2.1. Algemeneprincipes
3. Indien een aanvraag wordt ingediend voor een
project dat voldoet aan het begrip‘groepswoningbouw’,zoalshogergedefinieerd,blijftdevraagwelke
beoordelingsvrijheid de overheid heeft om de vergunningteverlenenofteweigeren.Eenaanvraagvoor
‘groepswoningbouw’isnamelijk‘zone-eigen’inwoonuitbreidingsgebied.DeRaadvanStatebevestigdeuitdrukkelijk dat artikel 5.1.1 “wel degelijk uit zichzelf
rechtsgevolgencreëertwaarditgebied, zonderdatover
deordeningvanhetgebiedvoorafgaandelijkdoordebevoegdeoverheidisbeslist,reedseenonmiddellijkuitvoerbarebestemmingheeft,metnamegroepswoningbouw”21.

(18)
(19)

(20)
(21)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

R.v.St.,Tytgat,nr.125.138,6november2003.
R.v.St.,BeekmanenVanButsele,nr.117.017,13maart2003,T.R.O.S.
2003,182-183.
R.v.St.,n.v.GroeningheVerverij,nr.113.331,5december2002.
R.v.St.,Denutte,nr.105.951,25april2002,T.B.P.2003,357.
R.v.St.,KieboomsenJanssens,nr.80.541,31mei1999.
R.v.St.,Sermeus,nr.65.290,18maart1997.
R.v.St.,BeekmanenVanButsele,nr.117.017,13maart2003T.R.O.S.
2003,182-183.

this jurisquare copy is licenced to LDR Advocaten
1c4e5e2b-03fd-459c-ab31-3ce7c8168cf1



R.v.St., Nijs, nr. 130.386, 20 april 2004; R.v.St.,Van Holder e.a., nr.
130.298,15april2004,T.R.O.S.2004,302.
Zie in dezelfde zin S. LUST, “Het K.B. van 28 december 1972
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannenendegewestplannen.Eenoverzicht”,T.B.P.1997,8,nr.
36-37.
R.v.St., De Brabandere, nr. 40.657, 8 oktober 1992 (zie ook het
verbeterdearrestDeBrabandere,nr.40.491,24september1992).
R.v.St.,Van Niel en Heinkens, nr. 117.347, 21 maart 2003, T.R.O.S.
2003, 357-360, met noot F. DE PRETER, “Flexibiliteit en
rechtszekerheid in de voorschriften van plannen van aanleg” en
T.R.O.S.2003,187-189.
ZieevenwelR.v.St.,DeBrabandere,nr.39.151,2april1992ennr.
40.491,24september1992,waarindeRaadvanStateoordeeldedat
de louter wettelijke mogelijkheid om in woonuitbreidingsgebied
groepswoningbouwuittevoeren,nietkanwordenbeschouwdals
eenwettelijkvastgesteldevoldoendeordeningopgrondwaarvande
overheidkanonteigenen.
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Vooreerst geldt het principe dat een particulier
geenszinseensubjectiefrechtopeenvergunningkan
laten gelden22. Het Ruimtelijkeordeningsdecreet
heeft immers steeds het algemene belang op het
oog23.Algemeenkangesteldwordendatdeoverheid
zichmaguitsprekenoverdewijzevanuitoefenenvan
debouwmogelijkhedenendevraagofdewijzevan
uitvoering verenigbaar is met het openbare belang
waarvandebehartiginghaaristoevertrouwd24.Een
privaatbelangblijfthoedanookondergeschiktaan
hetalgemeenbelang,enkandusalleengeldeninzoverrehetdaarmeeverenigbaaris.Hetisdusnietzo
dat een planbestemming ipso facto het recht geeft
aandeeigenaarvaneenstukgrondomteallentijde,
ophetdoorhemgekozenogenblik,deplanbestemmingviavergunningenopdemeestmaximalewijzete
realiseren25.Wanneerergeenbijkomendeverordenendemaatregelenbestaan(zoalseenRUP,eenBPA,
eenverordeningofeenverkavelingsvergunning)kan
deoverheiddestedenbouwkundigetoestandopeigengezagbeoordelen26.
Anderzijdskandeoverheidbijhetuitoefenenvandie
discretionairebevoegdheidgeenkennelijkonredelijke
beslissing nemen27. Dergelijke beslissingen kunnen
leidentoteenvernietigingbijdeRaadvanState.Wanneer de aanvrager aannemelijk kan maken dat de
overheidinwerkelijkheidondergeenbedingeender
welkevormvanbebouwingophetperceelwensttoe

(22)

(23)
(24)
(25)

(26)
(27)

B. BOUCKAERT enT. DEWAELE, o.c., 178, nr. 175, en de daar
vermelde referenties; R.VEKEMAN, Ruimtelijke ordening en
stedenbouw. Planologie, verordeningen en vergunningen, Antwerpen,
Kluwer,2004,266-267,nr.299.
B.BOUCKAERTenT.DEWAELE,o.c.,4-6,nr.5;R.VEKEMAN,o.c.,
1-4,nr.2-3.
D.LINDEMANSenJ.BLANCKE,Debouw-enverkavelingsvergunning
inhetVlaamseGewest,Heule,UGA,1997,17.
D.ERREYGERS,“Artikel56§1,2°vanhetdecreetbetreffendede
ruimtelijkeordening:hetbesluitvandegemeenteraadoverdezaak
vandewegen.Magdegemeenteraadeenverkavelingbeleidvoeren?”,
T.R.O.S.1999,16.
R.VEKEMAN,o.c.,267,nr.299en463,nr.469.
B.BOUCKAERTenT.DEWAELE,o.c.,243,nr.235;I.MARTENS,“Het
redelijkheidbeginsel”, in B. HUBEAU en P. POPELIER, Behoorlijk
ruimtelijk ordenen. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de
ruimtelijkeordeningendestedenbouw,Brugge,dieKeure,2002,18-20,
nr.2-8(algemeneprincipes)en28-31,nr.23-29(specifiekm.b.t.de
beoordelingvandegoederuimtelijkeordeninginhetkadervaneen
vergunningaanvraag);A. MAST, J. DUJARDIN, M.VAN DAMME en
J.VANDELANOTTE,OverzichtvanhetBelgischAdministratiefRecht,
Mechelen, Kluwer, 2002, 55-56 en 922-923, nr. 964;A.VAN MEN-
SEL, I. CLOECKAERT,W. ONDERDONCK en S.WYCKAERT, De
Administratieve Rechtshandeling. Een Proeve, Gent, Mys & Breesch,
1997,72-73,nr.190-191.
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testaan,zaleventueeleenrechtopschadevergoeding
ontstaan,datbijvoorbeeldkanwordengebaseerdop
eenschendingvanheteigendomsrechtendebeginselen van de zogenaamde quasionteigening.Van die
leerkantoepassingwordengemaaktwanneerdeopgelegde beperkingen disproportioneel zijn en de
grondelkewaardeontnemen28.Eenvernietigingvan
een weigering van een verkavelingsvergunning door
deRaadvanStatelevertechternietnoodzakelijkeen
bewijsvanfoutvandeoverheid,indienblijktdatde
overheid steeds een goede ruimtelijke ordening op
hetoogheeftgehad29.
Hieronderwordtonderzochtwaarvoordeoverheid
deuiterstegrenzenvanhaarbeleidsvrijheidliggenom
vergunningsaanvragen,dieconformzijnmethetbestemmingsvoorschrift, te beoordelen. Ook bestemmingsconformeaanvragenkunnenimmersnietzondermeer worden vergund. Dergelijke aanvragen
moeten vooreerst steeds in overeenstemming zijn
metdegoedeplaatselijkeordening.Daarnaastgelden
nogheelwatanderewettelijketoetsingsgronden.De
beoordelingvandegoedeplaatselijkeordeningende
anderewettelijkvereistenvoordeaanvraagvaneen
stedenbouwkundigevergunningvoorgroepswoningbouwwordenhiernabehandeld.
II.2.2. Degoedeplaatselijkeordening
4.Deoverheidmoeteenvergunningaanvraagnietalleen toetsen aan de geldende stedenbouwkundige
voorschriften, maar de overheid moet bovendien
steedsoordelenofdeaanvraagverenigbaarismetde
‘goede plaatselijke ordening’30. Deze verplichting is
uitdrukkelijkvoorzieninartikel43§2,eerstelidvan
hetCoördinatiedecreet31voorde‘oude’procedure
enindeartikelen110§2en121§2DRO32voorde
‘nieuwe’procedure’.UiteenarrestvanhetArbitragehof blijkt bovendien dat ook artikel 4 DRO een
rechtsgrondisdiedevergunningverlenendeoverheid
ersteedstoeverplichtomeenafwegingtemakenvan

(28)
(29)
(30)
(31)

(32)

B.BOUCKAERTenT.DEWAELE,o.c.,178,nr.175en314,nr.313314.
Rb.Gent12maart2003,T.G.R.2003,81enT.R.O.S.2004,139-140.
B.BOUCKAERTenT.DEWAELE,o.c.,243,nr.234;R.VEKEMAN,
o.c.,463-469,nr.469-473.
Decreetbetreffendederuimtelijkeordeninggecoördineerdop22
oktober 1996, diverse malen gewijzigd, in deze bijdrage
‘Coördinatiedecreet’genoemd.
Decreetvan18mei1999houdendedeorganisatievanderuimtelijke
ordening, diverse malen gewijzigd, in deze bijdrage afgekort als
‘DRO’.
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deruimtelijkedraagkrachtendediverseruimtelijke
behoeftenomdegoederuimtelijkeordeningtebeoordelen33. Ook de Raad van State lijkt artikel 4
DROteerkennenalsrechtsgronddiedevergunningverlenende overheid verplicht om elke aanvraag te
toetsenaandeeisenvandegoederuimtelijkeordening34.DeRaadvanStatelijktdeplichtomdegoede
plaatselijke ordening te onderzoeken ook rechtstreekstelinkenmetartikel2en3vandeWetvan
29juli1991betreffendedeuitdrukkelijkemotivering
vandebestuurshandelingen35.Artikel19,laatstelid
vanhetK.B.van28december1972bepaaltbovendien specifiek m.b.t. de gewestplannen dat een vergunningslechtsmagwordenafgeleverdvoorzoverde
aanvraagverenigbaarismetdegoedeplaatselijkeordening, ook al is de aanvraag niet in strijd met het
gewestplan.Maarookwanneerdeaanvraagbetrekkingheeftopeenstukgronddatgelegenisbinnende
perimetervaneenBPAofeenverkavelingsvergunning
dientdeoverheiddegoedeplaatselijkeordeningte
evaluerenindiendestedenbouwkundigevoorschriftenweiniggedetailleerdzijnennogruimtelatenvoor
appreciatie36.DitprincipegeldtevenzeervooraanvragendieonderhettoepassingsgebiedvaneenRUP
vallen36bis.
De goede plaatselijke ordening moet/kan slechts
wordenonderzochtindieneenaanvraagconformis
met de bestemmingsvoorschriften. De vaststelling
dateenaanvraaginstrijdismetdegeldendebestemmingsvoorschriftenvolstaatimmersomdeaanvraag
te weigeren37. De overwegingen dat een aanvraag
(33)

Arbitragehof nr. 57/2003, 14 mei 2003, met nootT. DEWAELE,
“ZonevreemdheidenhetArbitragehof:enkelebedenkingen”,T.R.O.S.
2003,339-350;B.BOUCKAERTenT.DEWAELE,o.c.,243,nr.234;D.
LINDEMANSenR.VEKEMAN,“Doelstellingen”,inB.HUBEAUen
W.VANDEVYVERE, Handboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw,
Brugge,dieKeure,2004,59-60,nr.14;S.LUSTm.m.v.D.LINDEMANS
enY.LOIX,“Vergunningen”,inB.HUBEAUenW.VANDEVYVERE,
o.c.,579,nr.108;R.VEKEMAN,o.c.,465,nr.470.
(34) R.v.St.,GhyselsenVanHooghten,nr.106.155,T.R.O.S.220,noot.
(35) R.v.St., Callens, zie voetnoot 36bis; R.v.St., Demeulenaere e.a.,
nr.128.874,5maart2004,T.R.O.S.2004,noot,133-135enT.B.P.2005,
562.ZieookG.DEBERSAQUES,“Deformelemotiveringvandoor
het college van burgemeester en schepenen afgeleverde bouwvergunningen”,nootonderR.v.St.,VanBellinghen,nr.60.612,T.R.O.S.
1996,239-243,inzonderheidnummer3.
(36) R.v.St., Callens, nr. 132.436, 15 juni 2004, T.R.O.S. 2004, 303-304;
R.v.St.,Desmedt,nr.93.109,7februari2001,T.R.O.S.2001,153-154,
noot;B.BOUCKAERTenT.DEWAELE,o.c.,242,nr.234.
(36bis) R.v.St., Callens, nr. 132.436, 15 juni 2004, T. Gem. 2005, 275-276,
C.D.P.K.2005,227-228enT.R.O.S.2004,303-304.
(37) Bv. R.v.St. nr. 101.527, 6 december 2001, T. Gem. 2002, 350-353;
I.OPDEBEEK en A. COOLSAET, De formele motivering van
bestuurshandelingen, Brugge, die Keure, 1999, 195-196, nr. 245;
P.POPELIER,“DetoepassingvandeUitdrukkelijkeMotiveringswet
inhetdomeinvanderuimtelijkeordeningenstedenbouw”,T.R.O.S.
1997,354,nr.17.
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vooreenbedrijfsgebouwinwoonuitbreidingsgebied
deordeningvanhetgebiednietinhetgedrangbrengt,
in een goede ontsluiting voorziet, op een geschikte
inplantingplaats is voorzien, binnen de normale 50
meter bouwzone is gelegen, aansluit op een woonzone, enz. zijn niet relevant, aangezien woonuitbreidingsgebied‘uitsluitend’isbestemdvoorgroepswoningbouw38. In afwachting van een toekomstige ordeningkunnengeenandereconstructiesdan‘groepswoningbouw’ worden voorzien, zoals bedrijven,
voorzieningeneninrichtingen,ooknietalszijverenigbaarzoudenzijnmetdeonmiddellijkeomgeving39.
Voor een project dat wél wordt gekwalificeerd als
groepswoningbouwendatisgelegeninwoonuitbreidingsgebiedisdeoverheidsteedsverplichtomzich
eenopvattingtevormenoverdegoedeplaatselijke
ordening40.Delouterevaststellingdateenwoonuitbreidingsgebiedreedsis‘aangetast’en‘aangesneden’
doorwoningen,zonderenigeverderoverwegingmet
betrekkingtotdevraagofeenbouwvanvierblokken
metelkeenaantalserviceflatsmetverbindingsgalerijenwelkadertindeomgeving,methaarspecifieke
kenmerkenenkarakter(metnameeenomgevingdie
gekenmerkt wordt door kleinschaligheid en in het
gezichtsveldvaneenbeschermddorpsgezichtenmonumenten),schendtdeopdeoverheidrustendeverplichtingzicheenopvattingtevormenoverdegoede
plaatselijke ordening alvorens een stedenbouwkundigevergunningafteleveren41.
5.Deoverheidheefteengrotebeleidsvrijheidbijde
beoordelingvandegoedeplaatselijkeordening42.BepaaldearrestenvandeRaadvanStatelijkenzelfste
aanvaardendatdeoverheidvergunningaanvragenkan
weigeren,omeenwoonuitbreidingsgebiedtevrijwarenmethetoogopeenplanmatigeaanpak.

(38)
(39)
(40)

(41)
(42)

R.v.St.,Sermeus,nr.65.290,18maart1997.
R.v.St., Denutte, nr. 105.951, 25 april 2002; zie ook R.v.St., Van
Holdere.a.,nr.130.298,15april2004,T.R.O.S.2004,302.
Bv. R.v.St., gemeente Kluisbergen, nr. 59.999, 11 juni 1996, T. Gem.
1997, 314-319, met noot R.VEKEMAN, “De gemeente en het
administratiefkortgeding–vervolg”.
R.v.St., gemeente Kluistbergen, nr. 77.723, 17 december 1998
(vernietiging).
Voor voorbeelden m.b.t. de discretionaire beoordelingsmarge van
de overheid m.b.t. de ‘goede plaatselijke ordening’, zie:
B.BOUCKAERTenT.DEWAELE,o.c.,243-244,nr.235;I.MARTENS,
“Hetredelijkheidbeginsel”,inB.HUBEAUenP.POPELIER,Behoorlijk
ruimtelijk ordenen. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de
ruimtelijkeordeningendestedenbouw,Brugge,dieKeure,2002,28-31,
nr. 25-29; I. OPDEBEEK enA. COOLSAET, o.c., 193-194, nr. 244;
R.VEKEMAN,o.c.,464-469,nr.470-473.

Een opmerkelijk arrest in dit verband is het arrest
MOTMANS,datweliswaarovereenverkavelingsvergunninghandelt,maarwaarvandeoverwegingenvan
hetarrestnietteminrelevantzijnvoorstedenbouwkundige vergunningen voor groepswoningbouw43.
Hetbetrofeenverkavelingsvergunningvooreenstuk
grond,gelegennaasteenbestaandeverkavelingsvergunningvanvijflotendieeenjaareerderwasafgeleverd aan dezelfde aanvrager in hetzelfde woonuitbreidingsgebied. Uit het advies van de gemachtigde
ambtenaar blijkt dat ook de nieuwe aanvraag een
“kleineverkaveling”betrof.Verderkanuithetarrest
wordenafgeleiddatinhetbetreffendewoonuitbreidingsgebied“reedsmeerderevergunningen”werden
afgeleverd, maar dat desondanks het woonuitbreidingsgebiednogmaarrelatiefbeperktwasaangesneden (1/3 volgens de aanvrager, 12,5% volgens het
VlaamsGewest).Degemeentehaddeaanvraagmet
gunstigpreadviesdoorgestuurdnaardegemachtigde
ambtenaar,dieevenweleenbindendnegatiefadvies
hadgegevenomdathetsteedsverderaansnijdenvan
hetwoonuitbreidingsgebiedviakleineverkavelingen
eengoederuimtelijkeaanlegverhindert,enomdatde
mogelijkhedenvoorontsluitingvanhetbinnengebied
maximaalgevrijwaarddiendenteworden.Deaanvragerginginberoeptegendeweigering,endeBestendigeDeputatieverleendedevergunning,hierbijverwijzendnaarhetfeitdatergeensprakemeerwasvan
onaangetastwoonuitbreidingsgebied,geletopdeverschillendebestaandevergunningen,o.a.devergunning
vandezelfdeaanvragervoorhetperceelonmiddellijk
aansluitendopdenieuweaanvraag.Degemachtigde
ambtenaartekendetegendezebeslissingberoepaan
bijdeminister,diedevergunningweigerdemeteen
zeer uitgebreide motivering, die door de Raad van
State als draagkrachtig werd beoordeeld. De Raad
vanStatesteldevastdatdemotieventweeërleiwaren:deniet-conformebestemmingenerzijdsenbeleidsredenen anderzijds. De Raad van State onderzoektuitgebreidbeidesoortenmotieven.Teneerste
steltdeRaadvanStatevastdathetbestredenbesluit
oordeeltdatdeaanvraagnietkanbeschouwdwordenalsgroepswoningbouwendathetgebiednietis
geordend.Normaalgezienisdeplanologischeonverenigbaarheidopzicheenafdoendemotiveringomde
vergunningteweigeren,enzoudeRaadvanStatede
andere(overtollige)motievenvandebeslissingniet
meermoetenonderzoeken44.Desondanksgeeftde

(43)
(44)

R.v.St.,Motmans,nr.74.050,3juni1998.
I. OPDEBEEK enA. COOLSAET, o.c., 195-196 en 308, nr. 245 en
408.
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RaadvanStateinhetarrestMOTMANSuitdrukkelijk
de beleidsredenen van de weigeringbeslissing weer,
enwordtzelfsdevolgendeoverweginguitdebestredenbeslissinggeciteerd:“datinhetkadervandehuidigevisieopeenrationelebenuttingvandewoonuitbreidingsgebiedenhetnietverantwoordisnieuwevergunningenteverlenenzondereenoverwogenplanmatigeaanpak van het gebied; dat zoals gesteld momenteel nog
geen door de minister goedgekeurd ordeningsplan voor
het gebied bestaat”. De Raad vervolgt als volgt:“dat
aandevoormeldeoverwegingeengrondigeuiteenzetting
voorafgaat, metbetrekkingtotderelatievegaafheidvan
hetbetrokkenwoonuitbreidingsgebied,metbetrekkingtot
detotaleoppervlaktevanhetperceel, voorwerpvande
verkavelingsaanvraagenmetbetrekkingtothetstedenbouwkundigbeleiddatinhetverledendoordeoverheid
werdgevoerd;datbijgevolgdemotievenvandebestreden
beslissingopheteerstegezichthetbeschikkendgedeelte
ervanlijkentekunnendragen;dathetdispositiefvanvoormeldebeslissingalsvolgtluidt:
“(…)datdebeslissingvandeBestendigeDeputatiehet
algemeenbelangschaadteninstrijdismeteendegelijk
bestuur inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw; dat
hetberoepvandegemachtigdeambtenaardientingewilligd””.
Uitdebesprekingvanhettweedemiddelblijktnog
veelduidelijkerdatdeoverheidovereenappreciatiebevoegdheidbeschiktomvergunningentebeoordelenopgrondvandegoederuimtelijkeordening,en
datdehierbovengeciteerderedenenhiertoedraagkrachtigkunnenzijn:“datzolangergeendefinitiefBPA
istotstandgekomen, devergunningverlenendeoverheid
overeenappreciatiebevoegdheidlijkttebeschikken, wat
inhoudt dat de verkavelingsaanvragen geval per geval
wordebeoordeeld,opgrondvandeconcreteeiseninzakeruimtelijkeordeningenstedenbouwdiegeldenophettijdstipvandeverkavelingsaanvraag;datdienvolgensnochhetrechtszekerheidsbeginsel, nochhetvertrouwensbeginselopheteerstegezichtlijkentezijngeschonden; dat hetzelfde lijkt te gelden voor het motiverings- en gelijkheidsbeginsel, omdat de vergunningverlenendeoverheidinvoorliggendgevalnietgebondenlijktte
zijndooreenvroegereopvattingbetreffendedevereisten
vaneengoedeplaatselijkeordening,zodat,mitseenbehoorlijkeredengeving,wathetgevallijkttezijn,
eentweedeverkavelingsaanvraagingedienddoordezelfde verzoeker, betreffende andere percelen, kan worden
geweigerdenomdatdevergelijkingmetdeverkavelingsvergunning,verleendbijministerieelbesluitvan30maart
1995nietlijktoptegaan;datgeletophaarappreciatiebevoegdheiddeverwerendepartijopgoedegronden
lijkttekunnenoverwegendat“hetnietverantwoord
is nieuwe vergunningen te verlenen, zonder een

9
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overwogen planmatige aanpak van het gebied”;
dat de nieuwe opvatting van de vergunningverlenende
overheid steun lijkt te kunnen vinden in de bestaande
feiten; dattotdiefeitendevoordientoegekendevergunningen behoren, waaronder de op 30 maart 1995 aan
verzoekertoegekendeverkavelingsvergunning;(…)”.
Uit dit arrest kan worden afgeleid dat de Raad van
State aanvaardt dat een overheid op basis van een
uitgebreidemotiveringoverdegoedeplaatselijkeordening,eenaanvraagkanweigerenomhetwoonuitbreidingsgebiedtevrijwarentegenongewensteruimtelijkeontwikkelingen.

10

Devraagrijstofditarrestdeveelgehoordestelling
onderschrijft, als zouden woonuitbreidingsgebieden
tebeschouwenzijnals‘reservegebieden’diepasmogenwordenaangesprokenalsdevraaghetaanbodin
dewoonzonesoverstijgt.Opbasisvanbepaaldeandererechtspraakzoumeninderdaaddeindrukkunnen krijgen dat de Raad van State die stelling aanvaardt. In het arrest GEMEENTE KLUISBERGEN,
oordeelde de Raad van State dat een stedenbouwkundigevergunningdiewasafgeleverddoordeministervanRuimtelijkeOrdeninghetwoonuitbreidingsgebied“op determinerende wijze” aansneed en zo
aandegemeenteelkbeslissingsrechtontnamomhetzijhetgebiedaantespreken,hetzijomhetalsnatuurgebiedtebehouden.DeRaadvanStateverweeshierbij naar een ministeriële richtlijn, die o.a. stelde dat
woonuitbreidingsgebieden“reservegebieden” zijn die
pasmogenwordenaangesprokenindiendewoongebiedenverwezenlijktzijn45.OokinhetarrestTHO-

(45)

R.v.St.,gemeenteKluisbergen,nr.59.999,11juni1996,,T.Gem.1997,
314-319,metnootR.VEKEMAN,“Degemeenteenhetadministratiefkortgeding–vervolg”.Bijditarrestkunnentweezakenworden
opgemerkt:
- DeRaadvanStateformuleerdedevermeldeoverwegingenbijde
beoordelingvanhet‘moeilijkteherstellenernstignadeel’,enniet
bijdebeoordelingvandegegrondheidvaneenmiddel.
- De verwijzing naar een omzendbrief i.v.m. de stelling dat
woonuitbreidingsgebiedentebeschouwenzijnals‘reservegebieden’
isopheteerstegezichtopmerkelijk,aangezienvasterechtspraak
van de Raad van State ervan uitgaat dat omzendbrieven buiten
toepassing moeten worden gelaten in de mate dat ze nieuwe
rechtsregels formuleren (zie verder nummers 15 en 25). In het
voorliggende geval is de verwijzing naar de omzendbrief
vermoedelijk te verklaren door het feit dat de minister van
RuimtelijkeOrdeningoverzijneigenomzendbriefindebestreden
beslissinghadgestelddataanzijneigenrichtlijn“geenafdwingbare
rechtskracht kan worden toegekend”, terwijl een overheid in
beginselisgebondendoordealgemenerichtlijnendiehijzelfheeft
uitgevaardigd(paterelegemquamipsefecisti).Ditneemtnietweg
datdeoverheiddergelijkealgemenerichtlijnenzomaarklakkeloos
kan toepassen. Elke aanvraag moet in concreto op zijn eigen
meriteswordenbeoordeeld(B.BOUCKAERTenT.DEWAELE,
o.c.,243-244,nr.235;A.MAST,J.DUJARDIN,M.VANDAMMEen
J.VANDELANOTTE,o.c.,nr.40).
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MASenROMMENSheeftdeRaadvanStategesteld
datwoonuitbreidingsgebieden“inwezenzijnopgevat
alsreservezonesvanhetwoongebiedeneeninstrument
tothetvoerenvaneengrondbeleid’endatdewoonuitbreidingsgebieden“zijnaangewezenomoptermijneen
residentiëlefunctietevervullen”46.Het(Franstalige)arrestGREGOIREenROWARTverwerptevenweluitdrukkelijkdeideevanwoonuitbreidingsgebieden,die
zoudenmoetenfunctionerenalseensoortreservegebiedendiepaskunnenwordenaangesnedenindien
erindewoonzonesnogonvoldoendebouwgrondis
om te voldoen aan een gestegen lokale vraag naar
bouwgrond. De Raad van State overwoog dat hiermee een voorwaarde zou worden toegevoegd aan
hetgewestplanvoorschriftvoorwoonuitbreidingsgebieden47.
Ditlaatstesluitaanbijdereedsvermeldeuitspraak
vandeRaadvanStatedatwoonuitbreidingsgebieden
uitzichzelfrechtsgevolgencreëren48.Hetisdusonjuist om woonuitbreidingsgebieden zondermeer als
‘reservegebieden’tebeschouwen,waaroverdeoverheid willekeurig kan oordelen. Uit de aangehaalde
rechtspraakblijktniettemindat,hoewelwoonuitbreidingsgebiedenformeelgeen‘reservegebieden’zijn,de
vergunningverlenende overheid een zeer ruime beoordelingsvrijheidlijkttehebbenominhetkadervan
de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
woonuitbreidingsgebieden te vrijwaren van ongewenste ruimtelijke evoluties. Hierbij moet echter
worden opgemerkt dat bij de beoordeling van de
goederuimtelijkeordeningsteedseenbeoordeling‘in
concreto’ moet worden gemaakt49, rekening houdendmetdespecifiekekenmerkenvandeomgeving
enwaarbijdeverenigbaarheidvandeaanvraagmet
deonmiddellijke–endesgevallendruimere–omgeving moet worden nagegaan, en waarbij bovendien
geenelementenmogenwordenbetrokkendietotaal
vreemdzijnaandestedenbouwenderuimtelijkeor-

(46)

(47)
(48)

(49)

R.v.St.,ThomasenRommens,nr.43.273,10juni1983.Indatarrest
lijkt de Raad van State vooral te hebben willen stellen dat
woonuitbreidingsgebieden eigenlijk potentiële woongebieden zijn,
endatfunctiesdieonverenigbaarzijnmetde(potentiële)residentiële
bestemmingdaarnietinthuishoren(ziehierovermeerinnummer
18).
R.v.St.,GrégoireenRowart,nr.114.361,9januari2003.
Zie het hoger in nummer 3 geciteerde arrest R.v.St.,Van Niel en
Heinkens, nr. 117.347, 21 maart 2003, T.R.O.S. 2003, 357-360, met
noot F. DE PRETER, “Flexibiliteit en rechtszekerheid in de
voorschriftenvanplannenvanaanleg”enT.R.O.S.2003,187-189.
R.v.St.,Demeuleneeree.a.,nr.128.874,5maart2004,T.R.O.S.2004,
133-134,nootenT.B.P.2005,562.
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6.Bijdebeoordelingvandegoederuimtelijkeordeningishetaanteradenomelkeformeleverwijzing
naareenstructuurplanachterwegetelaten,geletop
artikel19§6DROendezeerstrengebeoordeling
van de Raad van State van deze bepaling52. In een
aantal commentaren op die rechtspraak wordt er
evenwel op gewezen dat het al te gek zou zijn om
argumentenvan‘goederuimtelijkeordening’,dievolledigzijnuitgewerkt,opzichzelfkunnenstaan,enniet
kennelijkonredelijkzijn,temoetenwerenomdatdie
opdeeenofanderemanierookineenstructuurplan
staanneergeschreven53.Hetwezeherhaalddatder-

(50)

(51)

(52)
(53)



Ziebv.hetzonetaangehaaldearrestR.v.St.,ThomasenRommens,
nr.43.273,10juni1993;R.v.St.nr.60.147,13juni1996;R.v.St.,Van
SchelenVandevelde,nr.107.941,18juni2002,T.R.O.S.2002,223;zie
ook: B. BOUCKAERT en T. DE WAELE, o.c., 243, nr. 235, G.
DEBERSAQUES,“Deformelemotiveringvandoorhetcollegevan
burgemeesterenschepenenafgeleverdebouwvergunningen”,noot
onderR.v.St.,VanBellinghen,nr.60.612,T.R.O.S.1996,241-242,nr.3;
I.OPDEBEEKenA.COOLSAET,o.c.,193-194,nr.244;P.POPELIER,
“DetoepassingvandeUitdrukkelijkeMotiveringswetinhetdomein
vanderuimtelijkeordeningenstedenbouw”,T.R.O.S.1997,353,nr.
13-14; F.SCHRAM,“Het motiveringsbeginsel”, in B. HUBEAU en
P.POPELIER,“Behoorlijk ruimtelijk ordenen.Algemene beginselen
vanbehoorlijkbestuurinderuimtelijkeordeningendestedenbouw”,
o.c.,75,nr.47.
Vgl.A.STEVENS,“Flexibiliteitenrechtszekerheidindeadministratievepraktijk”,T.R.O.S., Bijzondernummer“Flexibiliteitenrechtszekerheidinderuimtelijkeplanning1999,32.
R.v.St.,C.V.IntercommunaleHaviland,nr.82.574,30september1999,
nr.90.722,8november2000ennr.121.147,1juli2003.
W.VANDEVYVERE,“Derelatietussenruimtelijkestructuurplannen
enhetvergunningenbeleid”,nootonderR.v.St.30september1999,
T.R.O.S. 2000, 25-33; W.VANDEVYVERE, “De relatie tussen
ruimtelijkestructuurplannenenhetvergunningenbeleid:thesequel”,
nootonderR.v.St.nr.85.762,2maart2000,T.R.O.S.2000,160-163;
W.VANDEVYVERE,“Derelatietussenruimtelijkestructuurplannen
enhetvergunningenbeleid:nogeens‘Haviland’”,nootonderR.v.St.
nr.90.722,T.R.O.S.2001,63-68;R.VEKEMAN,“Structuurplannenen
het vergunningenbeleid”, noot onder R.v.St., Intercommunale
Haviland,nr.82.574,30september1999,T. Gem.2001,207-208;zie
in dezelfde zin: B. ROELANDTS,“Ruimtelijke structuurplannen en
rechtsbescherming:eenhardenootomkraken”,nootonderR.v.St.
nr.140.739,16februari2005,T.R.O.S.2005,246-247.
…/…

this jurisquare copy is licenced to LDR Advocaten
1c4e5e2b-03fd-459c-ab31-3ce7c8168cf1

gelijkemotievensteedseenin-concretobeoordeling
moeteninhouden(zienummer5).Hetzouinderdaad
absurdzijndatdevergunningverlenendeoverheidbepaaldeargumenten,dieopzicheenafdoendemotiveringvormenbijdebeoordelingvandegoederuimtelijkeordening,níétzoumogengebruikenenkelenalleenomdathetstructuurplanhetzelfdezegt.Ofmoet,
omgekeerd, de overheid bepaalde zaken weren uit
het structuurplan teneinde het vergunningenbeleid
niettehypothekeren?Wélishetzodateenloutere
verwijzingnaareenstructuurplangeenrechtsgrond
kan vormen bij de beoordeling van een vergunning.
VEKEMANmerkthierbijevenwelopdathetvanuit
gezondverstandevidentlijktdateenbijkomstigeverwijzingnaareenruimtelijkstructuurplangeenafbreuk
kan doen aan een zelfstandige motivering van een
vergunningsbesluit54. Dergelijke verwijzing – die op
zichonwettigis–valtimmerstebeschouwenalseen
overtollig motief, indien de inhoudelijke motivering
opzichzelfafdoendeis55.
II.2.3. Anderedecretaalbepaaldetoetsingsgronden
7. Voldoende uitgeruste weg – Krachtens artikel 100
§1DROkandeoverheidgeenstedenbouwkundige
vergunningverlenenvooreenprojectvoorgroepswoningbouwopeenstukgronddie,geletopdeplaatselijke toestand, onvoldoende is uitgerust56. Ongeachtdeplaatselijketoestandvereisthetdecreetals
minimale uitrusting, een met duurzame materialen
verharde weg, voorzien van elektriciteitsnet. Rudimentairesteenslagverhardingenaardewegenlijkenin
de toekomst dus uitgesloten57. Artikel 195sexies
DRO voorziet in een uitzondering voor verkavelingen die voor 1 mei 2000 zijn goedgekeurd, waarbij
geen of beperktere lasten inzake weguitrusting zijn
opgelegd58.



(54)

(55)
(56)

(57)
(58)


…/…
Inanderezin:M.BOES,“Recenteontwikkelingeninzakeruimtelijke
ordening”,inM.BOES(ed.),Themis8.VomingsonderdeelAdministratief
Recht,Brugge,dieKeure,2001,9-12.
R.VEKEMAN, “Structuurplannen en vergunningenbeleid”, noot
onder R.v.St., Intercommunale Haviland, nr. 82.574, 30 september
1999,T.Gem.2001,207-208.
Vgl.I.OPDEBEEKenA.COOLSAET,o.c.,308,nr.408.
Overeenaantalknelpuntenbijdetoepassingvandezebepaling,zie:
A. DESMET,“De onvoldoende uitgeruste weg: een probleemkind
vanderuimtelijkeordening”,T.R.O.S.2005,101-115.
B. BOUCKAERT en T. DE WAELE, o.c., 248; S. LUST m.m.v.
D.LINDEMANSenY.LOIX,o.c.,580,nr.111.
Voor een interpretatie van artikel 195sexies § 1, zieArbitragehof,
nr.94/2005,25mei2005,B.S.10juni2005.Artikel195sexiesDRO
…/…
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dening50. Denkbare weigeringsmotieven zouden aldus bijvoorbeeld kunnen zijn – uiteraard zonder in
drogredenentemogenvervallen–:hetprojectsluit
nietaanbijdenaastliggendebebouwing,deschaalvan
hetprojectpastnietmetdeomgeving,dearchitecturaleuitwerkingvanhetprojectisondermaatsofniet
passendindeomgeving,dewoondichtheidistegroot
ofteklein,hetprojectisslechtontsloten,hetproject
biedtteweinigkwalitatievepubliekeruimte,hetproject verhindert een goede toekomstige ordening of
goedetoekomstigeontsluitingvandeoverigeperceleninhetwoonuitbreidingsgebiedenz.51.
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Metbetrekkingtothetgevalvangroepswoningbouw,
kannogwordengewezenopartikel100§2DRO,dat
voorschrijft dat de stedenbouwkundige vergunning
voorwoningenvaneensociaalwoonproject,inafwijkingopdevereistevandevoldoendeuitgerusteweg,
kanwordenverleendvanzodradestedenbouwkundige vergunning voor de wegen en infrastructuur
voorderealisatievanhetsociaalwoonprojectisverleend.
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8.Rooilijn–Artikel100§5DRObepaaltdatergeen
stedenbouwkundigevergunningkanwordenverleend
voor het bouwen op een stuk grond dat door een
rooilijn is getroffen.Afwijkingen op dit principe zijn
mogelijk,ofwelindienuitdeadviezenvandebevoegdeinstantiesblijktdatdeuitvoeringvanderooilijnin
kwestienietbinnenvijfjaarnaafgiftevandevergunning tot stand zal kunnen worden gebracht (artikel
100§5,infineDRO),ofwelomeengoedeplaatselijke
ordeningveiligtestellen(artikel43§2,eerstelidin
fineCoördinatiedecreet).Zolangeenrooilijnplanniet
isvervangenofgewijzigdovereenkomstigdebepalingenvanhetDRO,kandevergunningverlenendeoverheidernietoprechtsgeldigewijzevanafwijkenindien
nietduidelijkuitdevergunningsbeslissingblijktdatde
aanvraagwerdonderzochtinhetlichtvandiedecretaleafwijkingsmogelijkheden59.
9.Voorschriftenvoorduurzaambouwen–Artikel100
§ 3 DRO schrijft voor dat de stedenbouwkundige
vergunningvoorbouwwerken–duso.a.voorgroepswoningbouw – moet worden geweigerd wanneer
nietisvoldaanaanderegelsvoordeglobaleenergetischeprestatie-eisenenaanderegelsvoordethermischeisolatie,deventilatievoorzieningenendeminimaleeisenvoorhetbinnenklimaatzoalsvastgesteld
doordeVlaamseregering60.

IntussenkeurdehetVlaamsParlementhet‘Energieprestatiedecreet’61goed,datinartikel4§1bepaalt
dat de Vlaamse regering de EPB-eisen goedkeurt,
waaraan gebouwen moeten voldoen, waarvoor een
aanvraagtothetverkrijgenvaneenstedenbouwkundigevergunningalsbedoeldinartikel99§1,1°,6°en
7° DRO wordt ingediend. Hetzelfde geldt voor bestaande gebouwen wanneer werkzaamheden, wijzigingen of handelingen worden uitgevoerd die de
energieprestatie van het gebouw bepalen en waarvoorgeenaanvraagtotstedenbouwkundigevergunningmoetwordeningediend(artikel4§2Energieprestatiedecreet).DeVlaamseregeringkeurdeop11
maart2005hetbedoeldeuitvoeringsbesluitgoed62,
dat de vroegere normen vanaf 1 januari 2006 vervangt(artikelen33-34vanhetbesluit).Inzekerezin
isartikel100§3DROoverbodiggewordendoorhet
Energieprestatiedecreet.
10.Negatieveanticipatieopeenbestemmingsplandatin
opmaakis–Artikel102§1DRObepaaltdatdevergunningkanwordengeweigerdalsdeaanvraagonverenigbaar is met een voorlopig vastgesteld ontwerp
van RUP63. Deze weigeringsgrond vervalt wanneer
datplannietdefinitiefisvastgesteldbinnendedecretaalvoorgeschreventermijn.
Een stedenbouwkundige vergunning kan eveneens
wordengeweigerdindiendeaanvraagstrijdigismet
eenvoorlopigvastgesteldplanvanaanlegofindruist
tegenderedentotherzieningstellingvaneenplanvan
aanleg64.MeteenvoorlopigvastgesteldplanvanaanlegwordtbedoeldhetontwerpAPAofBPAdatde
gemeenteraadvóórdeaanvangvanhetopenbaaronderzoek voorlopig vaststelt65. De weigering vervalt

(61)

(62)



(59)


(60)

…/…
voorziet tevens in een machtiging aan deVlaamse regering om te
bepaleninwelkegevallenenonderwelkevoorwaarden,geletopde
plaatselijke toestand, van de minimale uitrusting kan worden
afgeweken.
R.v.St.,SegersenVervoort,nr.102.333,21december2001,T.R.O.S.
2002,83.
Overhetpreciezetoepassingsgebiedvanartikel43§2,eerstelid
Coördinatiedecreet,zieS.LUSTm.m.v.D.LINDEMANSenY.LOIX,
o.c.,578,nr.107.
Zieindatverband:Besl.Vl. Reg.,18september1991houdendehet
opleggen van minimum eisen inzake thermische isolatie van
woongebouwen,B.S.18september1991(gewijzigd30juli1992,B.S.
29september1992).Ditbesluitisvanaf1januari2006opgeheven
(zieverder).
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(63)

(64)
(65)

Decreetvan7mei2004houdendeeisenenhandhavingmaatregelen
op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat voor
gebouwenentotinvoeringvaneenenergieprestatiecertificaat,B.S.
30juli2004.
BesluitvandeVlaamseregeringvan11maart2005totvaststelling
vandeeisenophetvlakvandeenergieprestatiesenhetbinnenklimaatvangebouwen(B.S.17juni2005).Ziedebrochure:Praktische
gidsvooralsubinnenkortgaatbouwenofverbouwen,Ministerievande
VlaamseGemeenschap,AfdelingNatuurlijkeRijkdommenenEnergie,2005,46blz.
Voor gewestelijke RUP’s gebeurt dit door de Vlaamse regering
(artikel42§1DRO),voorprovincialeRUP’sdoordeprovincieraad
(artikel 45 § 1 DRO) en voor gemeentelijke RUP’s door de
gemeenteraad(artikel49§1DRO).
Zierespectievelijkartikel43§2,vijfdeliden43§5,derdelidvanhet
Coördinatiedecreet.
R.VEKEMAN, o.c., 470, nr. 475, met verwijzing naar R.v.St., Alg.
AannemingenContainersJanStallaert,nr.51.113,12januari1995,
T. Gem. 1995, 376. Dit slaat dus op artikel 19, derde lid van het
Coördinatiedecreet.

indien het nieuwe plan geen bindende kracht heeft
verkregenbinnendedriejaarvanafdeweigering,respectievelijk de datum van inwerkingtreding van de
inherzieningstelling66.

vertoont, ook al gaat het om een privéweg. Een
schendingvandebevoegdheidvandegemeenteraad
wordt desnoods ambtshalve opgeworpen door de
RaadvanState69.

11.Voorwaardenenlasten–Devergunningverlenende
overheid kan steeds voorwaarden opleggen in het
kadervanhetverlenenvaneenstedenbouwkundige
vergunning67.

Debeoordelingsvrijheidvandegemeenteraadbijde
‘zaak van de wegen’ is zeer ruim, en kan, naast de
specifiekeaspectendievoortvloeienuitdebevoegdheid op grond van het Gemeentedecreet, ook een
beoordeling van de goede plaatselijke ordening inhouden.Hettracévandewegisimmerseenelement
vandeordeningvanhetgrondgebied70.Menzouzich
devraagkunnenstellenofuitartikel19§6DRO,dat
verbiedtomaanvragenvoorstedenbouwkundigeof
verkavelingsvergunningenrechtstreekstetoetsenaan
destructuurplannen,acontrariokanwordengeargumenteerddatditverbodnietgeldtvoordebeslissing
overdezaakvandewegen,aangeziendezesoortbeslissingnietisvernoemdinartikel19§6DRO.Dit
argumentlijktnietoptegaan.Debeslissingvande
gemeenteraadoverdezaakvandewegenisimmers
‘onlosmakelijkverbonden’metdebeslissingvanhet
collegevanburgemeesterenschepenenomtrentde
stedenbouwkundigevergunning71.Bovendienzoudit
in strijd zijn met het wezen van een structuurplan.
Een structuurplan is immers weliswaar ‘bindend’,
maarisgeenverordening72.Ditbetekentdatstructuurplannengeendirecterechtsgevolgenhebbent.a.v.
particulieren,watimpliceertdatdeoverheidindividuelebeslissingent.a.v.particulieren–zoalsdebeslis-

12.Dezaakvandewegen–Voorafgaandaandebeslissingovereenvergunningaanvraagdiedeaanlegvan
nieuwewegenofdeaanpassingvanbestaandewegen
impliceert, moet de gemeenteraad zich uitspreken
over‘dezaakvandewegen’.Hoewelditprincipeenkel voor verkavelingsvergunningen uitdrukkelijk decretaalisvastgelegd(zienummer31),blijktuitrechtspraakvandeRaadvanStatedatditevengoedgeldt
voorstedenbouwkundigevergunningen.Deregeling
vloeitvoortuitdeonderscheidenbevoegdhedendie
het college van burgemeester put uit het Decreet
RuimtelijkeOrdeningvoorhetafleverenvandevergunningendebevoegdheidvandegemeenteraaddie
devolheidvanbevoegdheidbeschiktvoorzakenvan
gemeentelijkbelangzolangdewetofhetdecreetde
beslissingsmachtnietaaneenanderorgaanheeftopgedragen,zoalsdeaanlegvannieuwewegenis68.Enkelindienhetgaatomeenzuiverprivateweghoeft
degemeenteraadniettussentekomen,maarwelindiendewegeenopenbaarofquasiopenbaarkarakter

(66)

(67)

(68)

Artikel43§5,eersteenderdelid;R.VEKEMAN,o.c.,469-470,nr.
474-475;B.BOUCKAERTenT.DEWAELE,o.c.,245;S.LUSTm.m.v.
D.LINDEMANSenY.LOIX,o.c.,573-575,nr.99-102.
Artikel105DRO.ZiehieroverB.BOUCKAERTenT.DEWAELE,
o.c.,nr.240;F.DEPRETER,“Lastenenvoorwaardenverbondenaan
stedenbouwkundige en verkavelingvergunningen”, T.R.O.S. 2003, 319; T. DE WAELE, “De begrenzing van de bevoegdheid van de
vergunningverlenende overheid bij het opleggen van
stedenbouwkundigevoorwaardenenlasten”,T.R.O.S.2003,156-162;
S.LUSTm.m.v.D.LINDEMANSenY.LOIX,o.c.,583-586,nr.118-120;
R.VEKEMAN,o.c.,499-403,nr.510-513.
De rechtspraak van de Raad van State verwijst naar artikel 117
Nieuwe Gemeentewet. De Nieuwe Gemeentewet werd intussen
grotendeelsopgehevendoorhetGemeentedecreetvan15juli2005
(B.S.31augustus2005),maarbevateengelijkaardigeregeling.Artikel42§1Gemeentedecreetbepaaltdatdegemeenteraadoverde
volheid van bevoegdheid beschikt voor zaken van gemeentelijk
belang, behoudens andersluidende wetten of decreten en behoudens de bevoegdheden die door de gemeenteraad worden
toevertrouwdaanhetcollegevanburgemeesterenschepenen.Het
isdevraaginwelkematede‘zaakvandewegen’inhetkadervan
stedenbouwkundigevergunningenkanwordengedelegeerdaanhet
schepencollege. In dit verband kan worden verwezen naar de
beperkingengesteldinartikel43§2,12°Gemeentedecreetingeval
vanoverdrachtvanwegenaandegemeente.
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(69)


(70)

(71)
(72)

Zie over de procedurele aspecten van de zaak van de wegen:
B.BOUCKAERTenT.DEWAELE,o.c.,249,nr.239;J.VERKEST,“De
beoordeling van de goede plaatselijke aanleg en van de
wegenbouwwerkendoordegemeenteendegemachtigdeambtenaar
bijhetonderzoekvaneenverkavelingaanvraag”,nootonderR.v.St.,
LoosenenLounis,nr.109.458,17juli2002,T.R.O.S.2003,27-46.
Voor toepassingen, zie bv. R.v.St., Bruyneel e.a., nr. 121.145, 1 juli
2003;R.v.St.,DemaerschalkenMoureau,nr.81.670,6juli1999.
R.v.St., Immolith en vzw La Poudrerie, nr. 84.961, 27 januari 2000,
nootJ.VERKEST,“Deruimtebevoegdheidvandegemeenteraadom
degoedeaanlegvandeplaatstebeoordelenbijaanvragentothet
ontsluiten van nieuwe wegen, naar aanleiding van bouw of
verkavelingaanvragen”,T.R.O.S.2001,53-62;D.ERREYGERS,“Artikel
56§1,2°vanhetdecreetbetreffendederuimtelijkeordening:het
besluit van de gemeenteraad over de zaak van de wegen. Mag de
gemeenteraad een verkavelingbeleid voeren?”, T.R.O.S. 1999, 5-18,
inzonderheidnr.11-12.
R.v.St.,LoosenenLounis,nr.109.458,17juli2002,T.R.O.S.2003,2731,metnootJ.VERKEST,l.c.
Memorie van toelichting bij het Planningsdecreet, Parl. St.Vl. Parl.
1995-96,nr.360/1,10;zieookR.v.St.,Rabaey,nr.140.739,16februari
2005, met verslag auditeur C. BAMPS en met noot P. BARRA
T.R.O.S.2005,136-140enR.W. 2005-06,305-308,metuittrekseluit
hetverslagvanauditeurC.BAMPS.
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singover‘dezaakvandewegen’–nietkanmotiveren
dooreenloutereverwijzingnaarhetstructuurplan73
(zieooknummer6).
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13.Buurtwegen–Specifiekvoorbuurtwegengeldtde
WetopdeBuurtwegenvan10april1841.Volgensde
artikelen27en28vandezewetbeslistdeBestendige
Deputatie over de aanleg, rechttrekking, verbreding
ofafschaffingvaneenbuurtweg,opvoorstelvande
gemeenteraad74.Voordegemeenteofdebelanghebbendederdenbestaateenberoepsmogelijkheidbijde
Vlaamseregering.Uitditbepalingenvolgtdatdegemeenteraadhetnutvandewijzigingvaneenbuurtwegbeoordeelt,datdebeslissingaandeBestendige
Deputatietoekomtendatdegewestregeringbijberoep een goedkeuringstoezicht uitoefent op de beslissingvandeBestendigeDeputatie75.Bijuitzondering kan de Bestendige Deputatie beslissen zonder
voorstelvandegemeenteraad,metnamewanneerde
gemeenteraadweigertintegaanopeenverzoekvan
deBestendigeDeputatieomeenvoorsteltedoen.In
dit geval heeft de Vlaamse regering het goedkeuringstoezicht.Voordeaanlegofhetrechttrekkenvan
eenbuurtweggeldtbijkomenddatdebeslissingvan
deBestendigeDeputatiemoetwordenvoorafgegaan
dooreendoordeVlaamseregeringgoedgekeurdalgemeenrooilijnplan,waaroverdeBestendigeDeputatieafzonderlijkmoetwordengehoord(artikel28bis
WetopdeBuurtwegen)76.
Indien een aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning voor groepswoningbouw wordt ingediend,dieimplicatiesheeftopeenbuurtweg,zalde
vergunningverlenende overheid dus pas kunnen beslissen nadat de bevoegde overheid een uitspraak
heeftgedaanoverdebuurtweg.Losvandezespecifiekeprocedureleaspecten,lijkendeinhoudelijkebeoordelingsmargesvandeBestendigeDeputatieinhet
kadervandeWetopdeBuurtwegenopheteerste
gezichtevenruimalsdievandegemeenteraadbij‘de
zaakvandewegen’(zienummer12).Uitdetekstvan

(73)

(74)

(75)
(76)

ZieindezelfdezinR.VEKEMAN,o.c., 34,nr.30,diesteltdatooka
fortiori andere vergunningen niet kunnen worden getoetst aan
structuurplannen; zie ook de rechtsleer vermeld door
B.BOUCKAERTenT.DEWAELE,o.c.,156,voetnoot5.
De beslissing van de Bestendige Deputatie betreft geen
goedkeuringstoezicht,maareeneigenbeslissingsrecht,zieA.MAST,
J.DUJARDIN,M.VANDAMMEenJ.VANDELANOTTE,o.c.,320,
nr.308.
R.v.St.,vzwDurmee.a.,nr.126.447,16december2003,T.B.P.2005,
488-489.
Vooreentoepassingvanditlaatste:R.v.St.,NVImmoDeWittee.a.,
nr.146.115,16juni2005.
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deWetopdeBuurtwegenvaltalvastgeenbeperking
afteleiden.Devraagofeenbuurtwegmoetworden
gewijzigddientdoordebevoegdeoverheidtewordenbeantwoordaandehandvaneenbelangenafwegingwaarbijzijindeeersteplaatshetopenbarebelang, bijvoorbeeld de openbare landschapsbeleving,
ophetoogdienttehebben77.
14.Watertoets–Krachtensartikel8§1vanhetDecreetvan18juli2003betreffendehetintegraalwaterbeleid,junctoartikel3§2,17°vanhetzelfdedecreet,moetdeoverheiddieovereenvergunningof
plan beslist de vergunning weigeren om‘schadelijke
effecten’ te vermijden of voorwaarden opleggen bij
de vergunning, of het plan wijzigen, om schadelijke
effectenzoveelmogelijktebeperkenoftecompenseren.‘Schadelijkeeffecten’zijnnadeligeeffectenop
hetmilieudoorveranderingenindewatersystemen
tengevolgevaneenmenselijkeactiviteitenomvatten
medeookdeeffectenopdegezondheidvandemens
endeveiligheidvandevergundeofvergundgeachte
gebouwen die gelegen zijn buiten overstromingsgebiedeneneffectenopo.a.fauna,flora,bodem,landschapenz.Bovendienkunnenbeslissingenoververgunningen of plannen die een niet te voorkomen
schadelijk effect veroorzaken op de kwantitatieve
toestandvanhetgrondwater,slechtswordengenomen omwille van dwingende redenen van groot
maatschappelijkbelangenhierbijmoetendegepaste
maatregelenwordenopgelegdomhetschadelijkeffectzoveelmogelijktevermijdenoftecompenseren.
Bij elke beslissing in dit verband heeft de overheid
eenbijzonderemotiveringsplicht,waarbijinelkgeval
dedoelstellingenendebeginselenvanhetintegraal
waterbeleidmoetwordengetoetst.Ditlaatstewordt
de‘watertoets’genoemd78.
Uit een eerste arrest van de Raad van State, weliswaarm.b.t.dewatertoetsvooreengemeentelijkRUP,
kanalvastwordenafgeleiddatdewatertoetsinelk
gevalverplichtisindienereenrisicobestaatopwaterellende, op de bouwplaats van een project voor

(77)
(78)

R.v.St.,vzwDurmee.a.,nr.126.447,16december2003,T.B.P.2005,
488-489.
Overdewatertoets,zie:P.DESMEDT,“Waterandersordenen?De
impact van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal
waterbeleid op het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening”,
T.R.O.S.2003,327-330,nr.14-20.HetArbitragehofoordeeldedatde
watertoetsweliswaarbeperkingenoplegtaanheteigendomsrecht,
maardatdemaatregelisopgelegdinhetalgemeenbelangennietop
buitensporigewijzeafbreukdoetaanderechtenvandeeigenaars
(Arbitragehof nr. 32/2005, 9 februari 2005, B.S. 28 februari 2005,
T.R.O.S.2005,182-183enT.M.R.2005,190-192).

groepswoningbouw, dat die watertoets dient te gebeuren vooraleer de beslissing over de vergunning
wordtgenomen,endatindevergunningzelfdenodigevoorwaardenmoetenwordenopgelegddieervoor moeten zorgen dat er geen schadelijk effect
ontstaatofdatditzoveelmogelijkwordtbeperkt.Engagementen van de bouwheer ter zake zullen niet
volstaan79.Indienviahetopleggenvanvoorwaarden,
bv.afwateringsmaatregelen,geenafdoendegaranties
kunnenwordenbekomen,zaldeoverheidbijgevolg,
geletopdetekstvanartikel8vanhetDecreetIntegraalWaterbeheer, verplicht zijn om de vergunning
teweigeren.Hierbijzalmoetenwordenrekeninggehouden met de beperkingen van de mogelijkheden
voorhetopleggenvanvoorwaardenbijeenstedenbouwkundigevergunning80.
II.2.4.Wat met woningbehoeftestudies? Over
detoepasbaarheidvanomzendbrievenen
structuurplannen in het vergunningenbeleid
15.Volgensdehogervermeldeomzendbrievenvan
25oktober2002(zienummer1),kaneenwoonuitbreidingsgebiedinbeginselpaswordenontwikkeldof
gerealiseerdindiendenoodzaakdaartoeblijktuiteen
woningbehoeftestudie.Deprincipiëleeisvaneenwoningbehoeftestudiegeldtzowelvoordeopmaakvan
BPA’s of RUP’s als voor de aanvraag voor verkavelingsvergunningenofstedenbouwkundigevergunningen. Omzendbrief RO/2002/03 beschrijft gedetailleerdhoezo’nwoningbehoeftestudieerpreciesmoet
uitzien.Dezeomzendbriefbepaaltookonderwelke
voorwaardeneenwoningbehoeftestudieníétisvereist.
Devraagrijstinwelkemateeenvergunningaanvraag
voor groepswoningbouw in woonuitbreidingsgebied
kanwordengeweigerdindien–instrijdmetdevoormelde omzendbrieven – een woningbehoeftestudie
ontbreekt, of indien een woningbehoeftestudie uitwijst dat er geen behoefte is. Zoals hoger gezegd
wordeninderechtsleervraagtekensgeplaatstbijde
wettigheidvandezeomzendbrief81.Uitrechtspraak
(79)

(80)
(81)

Vgl. R.v.St., Naessens enVan Nevel, nr. 139.432, 18 januari 2005,
T.R.O.S. 2005, 187, T.M.R. 2005, 530-534 en T. Gem. 2005, 278-280,
noot R.VEKEMAN, “De verplichting tot het uitvoeren van een
watertoets”(vooreenuitgebreiderebesprekingvanhetarrest,zie
nummer26).
Menraadplegehiervoordeinrandnummer11vermelderechtsleer.
Ziebv.B.BOUCKAERTenT.DEWAELE,o.c.,62,nr.69;P.LEFRANC,
“Naareenruimeenordelijkeruimtelijkeordening?”,T.R.O.S. 2005,
70.
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vandeRaadvanStateblijktdatdiescepsisterechtis.
Eensluidende rechtspraak stelt dat omzendbrieven
geenregelskunnentoevoegenaanofafdoenvande
bestaanderegels.Specifiekoverdevereistevaneen
woningbehoeftestudieopbasisvaneenomzendbrief,
inhetkadervaneenvergunningenprocedure,namde
RaadvanStateinhetarrestPOLFLIETeenheelduidelijkstandpuntin82:“Overwegende,watbetreftdeverwijzing naar de woningbehoeftestudie die niet zou zijn
opgesteldvolgens‘detevolgenprocedure’, datbijdebespreking van het eerste middel is gebleken dat niet is
aangetoonddatdezeprocedurerechtsgeldigkonworden
opgelegd”. In dit eerste middel, overwoog de Raad:
“Overwegende,watdebeweerdeschendingvandeministeriëleomzendbriefvan25januari1988envandeministeriële‘richtlijnen’van22september1992betreft,dat
verzoekersnietaantonenhoedezeoprechtmatigewijze
aanvoornoemdartikel5.1.1vanhetK.B.van28december1972dwingenderegelskunnentoevoegen, nochdat
zijzijnbekendgemaaktenhoedaarinvervatteonderrichtingentegenwerpelijkkunnenzijnhetzijaandevergunningverlenende overheid, hetzij aan de tussenkomende
partijdiedebestredenvergunningbekwam”.InhethogervermeldeFranstaligearrestGRÉGOIREenROWARTverwierpdeRaadvanStatedeideevanwoonuitbreidingsgebiedalsreservegebiedvooreengestegenlokalevraagnaarbouwpercelen,omdatdeomzendbrief die dit vooropstelde hiermee een voorwaarde toevoegde aan het gewestplanvoorschrift83
(zieooknummer5).Ineenzeerrecentarrestm.b.t.
een BPA in woonuitbreidingsgebied, bevestigde de
Raad van State dat omzendbrieven geen enkel bindendkarakterhebben,ongeachtofzebekendgemaakt
zijnofniet84.Ookintallozeandereuitsprakenover
omzendbrievenm.b.t.ruimtelijkeordeningoordeelde
deRaadvanStatemeermaalsdatdezegeenbindend
karakterbezittenengeenafbreukkunnendoenaan
devoorschriftenvandegewestplanbestemmingen85.
(82)
(83)
(84)
(85)

R.v.St.,Polflietencons.,nr.47.235,5mei1994.
R.v.St.,GrégoireenRowart,nr.114.361,9januari2003.
R.v.St.,TimmermansenCornelissen,nr.145.429,6juni2005.
Zie bv. R.v.St., Lambrecht, nr. 114.949, 24 januari 2003; R.v.St.,
Roobroeck,nr.101.539,6december2001ennr.86.381,29maart
2000;R.v.St.,Lesage,nr.52.608,30maart1995,allenaangehaalddoor
V. DE BAERDEMAEKER, “Agragrische gebieden: stand van de
rechtspraakvandeRaadvanState”,T.R.O.S.2004,85en89,voetnoten
70 en 88. Zie ook de conclusie van de bijdrage van V. DE
BAERDEMAEKER (ibid., 92).Voor andere voorbeelden, zie: R.v.St.,
vzwNatuurpuntSchijnvallei,nr.118.719,24april2003,T.R.O.S.102116, met noot L. DE RIDDER,“Recreatief (mede)gebruik van het
agrarischgebiedenhetbos-engroengebied”,enT.R.O.S.2003,388;
R.v.St.,cv’tSpringpaard,nr.91.846,21december2000,T.B.P.2002,
70enT.M.R.2001,258;R.v.St.,Tielemans,nr.84.398,23december
1999, T.B.P. 2001, 53; R.v.St.,Allemeersch en Zonen, nr. 56.420, 23
november1995,T.R.O.S.,100-106,metuittrekseluithetverslagvan
adjunct-auditeurG.DEBERSAQUES.
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Deze rechtspraak mag geenszins verrassen. In principe heeft een alleen optredende minister volgens
onsgrondwettelijkebestelimmersgeenenkelenormatievebevoegdheid.Eendelegatievanbevoegdheid
door de uitvoerende of de wetgevende macht aan
eenministerisinbeginselhoogstensmogelijkvoor
bijkomende en aanvullende detailmaatregelen86.
M.b.t.woningbehoeftestudiesbestaatergeenenkele
bevoegdheidsdelegatie,enditzoutrouwensonmogelijkzijnaangezieneendergelijkebevoegdheidstoewijzinghetkaraktervan‘detailmaatregel’verzouoverstijgen.Bovendienzoueenverordenendeministeriële
omzendbrief hoe dan ook steeds in overeenstemming moeten zijn met de hogere rechtsnorm87, in
casuhetgewestplanvoorschrift,watduidelijkniethet
gevalisaangezienhetervoorwaardenaantoevoegt.
Eenoverheidmagzichgeenrichtlijnenlatenopdringendieafwijkenvandehogerenormen88.

16

Maar ook los van die algemene publiekrechtelijke
principes,bestaateenmeerconcreetargumentvanuit het eigenlijke ruimtelijkeordeningsinstrumentarium, waaruit blijkt dat omzendbrieven niets kunnen
afdoenvanoftoevoegenaanhetbestemmingsvoorschriftvanhetgewestplan.Hettoevoegenvanvoorwaardenaanhetbestemmingsvoorschrift,ofhetbuitentoepassingverklarenvanbepaaldevoorwaarden
ervan,betekentimmerseenoneigenlijkwijzigingvan
het gewestplanvoorschrift. Gewestplannen kunnen
ophedenechternietmeerwordengewijzigd(artikel
186DRO).Degewestplannenblijvenintegendeelintegraalvankrachttotzewordenvervangendooreen
RUP(artikel201DRO).IndeprocedurevoordeopmaakvaneenRUPzijn–netzoalsdevroegereprocedurevoorgewestplanwijzigingen–heelwatgarantiesingebouwdomeencoherentbeleideneenvoldoende rechtsbescherming te verzekeren, zoals de
diverseadviezenenhetopenbaaronderzoek.Hetis

juridischnietverdedigbaardateenomzendbriefmet
éénministeriëlepennentrekdezedecretaleprocedurevoorschriftenomzeilt89.
16. De woningbehoeftestudies worden niet alleen
voorgeschrevendoordevoormeldeomzendbrieven,
maar vormen ook een belangrijk onderdeel in de
structuurplanning.Volgens het Ruimtelijk StructuurplanVlaanderen(RSV)isdegemeentelijkewoningbehoeftestudieeennoodzakelijkinstrumentomtoteen
verantwoordebepalingvandebehoefteenhetaanbodinzakewoongelegenhedentekomenenalstoetsingsinstrument90. Het RSV stelt dat de bestaande
bestemmingen woongebied en woonuitbreidingsgebiedopdegewestplannenvolstaanvoorhetopvangen van de voorziene behoefte aan bijkomende
woongelegenheden91. Er bestaat echter regionale
differentiatie, waardoor verschuivingen mogelijk
moetenzijn.Hetzijndeprovincies(voordekleinstedelijkegebiedenenhetbuitengebied)enhetVlaams
Gewest(voordegrootstedelijkeenregionaalstedelijkegebieden)diehiervoormoetenzorgendoor,op
basis van de gemeentelijke woningbehoeftestudies,
aan de gemeenten (kwantitatieve) taakstellingen op
teleggeninzakewonen92.HetRSVbepaaltookdat
voorhetaansnijdenendeinvullingvandebestaande
(niet-uitgeruste)woongebiedenopdebestemmingsplannen een strikte fasering wordt gehanteerd in
functievandebehoefte93.
DevraagrijstofdezebepalingenuithetRSV,detaakstellingenuitdeprovincialestructuurplannenengemeentelijke structuurplannen (m.i.v. de woningbehoeftestudies) als rechtsgrond kunnen dienen om
eenvergunningaanvraagtebeoordelen.Hetantwoord
lijkt ook hier – net zoals bij de omzendbrieven–

(89)

(86)

(87)
(88)

A. ALEN, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Deurne, Kluwer,
1995, nr. 251-252; J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER,
OverzichtPubliekRecht,Brugge,dieKeure,2003,152-153,nr.241;A.
MAST,J.DUJARDIN,M.VANDAMMEenJ.VANDELANOTTE,o.c.,
19,nr.20.
A.ALEN,o.c.,nr.253;J.VANDELANOTTEenG.GOEDERTIER,o.c.,
153-154,nr.243-244.
P.-J. DEFOORT, “Beroepsprocedure bij de bestendige deputatie
inzake stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen”, in
F.MOEYKENS(ed.),DePraktijkjuristV,Gent,AcademiaPress,2003,
44;R.VEKEMAN,“Ruimtelijkordenenbijwegevanomzendbrieven?”,
nootonderR.v.St.,DePageenMorant,nr.75.641,34-36;zieook:
K. LEUS, “De gemeentelijke autonomie en de bestuurlijke
onderrichtingen vanwege de toezichthoudende overheid: een
moeilijkevenwicht”,T.Gem.1989,3-27.

this jurisquare copy is licenced to LDR Advocaten
1c4e5e2b-03fd-459c-ab31-3ce7c8168cf1

(90)
(91)

(92)
(93)

In dit verband kan worden verwezen naar de rechtspraak van de
RaadvanStatediesteltdatwijzigingenvanhetK.B.van28december
1972nietkunnenwordentoegepastopgewestplannendiewaren
vastgesteldvóórdiewijzigingen,geletopdevereistevanopenbaar
onderzoekenraadplegingen(vooreenrecentarrest,zieR.v.St.nr.
94.680, 11 april 2001; zie ook de referenties vermeld door
B.BOUCKAERTenT.DEWAELE,o.c.,53,voetnoot6;J.VERKEST,
“De gewestplannen. Formele regeling”, in Zakboekje Ruimtelijke
Ordening,MechelenKluwer,2006,85-86,metverwijzingnaarR.v.St.,
Janssens,nr.26.611,5juni1986).
RSV,gecoördineerdeversieapril2004,p.356en406.
RSV,gecoördineerdeversieapril2004,p.357en405.Zieookp.535,
waarindebepalingenoverderuimteboekhoudingstaatdatdeoppervlaktegewestplanbestemmingenvoorwonenin2007dezelfdezal
zijnalsin1994.
RSV,gecoördineerdeversieapril2004,p.356en405;zieookbindend
deelp.584.
RSV,gecoördineerdeversieapril2004,p.357-358.

‘neen’ te moeten zijn. Een formele verwijzing naar
hetgeen in de respectievelijke structuurplannen is
voorzienomtrenthet(kwantitatief)woningenbeleid
kan alleszins op zich geen wettig weigeringsmotief
vormen,geletopdeduidelijketekstvanartikel19§6
DRO, zoals bevestigd door de Raad van State (zie
nummer6).HetRSVstelttrouwenszelfdatdekwantitatieveoptiesinhetkadervandestructuurplannen
met betrekking tot bijkomende woningen niet als
quotumkunnenwordengehanteerdvoorhetafleverenvanvergunningenbinnendewoongebieden94.
Hierbovenwerdevenwelgewezenopderechtsleer
diesteltdatmotievendieweliswaarinhoudelijkovereenstemmenmethetstructuurplan,maardieopzich
eenafdoendemotiveringvormenvoordebeoordeling van de goede plaatselijke ordening, niet als onwettigzoudenmogenwordenbestempeldbijdebeoordeling van een vergunning (zie nummer 6). Men
zouzichaldusdevraagkunnenstellenofdevergunningverlenendeoverheid,metdenodigecreativiteit,
inhetkadervandebeoordelingvandegoederuimtelijkeordening,enlosvanelkeverwijzingnaarstructuurplannen, een vergunning zou kunnen weigeren
omdatergeenaangetoondebehoefteisomeenbepaaldstukopenruimteaantesnijdenvoorwoningbouw. Zuinig ruimtegebruik kadert immers redelijkerwijzeindeformuleringendedoelstellingenvan
artikel4DRO,enkanduswordenbeschouwdalseen
argument van goede ruimtelijke ordening95. In dit
verband kan nogmaals worden verwezen naar het
hierboven besproken arrest MOTMANS (zie nummer5).Hoewelhetontbrekenvaneenaangetoonde
behoeftegeenopzichstaandafdoendweigeringsmotief kan zijn – hiervoor vormen omzendbrieven en
structuurplannen immers geen afdoende rechtsgrond–,kanheteventueelwéleenbijkomendelement
zijnterversterkingvanandereargumentenvangoede

(94)
(95)

RSV,gecoördineerdeversieapril2004,p.356en405.
Deoverheidheeftimmerseenzeerruimediscretionairebevoegdheid
bijdebeoordelingvandeinartikel4DRObepaaldedoelstellingen
(vgl.R.v.St.,nvSchelfhout,nr.130.212,9april2004,T.Gem.2005,7680, met noot R.VEKEMAN, “De eerste regionale stedelijke
afbakeningsplannen”; vgl. ook R.v.St., vzw Red de Erpe- en
Siesegemkouter,nr.130.211,9april2004,T.R.O.S. 2005,116-124en
T.Gem.2005,69-75;R.v.St.,VanKeymolen,nr.141.217,24februari
2005. Alle aangehaalde arresten handelen over het in een RUP
onderwerpen van een perceel aan voorschriften van bestemming,
inrichtingen/ofbeheer,inuitvoeringvanhetRSV.DeRaadvanState
steltuitdrukkelijkdatdebevoegdeoverheiddaartoeinhetlichtvan
artikel4DROovereenruimebeoordelingsvrijheidbeschiktendat
deRaadvanStateindeuitoefeningvanzijnwettigheidtoezichtenkel
bevoegdisomnategaanofdeoverheidisuitgegaanvandejuiste
feitelijke gegevens en of zij die correct heeft beoordeeld en op
gronddaarvaninredelijkheidtothaarbesluitiskunnenkomen.).
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plaatselijkeordening,eenargument‘afortiori’alshet
ware.Hetalgemenebelang–datsteedsmoetprimeren–isimmersnietgediendmethetnodeloosopofferen van open ruimte. Indien er argumenten zijn
vanuitdebeoordelingvangoedeplaatselijkeordening
omdeaanvraagteweigeren,geldendieargumenten
afortioriindienergeenbehoeftekanwordenaangetoond om de gronden aan te spreken. In dit geval
weegt het private belang van de aanvrager niet op
tegenhetalgemenebelangvandegoederuimtelijke
ordening. Indien er wél een aangetoonde behoefte
bestaat, kan er sprake zijn van twee tegengestelde
aspectenvanhetalgemenebelangdiedoordeoverheidmoetenwordenafgewogen,namelijkdebehoefte aan woongelegenheden enerzijds en de goede
ruimtelijkeordeninganderzijds.Indergelijkegevallen
lijkt de uitvoerbaarheid van het gewestplan een
zwaarwichtig argument te vormen om een vergunningteverlenen.Indergelijkegevallenlijktdeoverheidzonderernstigemotievenvangoederuimtelijke
ordeningniettekunnenvoorbijgaanaandeprincipielevergunbaarheidvaneenaanvraag,maarlijktheter
opdatenkelnogoverdeconcreteuitvoeringsmodaliteitenkanwordengetwist.

III.ORDENINGVANHETWOONUITBREIDINGSGEBIED
III.1.Wanneerisbeslistoverdeordeningvan
hetwoonuitbreidingsgebied?
17.VolgensvasterechtspraakvandeRaadvanState
kanhetwoonuitbreidingsgebiedalleenwordengeordendviaBPA’s(zienummers18-27)ofviaverkavelingsvergunningen van voldoende omvang (zie nummers28-32)96.Eenontwerp-BPAbeantwoordtdaar
niet aan97. Een structuurplan is geen beslissing tot
ordenen,wanthetisgeenBPAofverkavelingsvergunning98.Hetfeitdatdeordeningvanhetgebiedreeds
ophetterreinzouzijnvastgelegddoordatinhetverleden vergunningen werden afgeleverd, is niet relevantenkannietwordenbeschouwdalseenordening
van het gebied. Het vaak ingeroepen argument dat
hetgebiedreeds‘feitelijkgeordend’is,kandusgeen
(96)

(97)
(98)

Bv.R.v.St.,Nijs,130.386,20april2004;R.v.St.,nvGroeningheVerverij
e.a., nr. 113.331, 5 december 2002; R.v.St., Braeken en cons., nr.
81.906, 23 juli 1999, T. Gem. 2000, 270-272; R.v.St., Motmans, nr.
74.050,3juni1998;zieookR.v.St.,Vervalleencons.,nr.44.075,16
september1993,waardeRaadvanStateoverwoog“datdevaststelling
vaneenBPAeenbeslissingisoverdeordeningvanhetgebied”.
R.v.St.,Motmans,nr.74.050,3juni1998.
R.v.St.,KieboomsenJanssens,nr.80.541,31mei1999.
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afbreukdoenaanhetbestemmingsvoorschrift99.De
bepalinguitdehogervermeldeomzendbrief25oktober2002totwijzigingvandeomzendbriefvan8juli
1997betreffendedegewestplannen,diesteltdatindividuelebouwaanvragenoprestperceleninwoonuitbreidingsgebied vergunbaar kunnen zijn, is in strijd
metdezerechtspraak,enkandanooknietrechtsgeldigwordentoegepast(zienummer2).
III.2.OrdeningviaBPA
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III.2.1.BPA’smoetenzichinprinciperichtennaar
de gewestplanbestemming voor woongebied

18

18. Krachtens artikel 14, vierde lid CoördinatiedecreetmoeteenBPAzichinbeginselrichtennaarde
aanwijzingenendebepalingenvanhetgewestplan,en
hetgewestplanaanvullen.DeRaadvanStateoordeeldedat,wanneeroverdeordeningvanhetwoonuitbreidingsgebiedwordtbeslist,ditgebiednietuitsluitendmoetwordenbestemdvoor‘wonen’,maardat
allebestemmingenzijntoegelatendiezijntoegelaten
inwoongebiedenzoalsbepaaldinartikel5.1.0vanhet
K.B.van28december1972100.Woonuitbreidingsgebieden kunnen bijvoorbeeld worden ingedeeld in
bouwzones,landbouwzonesenzonesvoorbehouden
vooropenruimten101.Openbarenutsvoorzieningen,
zoalseencontainerpark,zijninbeginselinwoongebiedentoegelatenenkunnendusviaeenBPAworden
voorzieninwoonuitbreidingsgebied102.Dezonesdie
nietwordenbestemdvoorwonendienenevenwelin
functietestaanvandehoofdbestemmingvanhetge-

(99)

R.v.St.,BeekmanenVanButsele,nr.117.017,13maart2003,T.R.O.S.
2003,182-183.
(100) Artikel5.1.0vanhetK.B.van28december1972luidtalsvolgt:“De
woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel,
dienstverlening,ambachtenkleinbedrijfvoorzoverdezetakenvanbedrijf
om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe
aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten,
voorsociaal-cultureleinrichtingen,vooropenbarenutsvoorzieningen,voor
toeristische voorzieningen, voor agrarische activiteiten. Deze bedrijven,
voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan
voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.”.Voor
toepassingen,ziebv.R.v.St.,VandenbemptenSteeno,nr.132.285,11
juni 2004, T. Gem. 2005/3, 207-210, met noot R.VEKEMAN,“Het
BPAalsinstrumenttotwijzigingvanhetgewestplan”;B.BOUCKAERT
enT.DEWAELE,o.c.,54-57,nr.66;D.LINDEMANSenJ.BLANCKE,
De bouw- en verkavelingsvergunning in hetVlaamse Gewest, Heule,
UGA, 1997, 31-33; S. LUST, “Het K.B. van 28 december 1972
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannenendegewestplannen.Eenoverzicht”,T.B.P.1997,3-8;
R.VEKEMAN,o.c.,124-131,nr.140-147.
(101) R.v.St.,nv‘LaagVlaanderen’ennv‘Imstad’,nr.47.229,5mei1994.
(102) R.v.St.,Vervalleencons.,nr.44.075,16september1993.
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bied,metname‘wonen’,watbetekentdatdezeruimtennieteendergelijkeomvangkunnenaannemendat
zijhetverwezenlijkenvandehoofdbestemming,met
name‘wonen’,uitsluiten103.
DeRaadvanStateoordeeldedatdevoorwaardeuit
artikel5.1.0vanhetK.B.van28december1972,die
bepaaltdatdeniet-woonfunctiesslechtsmogenwordentoegelatenvoorzoverzeverenigbaarzijnmetde
onmiddellijkeomgeving,nietmoetinachtwordengenomen bij de opmaak van BPA’s, maar slechts van
toepassingiswanneereenvergunningwordtafgegevenenervoorhetgebiedgeengemeentelijkplanvan
aanleg over verkavelingsvergunning bestaat104. DesondanksonderzoektdeRaadvanStateinanderearresten of de stedenbouwkundige voorschriften van
hetbetreffendeBPAverenigbaarzijnmetdebestemming‘woongebied’,zoalsomschreveninartikel5.1.0
K.B.28december1972,m.a.w.ofde‘takenvanbedrijf’diewordentoegelatendoorhetBPAbestaanbaarzijnmetdebestemmingenverenigbaarzijnmet
deonmiddellijkeomgeving105.
19.OnderbepaaldevoorwaardenkaneenBPAafwijkenvanhetgewestplan.Totvoorkortgoldterzake
deuitgebreiderechtspraakoverartikel14,vierdelid,
in fine van het Coördinatiedecreet, waarin de Raad
vanStatezeerstrengevoorwaardenkoppeldeaande
mogelijkheidomviaBPA‘desnoods’aftewijkenvan
hetgewestplan106.

(103) R.v.St.,Timmermans en Cornelissen, nr. 145.429, 6 juni 2005 (een
BPA dat het woonuitbreidingsgebied integraal vervangt door de
bestemming voor‘toonzaal en distributiebedrijven’ en‘zone voor
wegen, parking en groen’, waarbij per bedrijf maximaal één
woongelegenheid mag worden voorzien, geïntegreerd in het
bedrijfsgebouw,sluit‘wonen’indezinvanartikel5.1.0uitenricht
zichdusnietnaarhetgewestplan,maarwijkterintegendeelvanaf);
R.v.St.,DeMeyenDeRoeck,nr.133.584,6juli2004,T.R.O.S.2005,
metnootR.VEKEMAN,“Debestemmingvanwoon(uitbreidings)ge
bieden”,151-156(eenBPAdatineenwoonuitbreidingsgebiedvan
35,25 ha slechts 10,72 ha bestemt voor wonen en 8,14 ha voor
openbaarnut,13,16havoorlandbouwen2,4haalsbufferzonemet
begroeningsverplichtingmoetwordenbeschouwdalsafwijkendvan
hetgewestplan).
(104) R.v.St.,Vervalleencons.,nr.44.075,16september1993.Hierbijkan
wordenverwezennaarderechtspraakditsteltdatdeoverheidde
goede plaatselijke ordening ook dient te evalueren wanneer de
aanvraagonderhettoepassinggebiedvaltvaneenBPAwaarvande
stedenbouwkundigevoorschriftenweiniggedetailleerdzijnennog
ruimtelatenvoorappreciatie(ziehogernummer4).
(105) Bv.R.v.St.,VandenbemptenSteeno,nr.132.285,11juni2004,T.Gem.
2005,207-210,metnootR.VEKEMAN,“HetBPAalsinstrumenttot
wijzigingvanhetgewestplan”;R.v.St.,MaeneenVanDeVoorde,nr.
128.562,26februari2004,T.R.O.S.2004,131-133,nootenT.B.P.2005,
561.
(106) Voor een overzicht van die rechtspraak, zie: B. BOUCKAERT en
T.DEWAELE,o.c.,147-149,nr.154;R.VEKEMAN,o.c.,163,nr.183.
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(107) Hetbetreftdeprincipebeslissingvandegemeenteraadomoverte
gaan tot de opmaak van een gemeentelijk structuurplan, zoals
bepaaldinartikel32§1DRO(ofartikel20§1vanhetvoormalige
decreetvan24juli1996houdendederuimtelijkeplanning,hetzgn.
‘Planningsdecreet’).
(108) Vooreenoverzichtvanderechtsleerindeeneenindeanderezin,
zieB.BOUCKAERTenT.DEWAELE,o.c.,p.149,voetnoot5enp.
150,voetnoot1;zieookX,nootonderR.v.St.,VanVaerenbergh,nr.
89.823,27september2000,T.R.O.S.2001,89-90enX,nootonder
R.v.St., Stulens, nr. 97.347, 2 juli 2001 en R.v.St.,Vanden Bergh, nr.
97.348,2juli2001,T.R.O.S.2001,299-300.
(109) R.v.St.,Ost,nr.100.856,14november2001,T.R.O.S.2002,56-57,noot
enR.W.2002-03,94-97.Ditarrestheeftintussennavolginggekend:
R.v.St.,Dierckx,nr.145.008,25mei2005.

HetarrestTimmermansenCornelissen,waarindeRaadvanState
steldedateenBPAdatafwijktvanhetgewestplannietkanworden
verantwoordvanuitdeprincipesvanhetRSV,omdathetRSVgeen
afbreukdoetaandehiërarchievandeplannenvanaanleg,isdusniet
langerterzake,aangezienditarresthandeltoverdetoepassingvan
artikel 14, vierde lid Coördinatiedecreet. De feiten waarover de
RaadvanStatemoestoordelendateerdenvanvoordeinvoegingvan
artikel 14, vijfde lid, dat uitdrukkelijk wél het RSV aangeeft als
grondslagomviaBPAaftewijkenvanhetgewestplan(hetgingom
een BPA dat was goedgekeurd op 9 februari 1998) (R.v.St.,
TimmermansenCornelissen,nr.145.429,6juni2005).
(110) R.v.St.,DeVrezeenTytgat,nr.138.976,T.R.O.S.2005,186-187,noot.
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BijDecreetvan22april2005werdartikel14,vijfde
lidvanhetCoördinatiedecreetgewijzigd.Deeinddatumvan1mei2005,totwanneereenafwijkendBPA
tenlaatstekonwordenaangenomen,werdverlengd
tot 1 november 2006. Voor afwijkende BPA’s die
voorlopigwordenaangenomenna1november2006
geldtnogeenextravoorwaarde:zijkunnentot1mei
2008 definitief worden aangenomen door de gemeenteraad indien het BPA in overeenstemming is
meteenminstensvoorlopigvastgesteldgemeentelijk
ruimtelijkstructuurplan.Na1mei2008kunnengeen
afwijkendeBPA’smeerdefinitiefdoordegemeenteraadwordenaangenomen,endusenkelnogBPA’sdie
‘zichrichtennaarhetgewestplan’111.
Wanneerersprakeisvaneen‘afwijkend’BPAiseen
feitenkwestie. Hierboven werd aangegeven dat in
woonuitbreidingsgebiedenallefunctieskunnenwordenvoorziendieinwoongebiedtoegelatenzijn,maar
datdezonesdienietwordenbestemdvoor‘woningen’nieteendergelijkeomvangmogenaannemendat
zijhetverwezenlijkenvandehoofdbestemming‘wonen’uitsluiten(zienummer18).
III.2.2. Het BPA moet in overeenstemming zijn
metdestructuurplannen
20.Krachtensartikel19§2DROzijnde‘bindende
onderdelen’vaneenstructuurplanbindendvoorde
aldaargenoemdeoverheden,ditzijno.a.hetVlaams
Gewestendebesturendieonderhetadministratief
toezicht staan van hetVlaams Gewest, zoals de gemeenten112. Ook het richtinggevende gedeelte van
destructuurplannenzijninbeginselbindendvoorde
verschillendeoverheden113.Voordebindendebepalingen bestaat geen enkele afwijkingsmogelijkheid,
maarvanhetrichtinggevendegedeeltekanonderbepaaldevoorwaardenwelwordenafgeweken(zieverdernummer24).Degenoemdebepalingendiestellen
dat de diverse overheden gebonden door zijn bindendeenrichtinggevendebepalingenvanstructuurplannenhoudengeenbeperkingeninnaarhetsoort
beslissingen.Artikel 19 § 6 DRO voorziet één uitdrukkelijke uitzondering, namelijk dat ruimtelijke

(111) Zie R.VEKEMAN,“Het BPA als instrument tot wijziging van het
gewestplan”, noot onder R.v.St. nr. 132.285, 11 juni 2004, T. Gem.
2005,210.
(112) BPA’smoetenwordengoedgekeurddoordeVlaamseregering.De
gemeentenstaantendezendusonderhet(bijzonder)administratief
toezichtvanhetVlaamsGewest.
(113) R.VEKEMAN,o.c.,32,nr.30.
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Inartikel14vanhetCoördinatiedecreetwerdevenwelbijDecreetvan18mei1999,engewijzigdbijDecreet van 21 november 2003, een nieuw vijfde lid
toegevoegd,waarinwordtbepaalddateenBPAkan
afwijken van het gewestplan op voorwaarde dat de
betrokkengemeente‘heeftbeslist’107tothetopmakenvaneengemeentelijkruimtelijkstructuurplan,dat
eenruimtelijkeafweginggebeurtmedeopbasisvan
deprincipesvanhetRSVendathetBPAvoorlopig
werdaangenomenvoor1mei2005.Aanvankelijkbestonderinderechtsleerdiscussieoverdevraagof
deze bepaling cumulatief moest worden toegepast
bovenopdevoormelderechtspraakvandeRaadvan
State over het‘desnoods’ afwijken, dan wel of het
nieuwevijfdelidintegendeeldierechtspraakbuiten
spelzette108.HetarrestOSTlijkteeneindetemaken
aan deze discussie. In dit arrest stelde de Raad van
Statedathetartikel14,vijfdelidvanhetCoördinatiedecreet andere criteria oplegt om met een BPA te
kunnen afwijken van het gewestplan dan de voorwaardenbepaaldinartikel14,vierdelid.Hetarrest
verwijsthierbijnaardeparlementairevoorbereiding,
waarindeministeruitdrukkelijkhadverklaarddathet
huidige‘desnoods afwijken’ wordt vervangen door
‘afwijken’ zonder meer, op voorwaarde dat de gemeenteisgestartmethetstructuurplanningsproces
enopvoorwaardedatdeprincipesvanhetRSVworden gerespecteerd109. Uit de gemeenteraadsbeslissinghoudendedegoedkeuringvanhetBPAofuitde
ministeriëlegoedkeuringbeslissingmoetduidelijkblijken dat een concrete afweging ten opzichte van de
principesvanhetRSVisgebeurd110.
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structuurplannen geen beoordelingsgrond mogen
vormenvoordestedenbouwkundigeenverkavelingsvergunningen114.
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21.OndanksdezevrijduidelijkebepalingenbetwistensommigendatBPA’sinovereenstemmingzouden
moetenzijnmetdestructuurplannen.Inditverband
werdreedsverwezennaarhetarrestRABAEY,waarin de Raad van State het volgende overwoog: “dat
weliswaaropgrondvanartikel19§5DROdeoverheid
diehetruimtelijkstructuurplanheeftvastgesteld,verplicht
is de nodige maatregelen te nemen om de betrokken
ruimtelijkeuitvoeringsplannen–enopheteerstegezichtoverigensnietdeplannenvanaanleg–met
hetruimtelijkstructuurplaninovereenstemmingtebrengen”115.Uitdezeoverwegingmagevenwelgeenszins
wordenafgeleiddatdeRaadvanStateheeftgeoordeelddatBPA’snietmoeteninovereenstemmingzijn
metstructuurplannen.DeRaadvanStateheeftenkel
vastgesteld–‘opheteerstegezicht’–dathetdecreet
nietuitdrukkelijkverplichtdatdeoverhedenalleplannenvanaanlegmoeteninovereenstemmingbrengen
met het structuurplan. Daarmee heeft de Raad van
State natuurlijk niet gezegd dat, indien de overheid
wijzigingen aanbrengt aan de plannen van aanleg
(doordeopmaakvanBPA’s),dezeaanpassingenniet
in overeenstemming zouden moeten zijn met de
structuurplannen. Het arrest RABAEY handelt ook
helemaal niet over de verhouding tussen BPA’s en
structuurplannen,maarintegendeeloverdevraagof
een structuurplan door een particulier ontvankelijk
kanwordenaangevochtenbijdeRaadvanState.De
Raadheefthierovergeoordeelddatditniethetgeval
is,omdatstructuurplannengeenonmiddellijkerechtsgevolgendoenontstaanvoorparticulieren,maardat
erwelrechtsgevolgenzijnvoordeoverheid,aangeziendieverplichtwordtomdeuitvoeringsplannen–
‘enopheteerstegezichtnietdeplannenvanaanleg’
–inovereenstemmingtebrengenmethetstructuurplan.M.a.w.,deRaadvanStatesteldevastdatdeparticulierzekergeenonmiddellijknadeelkanondervinden van een gemeentelijk structuurplan, aangezien
(114) Hierboven werd aangegeven dat dit niet alleen voor stedenbouwkundige vergunningen geldt, maar vermoedelijk voor alle
individuelebeslissingen,zoalsbijvoorbeelddebeslissingoverdezaak
van de wegen of milieuvergunningen, gelet op het feit dat een
structuurplangeenverordenendkarakterheeftendusgeendirecte
rechtsgevolgen kan ressorteren voor particulieren (zie hoger
nummer12,zieookverdernummer22).
(115) R.v.St.,Rabaey,nr.140.739,16februari2005,T.R.O.S.2005,136-140,
metuittrekseluithetverslagvanauditeurC.BAMPSenmetnoot
P.BARRA,R.W.2005-06,305-308,metuittrekseluithetverslagvan
auditeurC.BAMPSenT. Gem.2005,280-282,nootR.VEKEMAN,
“Annulatieberoeptegenruimtelijkestructuurplannen”.
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structuurplanneneerstnogmoetenwordenomgezet
inuitvoeringsplannenalvorenszijrechtsgevolgencreeren voor particulieren. Bovendien, stelde de Raad
vanStatevast,isdegemeentegeenszinsverplichtom
het gemeentelijke structuurplan onmiddellijk integraalomtezetteninRUP’s,aangeziendegemeente
krachtensartikel19§5DROklaarblijkelijknietverplichtisomdeplannenvanaanleg(onmiddellijk)in
overeenstemmingtebrengenmethetstructuurplan,
maarenkeldeRUP’s(indiendiereedsbestaan).
Uiteenstudievandeontstaansgeschiedenisvanartikel19§5DROblijkttrouwenszeerduidelijkdathet
artikel helemaal geen uitstaans heeft met de relatie
tussen BPA’s en structuurplannen, maar enerzijds
moetwordenbeschouwdalseenbevoegdheidsregel,
diebepaaltdatelkeoverheidinprincipe(d.w.z.,behoudensandersluidendetaakstellingvaneenhogere
overheid)exclusiefbevoegdisvoordeopmaakvan
RUP’steruitvoeringvanhaareigenstructuurplan,en
anderzijds bepaalt dat elke overheid verplicht is om
heteigenstructuurplanuittevoerendoormiddelvan
RUP’s.HetspreektvoorzichdatBPA’shiernietwordenvermeld,aangezieneengemeentedieovereen
structuurplan beschikt in beginsel geen BPA’s meer
kanopmaken.Hetiswelzodatdeformuleringvan
artikel19§5DROeennogalongelukkigeovername
isvanhetvoormaligeartikel7§6vanhetvroegere
Planningsdecreet, waarbij de woorden‘plannen van
aanleg’gewoonwerdenvervangendoordewoorden
‘ruimtelijke uitvoeringsplannen’. Het oude artikel 7
§6 Planningsdecreet was een logische en duidelijke
bepalingdiezeidatelkeoverheidervoormoestzorgendathaarstructuurplanzosnelmogelijkwerdvertaald naar de geldende bestemmingsplannen – dat
warenopditmomentnogsteedsplannenvanaanleg.
Maaromdiezelfdedoelstellingovertenemeninhet
DRO–watduidelijkdebedoelingwas–haddebepaling volledig moeten worden geherformuleerd in
plaatsvangewoondewoorden‘plannenvanaanleg’
te vervangen door ‘ruimtelijke uitvoeringsplannen’116.
22.InhetarrestBVBAITEGEMSAUTOPARKstelde
deRaadvanStatedatartikel14,vijfdelidCoördinatiedecreetnietbetekentdateenvanhetgewestplan
afwijkendBPA,enkelmagwordengetoetstaandein
deze bepaling opgenomen voorwaarden, met name
hetenkelebestaanvaneenbeslissingtotopmaakvan
(116) Zie hierover: P.-J. DEFOORT, “Bevoegdheidsverdeling in de
ruimtelijke planning. Subsidiariteit: feit of fictie”, T.R.O.S. 2005/40,
285-286,nr.9.

een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en een
ruimtelijkeafwegingmedeopbasisvandeprincipes
vanhetRSV,maarsteldedeRaadvanStatebovendien
zeeruitdrukkelijkdat“geenwettelijkebepalingerzich
lijkt tegen te verzetten dat met de in het gemeentelijk
structuurplanvastgelegdevisieopderuimtelijkeontwikkeling rekening wordt gehouden bij het vaststellen en
goedkeurenvanhetBPA”.DeRaadvanStatesteltbovendienuitdrukkelijkinhetbetreffendearrestdater
“geenredenisomaantenemendatgoedkeuringenkel
mag worden onthouden ingeval er een manifeste afwijkingisvanhetgemeentelijkruimtelijkstructuurplan; dat
ervanstrijdigheidsprakelijkttekunnenzijnvanzodra
hetgoedgekeurdeBPAnietinovereenstemmingismetde
in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vastgelegde
visie op de ruimtelijke ontwikkeling”117. Uit dit arrest
kanalvastwordenafgeleiddatallebetrokkenoverheden118 een BPA mogen toetsen aan alle structuurplannen119–geenenkelebepalingverbiedtdit–,en
datbovendieneenstrijdigheidmethetstructuurplan
een voldoende reden is voor de toezichthoudende
overheidomhetBPAvangoedkeuringteonthouden.
IneenanderarrestoordeeldedeRaadvanStatedat
devaststellingdateenBPAdeoptiesdiebinneneen
gemeentelijkstructuurplanzijngenomen,trachtwaar
temaken,betekentdathetplanvanuitplanologisch
oogpuntalsééngeheelmoetwordenopgevat,endat
eendergelijkBPAbijgevolgnietgedeeltelijkkanworden bestreden120. Ook uit dit arrest blijkt dat niet
alleen RUP’s, maar ook BPA’s instrumenten zijn ter
verwezenlijkingvanstructuurplannenenerdusaan
kunnenwordengetoetst.

(117) R.v.St.,bvbaItegemsAutopark,nr.121.293,3juli2003,T.Gem.139144, met noot R.VEKEMAN, “De juridische draagwijdte van de
structuurplannen” en T.R.O.S. 2003, 289-290. Dat een BPA kan
worden getoetst aan een gemeentelijk structuurplan kan op het
eerstegezichteigenaardiglijken,aangezieneengemeentedieover
een structuurplan beschikt geen BPA’s meer kan opmaken, maar
gemeentelijke RUP’s. Het betrof hier evenwel het specifieke geval
waarbijdevaststellingsprocedurevanhetBPAreedsliepopdedag
vandegoedkeuringvanhetgemeentelijkestructuurplan(artikel187,
vierdelidDRO).
(118) Ditzijndegemeentebijdevaststelling,deprovinciebijdeadvisering
endeVlaamseregeringbijdegoedkeuring.
(119) Dit zijn de gemeentelijke structuurplannen in het specifieke geval
waarbijdevaststellingsprocedurevanhetBPAreedsliepopdedag
vandegoedkeuringvanhetgemeentelijkestructuurplan(artikel187,
vierde lid DRO, zie hoger), het provinciale structuurplan en het
RSV.
(120) R.v.St.,Vandenbempt en Steeno, nr. 132.285, 11 juni 2004, T. Gem.
2005,207-210,metnootR.VEKEMAN,“HetBPAalsinstrumenttot
wijzigingvanhetgewestplan”.
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Deoverheidmagzichduszonderenigetwijfellaten
leidendoordediversestructuurplannenbijhetopmakenvanBPA’s.Devraagrijstofditookbetekent
datBPA’smoeteninovereenstemmingzijnmetdediversestructuurplannen.VoorBPA’sdieafwijkenvan
hetgewestplanbestaatalvastdedecretaleverplichtingomdezetetoetsenaanhetRSV(artikel14,vijfde
lid Coördinatiedecreet, zie hoger). Maar ook BPA’s
dienietafwijkenvanhetgewestplanmoetenworden
getoetstaanhetRSVenookdeconformiteitmethet
provinciale(endesgevallendhetgemeentelijke)structuurplanisvooralleBPA’seenvereiste.Artikel19§2
DRObepaaltimmersinalgemenezin,zonderenige
beperking,dathetbindendegedeeltevaneenstructuurplan bindend is voor de genoemde overheden.
Ookartikel19§3DRO,dathandeltoverhetrichtinggevende gedeelte, bevat geen beperking in zijn
toepassingsgebied.Van het richtinggevende gedeelte
kanonderbepaaldevoorwaardenwelwordenafgeweken,integenstellingtotvanhetbindendegedeelte
(zienummer24).Slechtsvooréénsoortbeslissingis
de overheid niet gebonden door de structuurplannen, namelijk voor stedenbouwkundige vergunning
enverkavelingsvergunningen(artikel19§6DRO).Uit
detoelichtingbijdezebepaling,dieletterlijkisovergenomenuithetPlanningsdecreet,blijktdatderatio
legis ervan was dat structuurplannen bindend zijn
voordeoverheid,maardathetnietdebedoelingisdat
ze rechtstreeks zouden doorwerken naar particulieren. Structuurplannen zijn dus bindend (ten aanzien
vandeoverheid),maarnietverordenend(t.a.v.particulieren)121.Structuurplannenkunnennietprimeren
opdeverordenendekrachtvandebestemmingsplannen.Ombindendtezijnt.a.v.particulierenmoetende
structuurplanneneerstnogwordenomgezetinverordenendebestemmingsplannen122.Uitdieoverwegingen uit de parlementaire stukken blijkt duidelijk
datdeoverheidbijhetnemenvanverordenendemaatregelen,rekeningmoethoudenmetdestructuurplannen.Enkelbijhetnemenvanindividuelebeslissingen
tenaanzienvanparticulierenmoetdeoverheidgeen

(121) ZieMemorievanToelichtingbijhetPlanningsdecreet,Parl.St.Vl.Parl.
1995-96,nr.360/1,10;zieookR.v.St.,Rabaey,nr.140.739,16februari
2005,metuittrekseluithetverslagvanauditeurC.BAMPSenmet
nootP.BARRAT.R.O.S.2005,136-140,R.W. 2005-06,305-308,met
uittrekseluithetverslagvanauditeurC.BAMPSenT. Gem. 2005,
280-282, noot R.VEKEMAN, “Annulatieberoep tegen ruimtelijke
structuurplannen”.Eenverordeningiseenwetinmateriëlezin,die
geenwetinformelezinis.Eenwetinmateriëlezinbevatrechtsregels
meteenabstract,algemeenenonpersoonlijkkarakter,dievoorde
duurvanhungeldingopeenonbepaaldaantalgevallenvantoepassing
zijn(J.VANDELANOTTEenG.GOEDERTIER,o.c.,670,nr.1025).
(122) MemorievanToelichting,Parl.St.Vl.Parl.1995-96,nr.360/1,10.
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rekeninghoudenmetstructuurplannen123.Destructuurplannenzijnbijuitstekinstrumententotsturing
vanhetplanologischbeleid124,endusooktotsturing
vanBPA’s.UitditalleskanwordenafgeleiddatBPA’s
in principe conform moeten zijn met de structuurplannen.Hetzoutrouwensmoeilijkteverantwoorden zijn dat precies de gemeenten die het langste
talmen met het opmaken van het gemeentelijke
structuurplan, zouden kunnen ontsnappen aan de
toepassingvandehogerestructuurplannen.
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23.Voorhetordenenvanwoonuitbreidingsgebieden
viaBPA’sheeftdetoepassingvandestructuurplannen
groteimplicaties.ZobepaalthetRSVindebindende
bepalingenperprovinciehetminimumpercentagete
realiseren woongelegenheden in de gemeenten die
geheelofgedeeltelijktothetstedelijkgebiedbehoren
enhetmaximumpercentageterealiserenwoongelegenheden in de kernen van gemeenten die volledig
tot het buitengebied behoren – de zogenaamde
60/40%-trendbreuk125.HetRSVgeefteentaakstellingaandeprovinciesomindeprovincialestructuurplannen een kwantitatieve taakstelling op te stellen
inzake woongelegenheden naar de geselecteerde
kleinstedelijkegebiedenendegemeentendietothet
buitengebiedbehoren.Indebindendebepalingenvan
hetRSVstaateveneenseentaakstellingaandeprovinciesomindebindendebepalingenvanhunstructuurplannendehoofddorpenendewoonkernente
selecteren126. Die selectie van hoofddorpen en
woonkernenisnodigomeengedifferentieerdruimtelijk beleid voor de nederzettingstructuur te voeren127.
InhetrichtinggevendegedeeltevanhetRSVstaanheel
wat bepalingen die van belang zijn voor BPA’s die
woonuitbreidingsgebiedenwensenteordenen.Vooreerstzijnerdebepalingenm.b.t.dereedsvermelde
trendbreukindeverdelingvandebehoefteaanbijkomende woongelegenheden tussen de stedelijke ge-

(123) Hieroplijkteenbelangrijkeuitzonderingtemoetenwordengemaakt
voor planologische attesten (zie hierover B. ROELANDTS,
“Ruimtelijke structuurplannen en rechtsbescherming: een harde
nootomkraken”,nootonderR.v.St.nr.140.739,16februari2005,
T.R.O.S.2005,243-245).
(124) R.VEKEMAN,o.c.,33,nr.30.
(125) Zievooreenaantalbedenkingenhierover:E.GRIETENS,“Woonuitbreidingsgebiedenvanafnuvogelvrijverklaard.30.000voetbalvelden
wachtenopverkaveling”,Milieuramadecember2002,28-29.
(126) RSV,gecoördineerdeversieapril2004,bindendebepalingen,p.582
en584.
(127) RSV, gecoördineerde versie april 2004, richtinggevend gedeelte, p.
402en507(definitie‘Woonkern’).
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biedenendekernenvandegemeentenvanhetbuitengebied.HetVlaamsGewestendeprovinciesbepalenhoeveelbijkomendewoningendegemeentennog
kunnenrealiserentot2007.Hierbijishetvanbelang
datindestedeneenaanbodbeleidwordtgevoerden
moet(verdere)suburbanisatiewordenvermeden.In
hetbuitengebiedmoetdebehoefteaanbijkomende
woongelegenhedenindebestaandekernenworden
opgevangen.ZoalshogergezegdbenadrukthetRSV
datdekwantitatieveoptiesnietalsquotumkunnen
worden gehanteerd voor het afleveren van vergunningen binnen de woongebieden (zie nummer 16),
maarstelthetRSVwéluitdrukkelijkdatdekwantitatieveoptiesmoetenfungerenalstoetskadervoorde
planning op alle niveaus. Met andere woorden, de
kwantitatieve opties inzake bijkomende woningen
geldenookvoorBPA’salstoetskader.Degemeentelijkewoningbehoeftestudieszijneennoodzakelijkinstrumentomdebehoefteenhetaanbodopeenverantwoordemaniertebepalenenomdetoetsingte
kunnen maken met de vooropgestelde verhouding
inzakedeverdelingvandewoongelegenhedentussen
de stedelijke gebieden en kernen van het buitengebied.HetRSVsteltdatdeindebestaandebestemmingsplannen(gewestplan,APAenBPA)vastgelegde
woongebieden“uiteraard”medeeentoetskadervormen voor de invulling van het bijkomend aanbod
woongelegenheden,maarhetRSVbenadruktdatde
totale behoefte aan bijkomende woongelegenheden
tot2007indetotaliteitvandeverschillendebestaandesoortenwoongebiedvanhetgewestplankanworden opgevangen (woongebieden, woonuitbreidingsgebieden, woongebieden met landelijk karakter en
woongebied aangegeven in de aanvullende stedenbouwkundigevoorschriften).Wélisernoodaanverschuivingen. Inzonderheid moet worden gestreefd
naareenaanbodbeleidindestedelijkegebieden.Het
RSVbepaaltdatvoorhetaansnijdenendeinvulling
vandebestaande(niet-uitgeruste)woongebiedenop
debestemmingsplanneneenstriktefaseringinfunctie
vandebehoeftemoetwordengehanteerd128.
Kort samengevat kan worden gesteld dat, in tegenstellingtotvoorbeslissingenoververgunningen,beslissingenoverBPA’sweldegelijkformeelenmaterieelmoetenwordengetoetstaandebehoefte,zoals
dieineersteinstantieblijktuitdegemeentelijkewoningbehoeftestudies129,enaandekwantitatievetaak(128) ZieRSV,gecoördineerdeversieapril2004,richtinggevendgedeelte,
p.354-359en403-407.
(129) RSV, gecoördineerde versie april 2004, richtinggevend gedeelte, p.
356,358en406.

stellingen130.Naastdezekwantitatievenormen,stelt
hetRSVnogeenaantaleerderkwalitatievenormen
vooropwaaraandeBPA’szullenmoetenwordengetoetst,zoalshetstrevennaarminimalewoondichthedenindestedelijkegebieden(p.359),dedifferentiatie
enverbeteringvandewoningvoorraad(p.360-361),
versterkenvandemultifunctionaliteit(p.362-363,p.
407),bundelenvankleinhandel(p.365-366),dezorg
voorpubliekeruimte(p.369),behoudenontwikkelingvanstedelijkenatuurelementenenrandstedelijke
groengebieden(p.370),hetvoorzienvanlokalebedrijventerreineninprincipeaansluitendbijhoofddorpenenbedrijventerreinenvoorhistorischgegroeide
bedrijvenindekernenvanhetbuitengebied(p.408),
maximaal gebruik van inbreiding, renovatie en vernieuwbouw, samenvoegen van bestaande gebouwen
e.d.m.inplaatsvanhetuitsluitendvoorzienvannieuwebouwlocaties(p.409),geenverderegroeivanlintenenverspreidebebouwing(p.410)enz.Bovendien
geldendealgemenebeginselenvanhetRSV,teneerstede‘algemenevisievanhetRSVopderuimtelijk
ontwikkelinginVlaanderen’,meerbepaaldhetbeginsel van ‘duurzame ruimtelijke ontwikkeling als uitgangshouding’enhetuitgangspunt‘Vlaanderen:open
enstedelijk’(p.315-318)ententweedede‘ruimtelijke principes voor de gewenste ruimtelijke structuur’, inzonderheid het principe van ‘gedeconcentreerdebundeling’(p.321).Aldezeprincipesenvoorschriften(nietlimitatief)uithetRSVkunnenvanbelang zijn voor de ordening van woonuitbreidingsgebieden.DaarnaastmoetendeBPA’suiteraardeveneenswordengetoetstaandeprovincialeengemeentelijkestructuurplannen(artikel19§2en3DRO).
24.Zoalsgezegdgeeftartikel19§3DROdemogelijkheidomaftewijkenvanhetrichtinggevendedeel
vanstructuurplannen.Eenafwijkingisslechtsmogelijkomwillevanonvoorzieneontwikkelingenvande
ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten of omwille van dringende
sociale,economischeofbudgettaireredenen.Deuitzonderingsgronden moeten bovendien ‘uitgebreid’
wordengemotiveerdenmogeningeengevalaanleiding zijn om de duurzame ruimtelijke ontwikkeling,

(130) De taakstelling voor de grootstedelijke en de regionaalstedelijke
gebieden gebeurt door hetVlaams Gewest bij de desbetreffende
afbakeningsprocessen (RSV, gecoördineerde versie april 2004, 356
en345-346).Voordekleinstedelijkegebiedenendekernenvanhet
buitengebied gebeurt die taakstelling in de provinciale
structuurplannen(RSV,gecoördineerdeversieapril2004,bindende
bepalingen,p.582en584).
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deruimtelijkedraagkrachtenderuimtelijkekwaliteit
vanwelkgebiedookinhetgedrangtebrengen.Inde
rechtsleer wordt geopperd dat de formulering van
artikel19§3DROzoruimisdatzeongeveerelke
mogelijkeafwijkingdekt,indiezindatplanologische
motievennietaandegrondslagvandeafwijkingmoeten liggen. Dringende budgettaire redenen bijvoorbeeldvolstaanvolgensartikel19§3.Nietteminmerkt
diezelfderechtsleeropdathetrichtinggevendedeel
in principe verbindend is en dat de afwijking‘uitgebreid’moetwordengemotiveerd,waarmeehetuitzonderlijkkaraktervandebepalingwordtonderlijnd.
Dezeuitgebreidemotiveringkanophaaradequaatheidwordengetoetst.Deklemtoonvoordemogelijkeuitzonderingenligtophetonvoorzieneofdringendekaraktervandeafwijking,waaruitblijktdathet
omeenafwijkingmoetgaandienietopeenherziening van het structuurplan kan wachten131. Bij het
toetsenvandeinhoudvaneenRUPaanderichtinggevendebepalingenvanhetstructuurplanhoudtde
RaadvanStaterekeningmetderuimebeoordelingsbevoegdheid van de plannende overheid en zal hij
bijgevolg slechts een marginale controle uitoefenen132.
III.2.3.Watmetdeomzendbrieven?
25.Ookm.b.t.BPA’sgeldtdatomzendbrievengeen
wijzigingenkunnenaanbrengenaandebestaanderegelgeving133(zieooknummer15).Deomzendbrie-

(131) P.-J. DEFOORT,“Bevoegdheidsverdeling in de ruimtelijke planning.
Subsidiariteit:feitoffictie”,T.R.O.S.2005/40,322-323,nr.55.

Ziehierover: J.DECLERCQ,“DeruimtelijkeplanninginhetVlaams
Gewest na het decreet van 24 juli 1996 houdende de ruimtelijke
planning”,T.M.R.1996,423;I.LEENDERSe.a.,ZakboekjeRuimtelijke
Ordening 2005, Mechelen, Kluwer, 2004, 41; B. ROELANDTS,
“Ruimtelijke Structuurplannen”, in B. HUBEAU enW.VANDEVYVERE(ed.),Handboekruimtelijkeordeningenstedenbouw,Brugge,die
Keure, 2004; B. ROELANDTS, “Artikel 7 Planningsdecreet”, in
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, die Keure, losbladig;
B.ROELANDTS, “Artikel 19 Planningsdecreet”, in Ruimtelijke
OrdeningenStedenbouw,Brugge,dieKeure,losbladig;R.VEKEMAN,
o.c., 32-33, nr. 30; R.VEKEMAN,“Het decreet op de ruimtelijke
planning”,T.Gem.1997,252.
(132) R.v.St., vzw Red de Erpe- en Siesegemkouter, nr. 130.211, 9 april
2004, T.R.O.S. 2005, 116-124 en T. Gem. 2005, 69-75; R.v.St.,Van
Keymolen,nr.141.217,24februari2005;B.BOUCKAERTenT.DE
WAELE,o.c.155,nr.159.
(133) SpecifiekvoorBPA’skanwordenverwezennaarR.v.St.,Timmermans
en Cornelissen, nr. 145.429, 6 juni 2005 en R.v.St., Dierckx, nr.
145.008,25mei2005,waarindeRaadvanStateoordeeldedateen
omzendbriefgeenafbreukkandoenaanhetbepaaldeinhetartikel
14,vierdelidCoördinatiedecreet(opgelet:intussengeldtartikel14,
vijfdelid,ziehogernummer19).
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venkunnendusgeenafbreukdoenaandestructuurplannen,voorzoverdiebepalendzijnvoordeopmaak
van BPA’s. De omzendbrieven kunnen immers geen
afbreuk doen aan artikel 19 § 2 en 3 DRO, waarin
wordtbepaalddatdeoverhedenzijngebondendoor
de structuurplannen. De hoger genoemde omzendbrieven schenden nochtans heel wat bepalingen uit
dediversestructuurplannen.
- Deomzendbrievenstellendatinbepaaldegevallen
woonuitbreidingsgebied kan worden ontwikkeld
zonder woningbehoeftestudie. Dit is strijdig met
hetRSV,datdewoningbehoeftestudiesalsessentieleinstrumentenbeschouwtomhetplanologische
woningenbeleidtekunnensturenvolgenshetzgn.
‘trendbreukscenario’134.Debepalingenvandeomzendbriefzijneveneensstrijdigmetdeprovinciale
structuurplannen135.Deindeomzendbriefopgenomenplanologischecriteria,nochdezogenaamde
‘atlasvandevrijteontwikkelenwoonuitbreidingsgebieden’kunnen,geletopartikel19§2en3DRO,
geenafbreukdoenaandeprincipesuitdezestructuurplannen.
- De omzendbrief RO/2002/03 bepaalt de inhoud
van de gemeentelijke woningbehoeftestudies. Dit
wordtinbepaaldemateechterookgeregeldinde
provincialestructuurplannen136.Indematedatde
omzendbriefstrijdigismetdezestructuurplannen

(134) Cf.RSV,gecoördineerdeversieapril2004,p.356:“Degemeentelijke
woningbehoeftenstudiesvandebetrokkengemeentenbinnenhetstedelijk
gebied zijn een noodzakelijk instrument om tot een verantwoorde
bepaling van de behoefte en het aanbod inzake woongelegenheden te
komen(…)”enp.406:“”Voorhetopvangenvandevoorzienebehoefte
aanbijkomendewoongelegenhedenmoeteenafweginggebeurenofde
op de bestaande plannen van aanleg afgebakende woongebieden
geografischjuistgesitueerdzijnomaanhettrendbreukscenariotevoldoen.
Hierbij moet rekening worden gehouden met de gemeentelijke
woningbehoeftenstudiesenmetdebeperkingenvanderuimteboekhouding”.
Zieookp.358waarstaatdatmoetwordenrekeninggehoudenmet
gemeentelijke woningbehoeftenstudies bij het uitbreiden van de
stedelijkegebiedenmethetoogophetvoerenvaneenaanbodbeleid.
In de bindende bepalingen van het RSV staat dat de provinciale
structuurplannen een kwantitatieve taakstelling moeten opstellen
inzakewoongelegenhedenvoordekleinstedelijkegebiedenenvoor
degemeentenvanhetbuitengebied(p.582en584).
(135) Zo bepaalt het PRS van Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld: “In de
gemeentelijkeRUP’smoetdetaakstellingvoorwonenvoordegemeente
getoetstwordenaandejuridischevoorraad(…).Indienernogvoldoende
juridische voorraad blijkt te zijn, kan er geen woonuitbreidingsgebied
wordenaangesneden(…)”(p.302).HetPRSWest-Vlaanderenbepaalt
dat indien er voldoende woongebied is om aan de behoefte te
voldoen,ergeenwoonuitbreidingsgebiedenofnieuwtebestemmen
woongebiedkunnenwordenaangesneden.Inanderegevallenbepaalt
het PRS West-Vlaanderen onder welke voorwaarden
woonuitbreidingsgebieden of nieuw te bestemmen woongebieden
kunnenwordenaangesneden(p.242-244).
(136) Bv. PRS, Oost-Vlaanderen, richtinggevend, PRS Vlaams-Brabant,
richtinggevend, p. 244-245; PRS West-Vlaanderen, richtinggevend,
p.241-243.
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magzenietwordentoegepast.Voorzoverergeen
strijdigheidis,kandeomzendbriefalsrichtlijndienen, en wordt een afwijking ervan best gemotiveerd137.
- De specifieke procedure die omzendbrief
RO/2002/03 voorschrijft voor het zogenaamde
‘principieel akkoord’, heeft geen enkele waarde,
aangezien deze procedure niet is voorzien in het
gewestplanvoorschrift voor woonuitbreidingsgebied, noch in de procedure voor de opmaak van
BPA’s138.DeBestendigeDeputatiekrijgthiereen
bevoegdheiddiehaarniettoekomt,watstrijdigis
met het fundamentele principe uit het Belgische
publiekrecht,afgeleiduitartikel33,tweedelidvan
deGrondwet,datsteltdat“allemachtenmoeten
wordenuitgeoefendopdewijzebijdeGrondwet
bepaald”139.
Samen met P. LEFRANC kan worden betreurd dat
gemeentenenprovinciesdiezichhaddenvoorgenomenomtewerkenmetwoningbehoeftestudiesendit
voornemenookdaadwerkelijkgestaltehaddengegeven in het structuurplanningsproces, door de omzendbriefinverwarringwordengebrachtenontmoedigd. Nog erger is dat een aantal gemeenten naar
aanleiding van de omzendbrief blijkbaar hun structuurplanningsproceshebbenopgeschortenopnieuw
een‘ad-hocbeleid’voerenmetdeomzendbriefinde
hand140.
III.2.4.Watertoets
26.Zoalshogergezegdmoetelkplandatmogelijke
‘schadelijkeeffecten’inhetkadervanintegraalwaterbeleid ressorteert worden onderworpen aan een
‘watertoets’ (zie nummer 14). Het hoger vermelde

(137) Vgl.R.v.St.,LewisenBloom,nr.38.936,5maart1992;P.-J.DEFOORT,
“Beroepsprocedure bij de bestendige deputatie inzake
stedenbouwkundigeenverkavelingsvergunningen”,inF.MOEYKENS
(ed.),DePraktijkjuristV,Gent,AcademiaPress,2003,45.
(138) Het arrest Polfliet stelt expressis verbis dat een procedure niet
rechtsgeldig kan worden opgelegd door een omzendbrief (R.v.St.,
Polfliet,nr.47.235,5mei1994).
(139) A.ALEN,o.c.,20,nr.21;P.-J.DEFOORT,“Bevoegdheidsverdelinginde
ruimtelijke planning. Subsidiariteit: feit of fictie?”, T.R.O.S. 2005/40,
324-325,nr.57;J.VANDELANOTTEenG.GOEDERTIER,o.c.,152153,nr.241en216,voetnoot96.
(140) LEFRANC,P,“Naareenruimeenordelijkeruimtelijkeordening?”,
T.R.O.S.2005,70,metverwijzingnaareenpersberichtvandeV.R.P.
van26februari2003omtrentdieomzendbriefenhetpersbericht
‘Degrondvandezaak.Betaalbaarwonenvraagtgrondbeleid,geen
extrabouwgronden’vanV.R.P.van25juni2004,www.vrp.be.
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Allebevindingenuitdatarrest–datweliswaarhandeldeovereengemeentelijkRUP–zijnvanzelfsprekendintegraalvantoepassingopeenBPA,datevengoedeen‘plan’iszoalsbedoeldinartikel8vanhet
DecreetIntegraalWaterbeheer.

(141) R.v.St.,NaessensenVanNevel,nr.139.432,18januari2005,T.R.O.S.
2005, 187, T.M.R. 2005, 530-534 en T. Gem. 2005, 278-280, noot
R.VEKEMAN, “De verplichting tot het uitvoeren van een
watertoets”.
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III.2.5.RUP’szijngeenBPA’s
27. Artikel 201 DRO bepaalt dat de voorschriften
vandeRUP’sdeplannenvanaanlegvervangen,tenzij
het RUP het uitdrukkelijk anders bepaalt. Dit heeft
eenaantalconsequenties.EenRUPdatwordtopgemaaktvooreenzonegelegeninwoonuitbreidingsgebiedisgeen‘ordening’vanhetgewestplan,maarvervangthetgewestplan.DitgeldtzowelvoorgewestelijkeRUP’s,alsvoorde‘lagere’gemeentelijkeenprovincialeRUP’s.Deministerverklaardeindecommissiebespreking dat dit laatste niet in strijd is met de
hiërarchiederplannen,maarintegendeelhetgevolgis
vanhetnieuweplanningsconceptdatisgebaseerdop
hetprincipevansubsidiariteitenophetopstellenvan
de structuurplannen, die worden uitgevoerd door
uitvoeringsplannen142.
Het feit dat een RUP het gewestplan niet‘ordent’
maar‘vervangt’betekentdathetRUPgeenrekening
moet houden met de beperkingen van het gewestplanvoorschrift voor woongebieden (zie nummers
18-19).AnderzijdskunnendeverschillendeplanningsniveausslechtseenRUPopmakenvooreenaangelegenheid die tot hun respectieve bevoegdheid behoort143,enmoethetRUPinhoudelijkinovereenstemmingzijnmetdeoptiesuitheteigenendehogerestructuurplannen144(zienummers23-24).
III.3.Verkavelingsvergunningen
III.3.1.Globaleverkavelingsvergunning
28.VolgensvasterechtspraakvandeRaadvanState
kaneenwoonuitbreidingsgebiedslechtswordengeordendviaeenverkavelingsvergunningindienhetgaat
omeen‘globaalverkavelingsplan’145.Indiendeverkaveling slechts een miniem deel van het betrokken
woonuitbreidingsgebied betreft, wordt niet over de

(142) Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 1998-99, 1332/8, 8-9; zie hierover
P.-J. DEFOORT,“Bevoegdheidsverdeling in de ruimtelijke planning.
Subsidiariteit:feitoffictie?”,T.R.O.S.2005/40,288,nr.13.
(143) Zie hierover: P.-J. DEFOORT, “Bevoegdheidsverdeling in de
ruimtelijke planning. Subsidiariteit: feit of fictie?”, T.R.O.S. 2005/40,
285-287,nr.8-11.
(144) Artikel19§2,3en5DRO,artikel41§2DRO,artikel44§2,eerste
lidDROenartikel48§2en3DRO.
(145) R.v.St.,Nijs,nr.130.386,20april2004;R.v.St.,Motmans,nr.74.050,
3juni1998.
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arrestvandeRaadvanStatem.b.t.dieberuchtewatertoets handelde over een gemeentelijk RUP dat
ondermeerdeinrichtingvaneenwoonwijkmeteen
zestigtalwoningenvoorzagineengebieddatinhet
gewestplan was bestemd als woonuitbreidingsgebied141. De Raad van State oordeelde dat de verplichtinginzakedewatertoetsincasuwasgeschonden. Uit het dossier, o.a. uit het advies van de GECORO,wasimmersduidelijkgeblekendaterwaterproblemenkondenwordenverwachtdietechnische
maatregelenvereistenendieeenaanpassingvanhet
planvergden,maatregelenenaanpassingendieuiteen
watertoets zouden moeten blijken. In de beslissing
totdefinitievevaststellingvanhetRUPwerdgesteld
dathetgemeentebestuuropdehoogtewasvanhet
bestaanvanperiodiekewateroverlast,endathierover
binnenkort een oplossing zou worden uitgewerkt
metAquafinendatbijhetuitwerkenvandeverkavelings- en bouwdossiers men hieraan aandacht zou
moetenbestedendooreventueelaandehandvande
watertoetstechnischsluitendemaatregelenvoorte
leggen voor de afwatering van het gebied. In zijn
goedkeuringsbeslissingsteldedeministervanRuimtelijkeOrdeningvastdathetgemeentebestuurzich
engageerdedeproblematiekvandewateroverlastop
telossenbijdeverdereinvullingvanhetgebied.De
RaadvanStateoordeeldedateendergelijk‘engagement’vandegemeentenietvoldoetaandeverplichtingomdoorhetopleggenvangepastevoorwaarden
ofaanpassingenaanhetplanerzorgvoortedragen
datergeenschadelijkeffectontstaatofdatditzoveel
mogelijkwordtbeperkt.BovendienmerktedeRaad
vanStateopdathetplaneigenlijknooitaande‘watertoets’werdonderworpen.Nochtansblijktuitde
memorie van toelichting bij het betreffende artikel
dat,ingevalvanrisicoopeen‘schadelijkeffect’een
planaande‘watertoets’moetwordenonderworpen
vooraleerdebeslissingwordtgenomen.
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ordeningvanhetgebiedbeslist146.Eenverkavelingsaanvraagvooreen“substantieelenisoleerbaardeel”
van het woonuitbreidingsgebied kan worden beschouwdalseenordeningvanhetgebied147.
Hierbijwordtopgemerktdatdebeoordelingvande
vraagofhetgaatomeen‘globaalverkavelingsplan’of
om een ‘substantieel en isoleerbaar deel’ van het
woonuitbreidingsgebied,eenfeitenkwestieis.Devergunningverlenendeoverheidheefthieroverduseen
discretionairebeoordelingsmarge,waarbijzebinnen
degrenzenvanderedelijkheidmoetblijven,en(uiteraard)moetuitgaanvaneenjuistefeitelijkebeoordeling148. Indien de vergunningverlenende overheid
evenwelsteltdatdeaanvraag“deverdereordening
van het woonuitbreidingsgebied niet in het gedrang
brengt”,blijktdaaruitalvastdatoverdeordeningvan
hetgebiedalszodaniggeenbeslissingbestaat149.
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29.Ookvoorverkavelingsvergunningengeldtdatde
vergunningverlenendeoverheiddegoedeplaatselijke
ordeningmoetbeoordelen.Hiervoorkanverwezen
wordennaarhetgeenhogerwerdgezegd(nummers
4-6).
III.3.3.Toegelatenfuncties
30.Eenverkavelingsvergunningkanuiteraardbetrekkinghebbenopwoningbouw(artikel101§1DRO),
maarkanevengoedbetrekkinghebbenopdebouw
ofaanlegvanindustriële,ambachtelijkeofcommercielegebouwen,constructiesofterreinen(artikel101
§2DRO).Hierbovenwerdaangegevendatwanneer
deoverheidoordeeltoverdeordeningvanwoonuit-

(146) R.v.St.,nvGroeningheVerverije.a.,nr.113.331,5december2002(in
casuginghetomeenverkavelingvan16kavels,overeenlengtevan
325 meter langs een bestaande weg. Het achterliggende
woonuitbreidingsgebiedwerdnietaangesneden).
(147) R.v.St.,Braekenencons.,nr.81.906,23juli1999,T. Gem. 2000,270272(incasuginghetomdetweedefasevaneeneerdervergunde
verkaveling,enteldedenieuweverkaveling47kavels,metelkeeen
oppervlakte van 10 tot 15 a, en was voorzien in de aanleg van
nieuwe verkeerswegen en een tracéwijziging, en met behoud van
groen en publieke ruimte, het samenvoegen van percelen was
verboden, enz.. De Raad van State stelde vast dat de
vergunningverlenende overheid de aanvraag had getoetst aan de
globaleruimtelijkeordening).
(148) Vgl.hogernummer5.
(149) R.v.St.,nvGroeninghe,nr.113.331,5december2002.
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breidingsgebied,ditgebiednietuitsluitendmoetwordenbestemdvoor‘wonen’,maardatallebestemmingenzijntoegelatendiezijntoegelateninwoongebiedenzoalsbepaaldinartikel5.1.0vanhetK.B.van28
december1972.Tevenswerdgezegddatdezonesdie
nietwordenbestemdvoorwonennieteendergelijke
omvangkunnenaannemendatzijhetverwezenlijken
vandehoofdbestemming,metname‘wonen’,uitsluiten(zienummer18).Ditbetekentdateenverkavelingsvergunning voor industriële, ambachtelijke of
commerciële gebouwen niet a priori uit te sluiten
valt,maardatzemoetondergeschiktblijvenaande
woonfunctie van het gebied. Bovendien stelt artikel
5.1.0vanhetK.B.van28december1972datdergelijkevoorzieningenslechtsmogenwordentoegelaten
voorzoverzeverenigbaarzijnmetdeonmiddellijke
omgeving. De vergunningverlenende overheid moet
dusbijhetvergunnenvanindustriële,ambachtelijke
of commerciële voorzieningen in een verkavelingsvergunning een bijzondere afweging maken over de
verenigbaarheid ervan met de onmiddellijke omgeving(zienummer18).
III.3.4.Zaakvandewegen
31.Indienhetcollegevanburgemeesterenschepenenmeentdateenverkavelingsvergunningkanwordenafgeleverddiedeaanlegvannieuweverkeerswegen, de tracéwijziging, verbreding of opheffing van
bestaandegemeentelijkeverkeerswegenomvat,dient
de gemeenteraad zich uit te spreken over“de zaak
vandewegen”alvorenshetcollegevanburgemeester
en schepenen de vergunning kan verlenen (artikel
133,eerstelidDRO).Indiendegemeenteraadinzijn
besluitvoorwaardenoplegtdieeenaanpassingvereisen van het voorgelegde plan, moet de verkavelaar
een nieuw plan ter goedkeuring voorleggen aan de
gemeenteraadalvorenshetschepencollegeeenverkavelingsvergunning kan afleveren150. De beslissing
vandegemeenteraaddienadienwordtgenomenkan
de onregelmatigheid van de afgeleverde vergunning
nietongedaanmaken151.Beslistdegemeenteraadne-

(150) R.v.St.,Somville,nr.132.289,11juni2004,T.Gem.2005,210-212,met
noot R.VEKEMAN, “Het gemeenteraadsbesluit betreffende de
aanlegvandewegenineenverkaveling”enC.D.P.K.2005,231-232.
(151) Bv. R.v.St., Roberti deWinghe, 25 juni 1982, nr. 22.386 en 22.387;
R.v.St., Jeangout en cons., nr. 22.694, 26 november 1982;
P.-J. DEFOORT, “Beroepsprocedure bij de bestendige deputatie
inzake stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen”, in
F.MOEYKENS(ed.),DePraktijkjuristV,Gent,AcademiaPress,2003,
63.
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Net zoals bij de stedenbouwkundige vergunningen
gaat het hier om alle wegen met een openbaar of
quasi openbaar karakter en heeft de gemeenteraad
een hele ruime discretionaire beoordelingsvrijheid,
die ook kan slaan op de beoordeling van de goede
plaatselijkeordening153(ziehogernummer12).
Krachtensartikel133§2doetdevergunningdedoor
’smensentoedoengevestigdeerfdienstbaarhedenen
debijovereenkomstvastgelegdeverplichtingenmet
betrekking tot het grondgebruik, tenietgaan, onverminderdhetrechtopschadeloosstellingvandehouders van de rechten. De erfdienstbaarheden en andererechtenmoetenwordenvermeldindeaanvraag
van de verkavelingsvergunning. Hierbij wordt opgemerkt dat enkel de door ’s mensen gevestigde erfdienstbaarheid en conventionele rechten worden
tenietgedaan, wat betekent dat de buurtwegen niet
kunnenwordenopgehevenviaeeneenvoudigeverkavelingsaanvraag.Eenbuurtwegisimmerseendoorde
wetgevestigdeerfdienstbaarheid(voorzoverdeweg
niet tot het publieke domein behoort, hetzij door
verkrijgendeverjaring,hetzijdooronteigening)154.
III.3.5. Anderedecretaalbepaaldetoetsingsgronden
32.Eenaantalvandedecretaletoetsingsgrondendie
reeds werden besproken bij de behandeling van de
stedenbouwkundigevergunningvoorgroepswoningbouw gelden eveneens voor verkavelingsvergunningen. Hiervoor kan worden verwezen naar hetgeen
hogerwerdgeschreven,meerbepaaldm.b.t.denega-

(152) R.v.St.,Bourgeois,nr.42.637,22april1993;R.v.St.,gemeenteZemst,
nr.71.278,28januari1998.
(153) Bv.R.v.St.,CoolsenNijs,nr.93.838,T.Gem.2002,63-66.
(154) A.M. DRAEYE, Onze Buurtwegen juridisch bekeken,, Brussel, Koning
Bouwdewijnstichting,2002,17.
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tieveanticipatieopeenbestemmingsplandatinopmaak is (nummer 10), het opleggen van lasten en
voorwaardenbijeenvergunning(nummer11)ende
buurtwegen(nummer13).

IV. GELIJKAARDIGEAANVULLENDE
BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN
33. Bijna alle gewestplannen bevatten een aantal
bijzondereofaanvullendevoorschriftendieeigenzijn
aanhetbewustegewestplan155.Zobevattenheelwat
gewestplannen een aantal bestemmingen die een
gelijkaardige doelstelling nastreven als de woonuitbreidingsgebieden, namelijk een soort ‘reservegebieden’ voor ondermeer woonprojecten. De
voorschriftengaanmeestalnogeenstapverderdan
hetvoorschriftvoorwoonuitbreidingsgebieden.Daar
waar woonuitbreidingsgebieden in beginsel op zich
eenuitvoerbarebestemminghebben,metnamevoor
groepswoningbouw(ziehogernummer3),behoudt
de overheid zich bij bepaalde aanvullende
bestemmingsvoorschriftenhetexclusieverechtvoor
omhetgebiedzelfvoorafteordenen,ofomhetzelf
teontwikkelen.Geletophetontbrekenvanspecifieke
rechtspraak hieromtrent, wordt hierna enkel kort
ingegaanopeenpaarmogelijkeknelpuntenbijdeze
gebieden. Er lijken zich twee mogelijke juridische
knelpuntentekunnenvoordoen:enerzijdsvoorzien
een aantal bestemmingsvoorschriften dat bepaalde
gebiedenalleenkunnenwordenontwikkelddoorde
overheid(zienummer34),enanderzijdsvereiseneen
aantal bestemmingsvoorschriften dat bepaalde
gebieden eerst moeten worden geordend via een
BPA, vooraleer het gebied kan worden ontwikkeld
(zienummer35).
34.Hetbestemmingsvoorschrift‘Woonaansnijdingsgebied’luidtalsvolgt:“Woonaansnijdingsgebiedenzijn
bestemd voor wonen en aanverwante activiteiten zoals
bedoeldinartikel5.1.0. vanhetK.B. van28december
1972. Deze gebieden mogen alleen ontwikkeld
worden op initiatief van de overheid”156. Het
bestemmingsvoorschrift ‘Woonreservegebied’ luidt

(155) B.BOUCKAERTenT.DEWAELE,o.c.,83,nr.89.Deauteursmerken
hierbij op dat de inspiratie ter gelegenheid van de meer recente
gewestplanherzieningenweleindeloosleektezijn,endatersteeds
meernieuwsoortigevoorschriftenwerdenuitgevaardigd.ZieookS.
LUST,“HetK.B.van28december1972betreffendedeinrichtingen
detoepassingvandeontwerp-gewestplannenendegewestplannen.
Eenoverzicht”,T.B.P.1997,23,nr.141.
(156) Bv. de gewestplannen Sint-Truiden-Tongeren, Leuven, HalleVilvoorde.
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gatiefoverdezaakvandewegen,danmoetdeverkavelingsvergunningwordengeweigerd,nietalleendoor
het college van burgemeester en schepenen, maar
ookinberoepdoordeBestendigeDeputatieendoor
deminister152.Indiendegemeenteraadzichnogniet
heeftuitgesprokenoverdezaakvandewegen,ener
eenberoepwordtingediendtegeneenweigeringvan
deverkavelingsvergunningdoorhetcollege,dankan
de Bestendige Deputatie de gouverneur verzoeken
omdegemeenteraadsamenteroepen,diedanbinnen 60 dagen moet beslissen over de zaak van de
wegen(artikel133§1,derdelidDRO).
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alsvolgt:“Woonreservegebiedenzijnbestemdvoorwonenenaanverwanteactiviteitenzoalsbedoeldinartikel
5.1.0. van het K.B. van 28 december 1972. Deze
gebiedenkunnenontwikkeldwordenopinitiatief
van de overheid nadat de noodzaak tot aansnijden
ervan werd aangetoond aan de hand van een
behoeftestudieendestedenbouwkundigeaanlegvanhet
gebiedmetdebijhorendevoorschiftenwerdvastgesteldin
eenbijzonderplanvanaanleg”157.
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In de mate dat deze voorschriften aan de overheid
een exclusief recht geven om in te staan voor de
ontwikkelingvandebetreffendegebieden,lijkenzijin
strijdmetderechtspraakvandeRaadvanStatedie
stelt dat bestemmingsvoorschriften geen beperking
van de handelingsbekwaamheid van de betrokken
eigenaarsmogenvormen.Eengewestplanvoorschrift
dat bepaalt dat een terrein enkel kan worden
gerealiseerddoordeoverheidisgeenbeperkingvan
het eigendomsrecht, maar van de handelingsbekwaamheidvandebetrokkeneigenaars,enis
bijgevolg onwettig158. De Raad van State lijkt die
rechtspraak inmiddels alvast door te trekken naar
bestemmingsvoorschriften van RUP’s159. Het gewestplanvoorschrift voor ‘Woonaansnijdingsgebied’
lijkt op het eerste gezicht problematisch, aangezien
het uitdrukkelijk stelt dat enkel de overheid de
betreffende gebieden mag ontwikkelen. Voor de
‘Woonreservegebieden’ is dit minder duidelijk. Dit
voorschrift bepaalt dat deze gebieden ‘kunnen’
wordenontwikkeldopinitiatiefvandeoverheid,na
het aantonen van een woningbehoefte en na het
opmakenvaneenBPA.Geletophetontbrekenvan
rechtspraakhieroverishetmoeilijkomuitsluitselte
gevenoverdejuisteinterpretatievandezebepaling.

(157) Bv. de gewestplannen Sint-Truiden-Tongeren, Leuven, BruggeOostkust.
(158) R.v.St.,vzwBoterstraatactiecomitée.a.,nr.91.932,T.R.O.S.2001,141148,metnootF.DEPRETER,“Destedenbouwkundigeperikelenvan
het bedrijf DOMO te Oudenaarde gaven reeds aanleiding tot
meerdereinteressantearrestenvandeRaadvanState”;R.v.St.,Van
Buggenhout,nr.55.432,27september1995,T.Gem.1996,33.
(159) ZieR.v.St.,nvSchelfhout,nr.130.212,9april2004;T.Gem.2005,7680, met noot R.VEKEMAN, “De eerste regionale stedelijke
afbakeningsplannen”; zie in dezelfde zin F. DE PRETER, “De
stedenbouwkundigeperikelenvanhetbedrijfDOMOteOudenaarde
gavenreedsaanleidingtotmeerdereinteressantearrestenvande
RaadvanState”,147-148,nr.10.
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35.Eenanderejuridischeproblematiekspeeltbijhet
bestemmingsvoorschrift voor ‘Uitbreidingsgebied
voor stedelijke functies’, dat hoofdzakelijk op de
woonfunctieisgericht:“Ditgebiedisbestemdvoorde
uitbouw van stedelijke functies die complementair zijn
aanhetwonen, metinbegripvandewoonfunctie, zoals
omschreveninartikel5.1.0.vanhetK.B.van28december
1972.Ditreservegebiedmagslechtsaangesneden
wordennadateengemeentelijkplanvanaanleg
vanditgebiedalsééngeheelisopgesteldendoor
de administratieve overheid is goedgekeurd. De
integratie van de nog bestaande mijngebouwen in dit
geheelisnoodzakelijk”160.
Indematedatdezevoorschriftendeuitvoerbaarheid
van het gewestplan afhankelijk maken aan de
voorafgaandeopmaakvaneenBPA,lijkenzeinstrijd
te zijn met het beginsel dat een in het gewestplan
vastgesteldebestemminguitzichzelfrechtsgevolgen
moet hebben161. Bovendien mogen de bepalingen
van een plan van aanleg de rechtsonderhorigen
omwille van de rechtszekerheid niet voor een
onbepaalde tijd in het ongewisse laten over de
uiteindelijke bestemming die aan hun gronden zal
worden gegeven162. Ook over deze aanvullende
stedenbouwkundige voorschriften bestaat geen
specifieke rechtspraak, zodat geen uitsluitsel kan
worden gegeven over de precieze interpretatie
ervan.

(160) GewestplanHasselt-Genk.
(161) R.v.St.,Van Niel en Heinkens, nr. 117.347, 21 maart 2003, T.R.O.S.
2003, 357-360, met noot F. DE PRETER, “Flexibiliteit en
rechtszekerheid in de voorschriften van plannen van aanleg” en
T.R.O.S.2003,187-189;zieinzekerezinookderechtspraakvande
RaadvanStatedienietaanvaardtdatBPA’sdeafgiftevanvergunningen
afhankelijk stellen van een vooraf door de gemeenteraad goed te
keuren‘inrichtingsplan’(R.v.St.,CorreiadeAlmeida,nr.82.079,met
nootB.ROELANDTS,“Flexibiliteitinaanleg-enuitvoeringsplannen”,
T.R.O.S. 2000, 16-24, T. Gem. 2002, 59-61, met (nakomende) noot
R.VEKEMAN,“Flexibele ruimtelijke ordeningsplannen” en T. Gem.
2002,305-306;vgl.ookbetreffendeeenvoorafgaande‘machtiging’,
resp.‘specifiekerealisatieprocedure’voorafgaandaandevergunning:
R.v.St., vzw Buurtcomité Flanders Expo, nr. 116.301, 21 februari
2003,T.R.O.S.2003,176-178,noot;R.v.St.,Muto,nr.120.209,5juni
2003, 287-289; T.R.O.S. 2003, 351-368, met noot F. DE PRETER,
“Flexibiliteitenrechtszekerheidindevoorschriftenvanplannenvan
aanleg”). Een‘inrichtingstudie’ die enkel als informatief document
dientvoordevergunningverlenendeoverheidiswelaanvaardbaar
(R.v.St.,nvSchelfhout,nr.130.212,9april2004;T. Gem.2005,76-80,
met noot R.VEKEMAN, “De eerste regionale stedelijke
afbakeningsplannen”).
(162) Bv.R.v.St.,nvImobe,nr.82.076,13augustus1999,T.R.O.S.1999,298,
aangehaalddoorS.DETAEYE,“Hetrechtszekerheidsbeginselenhet
vertrouwensbeginsel”, in B. HUBEAU en P. POPELIER, Behoorlijk
ruimtelijk ordenen. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de
ruimtelijkeordeningendestedenbouw,Brugge,dieKeure,2002,128129,nr.63.

Beterlijkthettezijngesteldmeteenanderaanvullend
gewestplanvoorschrift, met name ‘Reservegebieden
voorwoonwijken’.Ditbestemmingsvoorschriftkomt
in een aantal variaties voor in verschillende
gewestplannen163, zoals bijvoorbeeld het volgende
voorschrift uit het gewestplan Ieper-Poperinge:“De
gebieden die als‘reservegebieden voor woonwijken’ zijn
aangeduid, kunnen op initiatief van de Staat, de
gemeente of vereniging van gemeenten, worden
bestemd voor de aanleg van woonwijken die als
een stedenbouwkundig geheel zijn opgevat. Daarin zijn
toegelaten sociale en middelgrote woningen, kleine
landeigendommen en middelgrote woningen, groene
ruimten en socio-culturele inrichtingen alsmede
voorzieningenvoorhandel,dienstverlening,ambachtenen
diversekleinbedrijvendievoorhetnormaalfunctioneren
van de woonwijk nodig zijn. In de woonwijken mag de
bouwdichtheid25woningenperhectarenietoverschrijden,
zijnslechtsgebouwenmettenhoogstetweebouwlagen
toegelaten en moet de globale oppervlakte van de
openbare groene zone ten minste 15 m² per inwoner
bedragen. De bestemming als in het eerste lid
bepaaldkanmaarwordenverwezenlijktnadatzij
ineendoorOnsgoedgekeurdbijzonderplanvan
aanleg is vastgesteld”. Hoewel er hierover geen
rechtspraakbestaat,lijkendergelijkevoorschriftenop
het eerste gezicht niet dezelfde problemen op te
roepenalsdevoormeldevoorschriftendiedeopmaak
vaneenBPAvereisen,omdathetvoorschriftophet
eerstegezichtlijkttezijnopgevatalseen‘overdruk’.
Ditblijktookuithetgrafischevoorschrift(eenrood
rasteropeengeleachtergrond).Ditzoubetekenen
dat het gewestplan wel degelijk uit zichzelf
rechtsgevolgen heeft, zolang de bestemming
‘reservegebiedvoorwoonwijken’nietisverwezenlijkt
door middel van een BPA.Tot dit moment lijkt de
grondkleurvanhetgewestplanvankrachtteblijven.
Dit wordt alvast uitdrukkelijk bevestigd in de
gewestplannenvanRoeselare–TieltenAntwerpen,
waar op het einde van het bestemmingsvoorschrift
volgende bepaling is opgenomen:“Zolang het in het
derde lid bedoelde bijzonder plan van aanleg door ons
nietisgoedgekeurd,mogeninhetbetrokkengebiedslechts
werken en handelingen worden uitgevoerd die
overeenstemmen met de bestemming aangegeven door
degrondkleurinhetgewestplan”.

VoordeopmaakvantoekomstigeRUP’sishetalvast
vangrootbelangdatmetdebovenstaandeprincipes
wordtrekeninggehouden,wanthoeweldeprincipes
gehaald worden uit rechtspraak met betrekking tot
plannenvanaanleg,lijkenzeevenzeervantoepassing
tezijnopRUP’s164.

(163) GewestplannenIeper-Poperinge,Roeselare-Tielt,Antwerpen,HalleVilvoorde.

(164) F.DEPRETER,“Flexibiliteitenrechtszekerheidindevoorschriften
vanplannenvanaanleg”,l.c.,368.
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