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Indezebijdragewordendejuridischegrenzenvanhetge-

westplanvoorschrift‘woonuitbreidingsgebied’afgetast.De

mogelijkheden in een woonuitbreidingsgebied zijn beperkt

tot stedenbouwkundige vergunningen voor groepswoning-

bouw,eenordeningviaBPAofeenordeningviaeensubstan-

tiële verkavelingsvergunning. In de bijdragewordt vooreerst

ingegaanophetbegrip‘groepswoningbouw’enwordtonder-

zochtaanwelkewettelijkebepalingeneendergelijkeaanvraag

zoal moet of kan worden getoetst, waarbij veel aandacht

wordtbesteedaandebeoordelingvande‘goedeplaatselijke

ordening’enaanderechtskrachtvanomzendbrievenenstruc-

tuurplannen.Dezelfdeoefeningwordtgedaanvoordeorde-

ning vanhet gebied via een verkavelingsvergunning.Daar-

naastwordtnagegaanwelkebeperkingen ergeldenvoorde

ordening van woonuitbreidingsgebied via BPA, waarbij op-

nieuwveelaandachtgaatnaarderelatiemetdestructuur-

plannen en de rechtskracht van omzendbrieven. Tot slot

wordennogeenaantalgelijkaardigeaanvullendegewestplan-

voorschriftenonderzochtopmogelijkejuridischeknelpunten

(woonaansnijdingsgebied, woonreservegebied, uitbreidings-

gebied voor stedelijke functies, reservegebied voor woonwij-

ken).

I. ALGEMENEREGEL

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
heeftgenomen,ofwelomtrentdezevoorzieningengeen
metwaarborgenomkledeverbintenisisaangegaandoor
depromotor”.

Deze regel laat zicheenvoudig samenvatten: zolang
debevoegdeoverheidoverdeordeningvanhetge-
biednietheeftbeslist,ishetterreindatinwoonuit-
breidingsgebiedisgelegen,uitsluitendbestemdvoor
groepswoningbouw.OrdeningismogelijkviaBPAof
via een globale verkavelingsvergunning (zie verder
nummer17).Uitartikel5.1.1vanhetK.B.van28de-
cember1972blijktnietdatdegemeenteverplichtis
omeenbeslissingtenemenoverdeordeningvanhet
woonuitbreidingsgebied.Debepalingregelt integen-
deelhetgevalwaarbijoverdeordeningnogniet is
beslist2. In dit geval schrijft de bepaling voor dat
woonuitbreidingsgebied uitsluitend voor groepswo-
ningbouwisbestemd.Dewetlaathieropgeenafwij-
kingentoe3.Debepalingenvanartikel5.1.1vanhet
K.B.van28december1972latengeenruimtevoor
interpretatie4.

Hieronderwordtachtereenvolgensonderzochtwel-
keregelsgelden1)vooreenaanvraagvooreenste-
denbouwkundige vergunning voor groepswoning-
bouw(nummers2-16),2)voorhetordenenvanhet
gebiedviaBPA’s(nummers18-27)en3)voorhetor-
denen van het gebied via verkavelingsvergunningen
(nummers28-32).

Met omzendbrieven van 25 oktober 2005 werden
eenaantalnieuweregelsuitgevaardigdm.b.t.demo-
gelijkheidomwoonuitbreidingsgebieden al danniet

Overdejuridischegrenzenvan
hetvergunningen-enplanningsbeleid
inwoonuitbreidingsgebied

Pieter-JanDefoort,kabinetsmedewerkergedeputeerdeRuimtelijkeOrdeningWest-Vlaanderen*,
LicentiaatindeRechtenenGAS/MasterindeRuimtelijkePlanning

(*) Allestandpuntenindezebijdragezijnstriktpersoonlijkenkunnen
niet worden toegerekend aan het provinciebestuur West-
Vlaanderen.

(1) K.B. van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de
toepassingvandeontwerpgewestplannenendegewestplannen.

(2) R.v.St.,gemeenteKluisbergen,nr.77.723,17december1998.
(3) R.v.St.,Sermeus,nr.65.290,18maart1997.
(4) R.v.St.,Denutte,nr.105.951,25april2002.

04_Rechtsleer.indd4 28-03-200614:30:24

this jurisquare copy is licenced to LDR Advocaten



1c4e5e2b-03fd-459c-ab31-3ce7c8168cf1

R E C H T S L E E R

5

M
a

a
rt

2
0

0
6

/
4

1

te kunnen ontwikkelen5. In de rechtsleer worden
vragengesteldomtrentdewettigheidvandezeminis-
teriëlecirculaires6.Ookditwordtonderzocht.

Totslotwordtnogheelkortingegaanopeenaantal
aanvullendebestemmingsvoorschriftendiegelijkaar-
digedoelstellingennastrevenalswoonuitbreidingsge-
bied,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. INDIENHETWOONUITBREI-
DINGSGEBIEDNIETISGEOR-
DEND:GROEPSWONINGBOUW

II.1.Watis‘groepswoningbouw’?

2.Inhetlichtvandebovenstaandebasisregelishet
essentieel te weten wat het begrip‘groepswoning-
bouw’preciesbetekent.Hetbegripstaatalvastnietin
VanDaleenbehoeftdusinterpretatie.Inhetarrest
NIJSdefinieertdeRaadvanStatehetbegrip:“Overwe-
gendedatonder‘groepswoningbouw’indezinvanartikel
5,1.1,vanhetK.B.van28december1972dienttewor-
denverstaanhetgelijktijdigoprichtenvanmeerderege-
bouwenbestemdvoorbewoningdieéénsamenhangend
geheelvormen”7.Inhetdesbetreffendegevalginghet
over een aanvraag die de verkaveling beoogde van
eenperceel grond in 11 loten,waarvan1bestemd
voorhetoprichtenvaneenappartementsgebouwen
deoverige10voorhetoprichtenvanééngezinswo-
ningen.DeRaadoordeeldedathetaldusgingomka-

vels voor individuele bouwprojecten en niet om
‘groepswoningbouw’.Uitdedefinitiekunnendrieele-
mentenwordenafgeleidwaaraaneenaanvraagmoet
voldoen om te worden beschouwd als groepswo-
ningbouw:1)hetmoet gaanomhet gelijktijdigop-
richtenvanmeerderegebouwen,2)hetmoet gaan
omgebouwenbestemdvoorbewoningen3)diege-
bouwenmoetenéénsamenhangendgeheelvormen.
Nietelkezgn.‘collectievebouwvergunning’voorwo-
ningen8isdustebeschouwenalsgroepswoningbouw,
hetmoetbovendiengaanomeensamenhangendge-
heel.Uithetarrestvaltnietafteleidenofditbete-
kentdatdewoningenookmaterieelmetelkaarmoe-
tenzijnverbonden,watzoubetekenendateenpro-
ject met (overwegend) losstaande bebouwing hoe
danooknietinaanmerkingkomtomtewordenbe-
schouwdalsgroepswoningbouw,danwelofhetkan
volstaandatdewoningenéénstedenbouwkundigge-
heel vormen enm.a.w. een samenhangend voorko-
menhebben9.

NaasthetvoormeldearrestNijs,waarindeRaadvan
Statehetbegrip‘groepswoningbouw’positiefdefini-
eerde,bestaanertalvanarrestenwaarindeRaadil-
lustreerdewatgééngroepswoningbouwis,watimpli-
ceertdatdergelijkeaanvragennietzijntoegelatenin
eenniet-geordendwoonuitbreidingsgebied:
- een gsm-mast met twee halogeenspots voor de

verlichting van een voetbalveld is ‘alleszins’ geen
groepswoningbouw10;

(5) 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.

(6) 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).

(7) R.v.St.,Nijs,nr.130.386,20april2004.

(8) Wanneereenbouwpromotoreenterreinaankoopt,het‘verkavelt’,
dewegeninfrastructuuraanlegtenallewoningenindeverkaveling
bouwt,moethij nietovereenverkavelingsvergunningbeschikken,
maar over een collectieve bouwvergunning. In dit geval worden
immers geenkavels verkochtdiebestemdzijn voorwoningbouw
(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).

(9) In een ander arrest lijkt deRaad van State te aanvaardendatde
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).

(10) R.v.St.,VanHolderc.s.,nr.130.298,15april2004,T.R.O.S.2004,302.
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- door een milieuvergunning te verlenen voor een
kunststoffenverwerkendbedrijfwordthetbestem-
mingsvoorschriftwoonuitbreidingsgebiedgeschon-
den11;

- eenregularisatievergunningvoorhetoprichtenvan
een appartement en kantoren heeft “uiteraard”
geengroepswoningbouwtotvoorwerp12;

- een verkavelingsaanvraag met 16 loten, bestemd
voor‘eengezinswoningen,dienstenendetailhandel’
waarbijwordtbepaalddatvoorde inplantingvan
deconstructieseen‘vrijezijkavelstrook’van3me-
ter in acht dient te worden genomen, kan“be-
zwaarlijk” als groepswoningbouw worden be-
schouwd13;

- een milieuvergunning voor een containerpark
schendtdebestemmingvaneenwoonuitbreidings-
gebied, dat bij gebrek aan ordening uitsluitend is
bestemdvoorgroepswoningbouw14;

- eenaanvraagvooreenrijhalvoorpaardenenstal-
lingenisnietinovereenstemmingmetdebestem-
ming woonuitbreidingsgebied, omdat dit geen
groepswoningbouwbetreft15;

- eenstedenbouwkundigevergunningvoorhetop-
richtenvaneentoonzaalmetmagazijn,werkruimte
en twee appartementen, heeft “uiteraard” geen
groepswoningbouwtotvoorwerp16.

Hetbovenstaandeoverzichtbevestigtdatdebewoor-
dingenvanartikel5.1.1vanhetK.B.van28december
1972,eninzonderheidhetwoord“uitsluitend”,geen
afwijkingentoelaatengeenruimtelaatvoorinterpre-
tatie(ziehogernummer1).Hetvolstaatdusnietom
bijvoorbeeldeenaantal appartementen tevoorzien
–groepswoningbouwbijuitstek–,incombinatiemet
anderefuncties,omtevoldoenaanhetbestemmings-
voorschrift dat immers “uitsluitend” groepswoning-
bouwvoorschrijft.

Hetfeitdatdeordeningvanhetgebiedreedsophet
terreinzouzijnvastgelegd,doordatreedsvergunnin-
genwerdenafgeleverd, isnietrelevant,enkangeen
argumentvormenomeenvergunningtekunnenafle-
veren voor een andere constructie dan groepswo-
ningbouw17. De omstandigheid dat voor de omlig-

gende percelen reeds vergunningen werden afgele-
verd kan geen afwijking van de bestemmingsvoor-
schriftenverantwoorden.Hetgelijkheidsbeginselkan
geenaanspraakopgelijkheid indeonwettigheid in-
houden18.Dehogervermeldeomzendbriefvan8juli
1997, zoals gewijzigd door de omzendbrief van 25
oktober 2002, stelt dat individuele bouwaanvragen
op restpercelen in woonuitbreidingsgebied vergun-
baarkunnenzijn.Ditisduidelijkinstrijdmetdever-
melderechtspraak,enkandanooknietrechtsgeldig
worden toegepast, aangezien een omzendbrief het
gewestplanvoorschriftnietkanwijzigen19(zieverder
nummer14).

VolledigheidshalvewordtnogopgemerktdatdeRaad
vanStatewelaanvaardtdatdebestemming‘groeps-
woningbouw’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 ‘groepswoning-
bouw’,zoalshogergedefinieerd,blijftdevraagwelke
beoordelingsvrijheid de overheid heeft om de ver-
gunningteverlenenofteweigeren.Eenaanvraagvoor
‘groepswoningbouw’isnamelijk‘zone-eigen’inwoon-
uitbreidingsgebied.DeRaadvanStatebevestigdeuit-
drukkelijk dat artikel 5.1.1“wel degelijk uit zichzelf
rechtsgevolgencreëertwaarditgebied,zonderdatover
deordeningvanhetgebiedvoorafgaandelijkdoordebe-
voegdeoverheidisbeslist,reedseenonmiddellijkuitvoer-
barebestemmingheeft,metnamegroepswoningbouw”21.

(11) R.v.St.,Tytgat,nr.125.138,6november2003.
(12) R.v.St.,BeekmanenVanButsele,nr.117.017,13maart2003,T.R.O.S.

2003,182-183.
(13) R.v.St.,n.v.GroeningheVerverij,nr.113.331,5december2002.
(14) R.v.St.,Denutte,nr.105.951,25april2002,T.B.P.2003,357.
(15) R.v.St.,KieboomsenJanssens,nr.80.541,31mei1999.
(16) R.v.St.,Sermeus,nr.65.290,18maart1997.
(17) R.v.St.,BeekmanenVanButsele,nr.117.017,13maart2003T.R.O.S.

2003,182-183.

(18) R.v.St.,Nijs, nr. 130.386, 20 april 2004; R.v.St.,VanHolder e.a., nr.
130.298,15april2004,T.R.O.S.2004,302.

(19) Zie in dezelfde zin S. LUST, “Het K.B. van 28 december 1972
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-
gewestplannenendegewestplannen.Eenoverzicht”,T.B.P.1997,8,nr.
36-37.

(20) R.v.St., De Brabandere, nr. 40.657, 8 oktober 1992 (zie ook het
verbeterdearrestDeBrabandere,nr.40.491,24september1992).

(21) R.v.St.,VanNiel enHeinkens, nr. 117.347, 21maart 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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Devraagiswaardegrenzenliggenvandieuitvoer-
barebestemming.

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,enkandusalleengeldeninzo-
verrehetdaarmeeverenigbaaris.Hetisdusnietzo
dat een planbestemming ipso facto het recht geeft
aandeeigenaarvaneenstukgrondomteallentijde,
ophetdoorhemgekozenogenblik,deplanbestem-
mingviavergunningenopdemeestmaximalewijzete
realiseren25.Wanneerergeenbijkomendeverorde-
nendemaatregelenbestaan(zoalseenRUP,eenBPA,
eenverordeningofeenverkavelingsvergunning)kan
deoverheiddestedenbouwkundigetoestandopei-
gengezagbeoordelen26.

Anderzijdskandeoverheidbijhetuitoefenenvandie
discretionairebevoegdheidgeenkennelijkonredelijke
beslissing nemen27. Dergelijke beslissingen kunnen
leidentoteenvernietigingbijdeRaadvanState.Wan-
neer de aanvrager aannemelijk kan maken dat de
overheidinwerkelijkheidondergeenbedingeender
welkevormvanbebouwingophetperceelwensttoe

testaan,zaleventueeleenrechtopschadevergoeding
ontstaan,datbijvoorbeeldkanwordengebaseerdop
eenschendingvanheteigendomsrechtendebegin-
selen van de zogenaamde quasionteigening.Van die
leerkantoepassingwordengemaaktwanneerdeop-
gelegde beperkingen disproportioneel zijn en de
grondelkewaardeontnemen28.Eenvernietigingvan
eenweigeringvaneenverkavelingsvergunningdoor
deRaadvanStatelevertechternietnoodzakelijkeen
bewijsvanfoutvandeoverheid,indienblijktdatde
overheid steedseengoederuimtelijkeordeningop
hetoogheeftgehad29.

Hieronderwordtonderzochtwaarvoordeoverheid
deuiterstegrenzenvanhaarbeleidsvrijheidliggenom
vergunningsaanvragen,dieconformzijnmethetbe-
stemmingsvoorschrift, te beoordelen. Ook bestem-
mingsconformeaanvragenkunnenimmersnietzon-
dermeer worden vergund. Dergelijke aanvragen
moeten vooreerst steeds in overeenstemming zijn
metdegoedeplaatselijkeordening.Daarnaastgelden
nogheelwatanderewettelijketoetsingsgronden.De
beoordelingvandegoedeplaatselijkeordeningende
anderewettelijkvereistenvoordeaanvraagvaneen
stedenbouwkundigevergunningvoorgroepswoning-
bouwwordenhiernabehandeld.

II.2.2. Degoedeplaatselijkeordening

4.Deoverheidmoeteenvergunningaanvraagnietal-
leen toetsen aan de geldende stedenbouwkundige
voorschriften, maar de overheid moet bovendien
steedsoordelenofdeaanvraagverenigbaarismetde
‘goedeplaatselijkeordening’30.Deze verplichting is
uitdrukkelijkvoorzieninartikel43§2,eerstelidvan
hetCoördinatiedecreet31voorde‘oude’procedure
enindeartikelen110§2en121§2DRO32voorde
‘nieuwe’procedure’.UiteenarrestvanhetArbitrage-
hof blijkt bovendien dat ook artikel 4 DRO een
rechtsgrondisdiedevergunningverlenendeoverheid
ersteedstoeverplichtomeenafwegingtemakenvan

(22) 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.

(23) B.BOUCKAERTenT.DEWAELE,o.c.,4-6,nr.5;R.VEKEMAN,o.c.,
1-4,nr.2-3.

(24) D.LINDEMANSenJ.BLANCKE,Debouw-enverkavelingsvergunning
inhetVlaamseGewest,Heule,UGA,1997,17.

(25) D.ERREYGERS,“Artikel56§1,2°vanhetdecreetbetreffendede
ruimtelijkeordening:hetbesluitvandegemeenteraadoverdezaak
vandewegen.Magdegemeenteraadeenverkavelingbeleidvoeren?”,
T.R.O.S.1999,16.

(26) R.VEKEMAN,o.c.,267,nr.299en463,nr.469.
(27) 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.VANDAMMEen
J.VANDELANOTTE,OverzichtvanhetBelgischAdministratiefRecht,
Mechelen,Kluwer,2002,55-56en922-923,nr.964;A.VANMEN-
SEL, I.CLOECKAERT,W.ONDERDONCKenS.WYCKAERT,De
Administratieve Rechtshandeling. Een Proeve, Gent, Mys & Breesch,
1997,72-73,nr.190-191.

(28) B.BOUCKAERTenT.DEWAELE,o.c.,178,nr.175en314,nr.313-
314.

(29) Rb.Gent12maart2003,T.G.R.2003,81enT.R.O.S.2004,139-140.
(30) B.BOUCKAERTenT.DEWAELE,o.c.,243,nr.234;R.VEKEMAN,

o.c.,463-469,nr.469-473.
(31) Decreetbetreffendederuimtelijkeordeninggecoördineerdop22

oktober 1996, diverse malen gewijzigd, in deze bijdrage
‘Coördinatiedecreet’genoemd.

(32) Decreetvan18mei1999houdendedeorganisatievanderuimtelijke
ordening, diverse malen gewijzigd, in deze bijdrage afgekort als
‘DRO’.
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deruimtelijkedraagkrachtendediverseruimtelijke
behoeftenomdegoederuimtelijkeordeningtebe-
oordelen33. Ook de Raad van State lijkt artikel 4
DROteerkennenalsrechtsgronddiedevergunning-
verlenende overheid verplicht om elke aanvraag te
toetsenaandeeisenvandegoederuimtelijkeorde-
ning34.DeRaadvanStatelijktdeplichtomdegoede
plaatselijke ordening te onderzoeken ook recht-
streekstelinkenmetartikel2en3vandeWetvan
29juli1991betreffendedeuitdrukkelijkemotivering
vandebestuurshandelingen35.Artikel19, laatste lid
vanhetK.B.van28december1972bepaaltboven-
dien specifiekm.b.t. de gewestplannendateenver-
gunningslechtsmagwordenafgeleverdvoorzoverde
aanvraagverenigbaarismetdegoedeplaatselijkeor-
dening,ook al is de aanvraagniet in strijdmethet
gewestplan.Maarookwanneerdeaanvraagbetrek-
kingheeftopeenstukgronddatgelegenisbinnende
perimetervaneenBPAofeenverkavelingsvergunning
dientdeoverheiddegoedeplaatselijkeordeningte
evaluerenindiendestedenbouwkundigevoorschrif-
tenweiniggedetailleerdzijnennogruimtelatenvoor
appreciatie36.Ditprincipegeldtevenzeervooraan-
vragendieonderhettoepassingsgebiedvaneenRUP
vallen36bis.

De goede plaatselijke ordening moet/kan slechts
wordenonderzochtindieneenaanvraagconformis
met de bestemmingsvoorschriften. De vaststelling
dateenaanvraaginstrijdismetdegeldendebestem-
mingsvoorschriftenvolstaatimmersomdeaanvraag
te weigeren37. De overwegingen dat een aanvraag

vooreenbedrijfsgebouwinwoonuitbreidingsgebied
deordeningvanhetgebiednietinhetgedrangbrengt,
ineengoedeontsluitingvoorziet,opeengeschikte
inplantingplaats is voorzien, binnen de normale 50
meterbouwzone isgelegen,aansluitopeenwoon-
zone,enz.zijnnietrelevant,aangezienwoonuitbrei-
dingsgebied‘uitsluitend’ isbestemdvoorgroepswo-
ningbouw38. Inafwachtingvaneentoekomstigeor-
deningkunnengeenandereconstructiesdan‘groeps-
woningbouw’ worden voorzien, zoals bedrijven,
voorzieningeneninrichtingen,ooknietalszijverenig-
baarzoudenzijnmetdeonmiddellijkeomgeving39.

Voor een project dat wél wordt gekwalificeerd als
groepswoningbouwendatisgelegeninwoonuitbrei-
dingsgebiedisdeoverheidsteedsverplichtomzich
eenopvattingtevormenoverdegoedeplaatselijke
ordening40.Delouterevaststellingdateenwoonuit-
breidingsgebiedreedsis‘aangetast’en‘aangesneden’
doorwoningen,zonderenigeverderoverwegingmet
betrekkingtotdevraagofeenbouwvanvierblokken
metelkeenaantalserviceflatsmetverbindingsgale-
rijenwelkadertindeomgeving,methaarspecifieke
kenmerkenenkarakter(metnameeenomgevingdie
gekenmerkt wordt door kleinschaligheid en in het
gezichtsveldvaneenbeschermddorpsgezichtenmo-
numenten),schendtdeopdeoverheidrustendever-
plichtingzicheenopvattingtevormenoverdegoede
plaatselijke ordening alvorens een stedenbouwkun-
digevergunningafteleveren41.

5.Deoverheidheefteengrotebeleidsvrijheidbijde
beoordelingvandegoedeplaatselijkeordening42.Be-
paaldearrestenvandeRaadvanStatelijkenzelfste
aanvaardendatdeoverheidvergunningaanvragenkan
weigeren,omeenwoonuitbreidingsgebiedtevrijwa-
renmethetoogopeenplanmatigeaanpak.

(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,HandboekRuimtelijkeOrdening 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 bouw-
vergunningen”,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.

(38) R.v.St.,Sermeus,nr.65.290,18maart1997.
(39) 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.
(40) Bv.R.v.St., gemeenteKluisbergen,nr.59.999,11 juni1996,T.Gem.

1997, 314-319, met noot R.VEKEMAN, “De gemeente en het
administratiefkortgeding–vervolg”.

(41) R.v.St., gemeente Kluistbergen, nr. 77.723, 17 december 1998
(vernietiging).

(42) Voorvoorbeeldenm.b.t.dediscretionairebeoordelingsmargevan
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.
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Eenopmerkelijk arrest in dit verband is het arrest
MOTMANS,datweliswaarovereenverkavelingsver-
gunninghandelt,maarwaarvandeoverwegingenvan
hetarrestnietteminrelevantzijnvoorstedenbouw-
kundige vergunningen voor groepswoningbouw43.
Hetbetrofeenverkavelingsvergunningvooreenstuk
grond,gelegennaasteenbestaandeverkavelingsver-
gunningvanvijflotendieeenjaareerderwasafgele-
verd aan dezelfde aanvrager in hetzelfde woonuit-
breidingsgebied. Uit het advies van de gemachtigde
ambtenaar blijkt dat ook de nieuwe aanvraag een
“kleineverkaveling”betrof.Verderkanuithetarrest
wordenafgeleiddatinhetbetreffendewoonuitbrei-
dingsgebied“reedsmeerderevergunningen”werden
afgeleverd, maar dat desondanks het woonuitbrei-
dingsgebiednogmaarrelatiefbeperktwasaangesne-
den (1/3 volgens de aanvrager, 12,5% volgens het
VlaamsGewest).Degemeentehaddeaanvraagmet
gunstigpreadviesdoorgestuurdnaardegemachtigde
ambtenaar,dieevenweleenbindendnegatiefadvies
hadgegevenomdathetsteedsverderaansnijdenvan
hetwoonuitbreidingsgebiedviakleineverkavelingen
eengoederuimtelijkeaanlegverhindert,enomdatde
mogelijkhedenvoorontsluitingvanhetbinnengebied
maximaalgevrijwaarddiendenteworden.Deaanvra-
gerginginberoeptegendeweigering,endeBesten-
digeDeputatieverleendedevergunning,hierbijver-
wijzendnaarhetfeitdatergeensprakemeerwasvan
onaangetastwoonuitbreidingsgebied,geletopdever-
schillendebestaandevergunningen,o.a.devergunning
vandezelfdeaanvragervoorhetperceelonmiddellijk
aansluitendopdenieuweaanvraag.Degemachtigde
ambtenaartekendetegendezebeslissingberoepaan
bijdeminister,diedevergunningweigerdemeteen
zeer uitgebreide motivering, die door de Raad van
State als draagkrachtig werd beoordeeld. De Raad
vanStatesteldevastdatdemotieventweeërleiwa-
ren:deniet-conformebestemmingenerzijdsenbe-
leidsredenen anderzijds. De Raad van State onder-
zoektuitgebreidbeidesoortenmotieven.Teneerste
steltdeRaadvanStatevastdathetbestredenbesluit
oordeeltdatdeaanvraagnietkanbeschouwdwor-
denalsgroepswoningbouwendathetgebiednietis
geordend.Normaalgezienisdeplanologischeonver-
enigbaarheidopzicheenafdoendemotiveringomde
vergunningteweigeren,enzoudeRaadvanStatede
andere(overtollige)motievenvandebeslissingniet
meermoetenonderzoeken44.Desondanksgeeftde

RaadvanStateinhetarrestMOTMANSuitdrukkelijk
de beleidsredenen van de weigeringbeslissing weer,
enwordtzelfsdevolgendeoverweginguitdebestre-
denbeslissinggeciteerd:“datinhetkadervandehui-
digevisieopeenrationelebenuttingvandewoonuitbrei-
dingsgebiedenhetnietverantwoordisnieuwevergunnin-
genteverlenenzondereenoverwogenplanmatigeaan-
pak van het gebied; dat zoals gesteld momenteel nog
geen door deminister goedgekeurd ordeningsplan voor
het gebied bestaat”.DeRaad vervolgt als volgt:“dat
aandevoormeldeoverwegingeengrondigeuiteenzetting
voorafgaat,metbetrekkingtotderelatievegaafheidvan
hetbetrokkenwoonuitbreidingsgebied,metbetrekkingtot
detotaleoppervlaktevanhetperceel,voorwerpvande
verkavelingsaanvraagenmetbetrekkingtothetsteden-
bouwkundigbeleiddatinhetverledendoordeoverheid
werdgevoerd;datbijgevolgdemotievenvandebestreden
beslissingopheteerstegezichthetbeschikkendgedeelte
ervanlijkentekunnendragen;dathetdispositiefvanvoor-
meldebeslissingalsvolgtluidt:
“(…)datdebeslissingvandeBestendigeDeputatiehet
algemeenbelangschaadteninstrijdismeteendegelijk
bestuur inzake ruimtelijkeordeningen stedenbouw;dat
hetberoepvandegemachtigdeambtenaardientingewil-
ligd””.
Uitdebesprekingvanhettweedemiddelblijktnog
veelduidelijkerdatdeoverheidovereenappreciatie-
bevoegdheidbeschiktomvergunningentebeoorde-
lenopgrondvandegoederuimtelijkeordening,en
datdehierbovengeciteerderedenenhiertoedraag-
krachtigkunnenzijn:“datzolangergeendefinitiefBPA
istotstandgekomen,devergunningverlenendeoverheid
overeenappreciatiebevoegdheidlijkttebeschikken,wat
inhoudt dat de verkavelingsaanvragen geval per geval
wordebeoordeeld,opgrondvandeconcreteeisenin-
zakeruimtelijkeordeningenstedenbouwdiegel-
denophettijdstipvandeverkavelingsaanvraag;datdien-
volgensnochhetrechtszekerheidsbeginsel,nochhetver-
trouwensbeginselopheteerstegezicht lijkentezijnge-
schonden;dathetzelfde lijkt tegeldenvoorhetmotive-
rings- en gelijkheidsbeginsel, omdat de vergunningverle-
nendeoverheidinvoorliggendgevalnietgebondenlijktte
zijndooreenvroegereopvattingbetreffendedevereisten
vaneengoedeplaatselijkeordening,zodat,mitseenbe-
hoorlijkeredengeving,wathetgeval lijkttezijn,
eentweedeverkavelingsaanvraagingedienddoordezelf-
de verzoeker, betreffende andere percelen, kanworden
geweigerdenomdatdevergelijkingmetdeverkavelings-
vergunning,verleendbijministerieelbesluitvan30maart
1995nietlijktoptegaan;datgeletophaarappreciatie-
bevoegdheiddeverwerendepartijopgoedegronden
lijkttekunnenoverwegendat“hetnietverantwoord
isnieuwevergunningen teverlenen, zondereen

(43) R.v.St.,Motmans,nr.74.050,3juni1998.
(44) I.OPDEBEEKenA.COOLSAET,o.c., 195-196 en 308, nr. 245 en

408.
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overwogenplanmatigeaanpakvanhetgebied”;
dat de nieuwe opvatting van de vergunningverlenende
overheid steun lijkt te kunnen vinden in de bestaande
feiten;dattotdiefeitendevoordientoegekendevergun-
ningenbehoren,waaronderdeop30maart1995aan
verzoekertoegekendeverkavelingsvergunning;(…)”.
UitditarrestkanwordenafgeleiddatdeRaadvan
State aanvaardt dat eenoverheid op basis van een
uitgebreidemotiveringoverdegoedeplaatselijkeor-
dening,eenaanvraagkanweigerenomhetwoonuit-
breidingsgebiedtevrijwarentegenongewensteruim-
telijkeontwikkelingen.

Devraagrijstofditarrestdeveelgehoordestelling
onderschrijft, als zouden woonuitbreidingsgebieden
tebeschouwenzijnals‘reservegebieden’diepasmo-
genwordenaangesprokenalsdevraaghetaanbodin
dewoonzonesoverstijgt.Opbasisvanbepaaldean-
dererechtspraakzoumeninderdaaddeindrukkun-
nen krijgen dat de Raad van State die stelling aan-
vaardt. In het arrest GEMEENTE KLUISBERGEN,
oordeeldedeRaadvanStatedateenstedenbouw-
kundigevergunningdiewasafgeleverddoordeminis-
tervanRuimtelijkeOrdeninghetwoonuitbreidings-
gebied“op determinerende wijze” aansneed en zo
aandegemeenteelkbeslissingsrechtontnamomhet-
zijhetgebiedaantespreken,hetzijomhetalsnatuur-
gebiedtebehouden.DeRaadvanStateverweeshier-
bijnaareenministeriëlerichtlijn,dieo.a. steldedat
woonuitbreidingsgebieden“reservegebieden” zijn die
pasmogenwordenaangesprokenindiendewoonge-
biedenverwezenlijktzijn45.OokinhetarrestTHO-

MASenROMMENSheeftdeRaadvanStategesteld
datwoonuitbreidingsgebieden“inwezenzijnopgevat
alsreservezonesvanhetwoongebiedeneeninstrument
tothetvoerenvaneengrondbeleid’endatdewoonuit-
breidingsgebieden“zijnaangewezenomoptermijneen
residentiëlefunctietevervullen”46.Het(Franstalige)ar-
restGREGOIREenROWARTverwerptevenweluit-
drukkelijkdeideevanwoonuitbreidingsgebieden,die
zoudenmoetenfunctionerenalseensoortreserve-
gebiedendiepaskunnenwordenaangesnedenindien
erindewoonzonesnogonvoldoendebouwgrondis
om te voldoen aan een gestegen lokale vraag naar
bouwgrond.DeRaadvanStateoverwoogdathier-
mee een voorwaarde zou worden toegevoegd aan
hetgewestplanvoorschriftvoorwoonuitbreidingsge-
bieden47.

Ditlaatstesluitaanbijdereedsvermeldeuitspraak
vandeRaadvanStatedatwoonuitbreidingsgebieden
uitzichzelfrechtsgevolgencreëren48.Hetisduson-
juist om woonuitbreidingsgebieden zondermeer als
‘reservegebieden’tebeschouwen,waaroverdeover-
heid willekeurig kan oordelen. Uit de aangehaalde
rechtspraakblijktniettemindat,hoewelwoonuitbrei-
dingsgebiedenformeelgeen‘reservegebieden’zijn,de
vergunningverlenendeoverheideen zeer ruimebe-
oordelingsvrijheidlijkttehebbenominhetkadervan
de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
woonuitbreidingsgebieden te vrijwaren van onge-
wenste ruimtelijke evoluties. Hierbij moet echter
worden opgemerkt dat bij de beoordeling van de
goederuimtelijkeordeningsteedseenbeoordeling‘in
concreto’ moet worden gemaakt49, rekening hou-
dendmetdespecifiekekenmerkenvandeomgeving
enwaarbijdeverenigbaarheidvandeaanvraagmet
deonmiddellijke–endesgevallendruimere–omge-
ving moet worden nagegaan, en waarbij bovendien
geenelementenmogenwordenbetrokkendietotaal
vreemdzijnaandestedenbouwenderuimtelijkeor-

(45) R.v.St.,gemeenteKluisbergen,nr.59.999,11juni1996,,T.Gem.1997,
314-319,metnootR.VEKEMAN,“Degemeenteenhetadministra-
tiefkortgeding–vervolg”.Bijditarrestkunnentweezakenworden
opgemerkt:
- DeRaadvanStateformuleerdedevermeldeoverwegingenbijde

beoordelingvanhet‘moeilijkteherstellenernstignadeel’,enniet
bijdebeoordelingvandegegrondheidvaneenmiddel.

- De verwijzing naar een omzendbrief i.v.m. de stelling dat
woonuitbreidingsgebiedentebeschouwenzijnals‘reservegebieden’
isopheteerstegezichtopmerkelijk,aangezienvasterechtspraak
vandeRaad van State ervanuitgaat datomzendbrievenbuiten
toepassing moeten worden gelaten in de mate dat ze nieuwe
rechtsregels formuleren (zie verdernummers15en25). Inhet
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).

(46) 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).

(47) R.v.St.,GrégoireenRowart,nr.114.361,9januari2003.
(48) Ziehethoger innummer3geciteerdearrestR.v.St.,VanNielen

Heinkens,nr.117.347,21maart2003,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.

(49) R.v.St.,Demeuleneeree.a.,nr.128.874,5maart2004,T.R.O.S.2004,
133-134,nootenT.B.P.2005,562.

04_Rechtsleer.indd10 28-03-200614:30:26

this jurisquare copy is licenced to LDR Advocaten



1c4e5e2b-03fd-459c-ab31-3ce7c8168cf1

R E C H T S L E E R

11

M
a

a
rt

2
0

0
6

/
4

1

dening50. Denkbare weigeringsmotieven zouden al-
dusbijvoorbeeldkunnenzijn–uiteraardzonder in
drogredenentemogenvervallen–:hetprojectsluit
nietaanbijdenaastliggendebebouwing,deschaalvan
hetprojectpastnietmetdeomgeving,dearchitectu-
raleuitwerkingvanhetprojectisondermaatsofniet
passendindeomgeving,dewoondichtheidistegroot
ofteklein,hetprojectisslechtontsloten,hetproject
biedtteweinigkwalitatievepubliekeruimte,hetpro-
jectverhinderteengoedetoekomstigeordeningof
goedetoekomstigeontsluitingvandeoverigeperce-
leninhetwoonuitbreidingsgebiedenz.51.

6.Bijdebeoordelingvandegoederuimtelijkeorde-
ningishetaanteradenomelkeformeleverwijzing
naareenstructuurplanachterwegetelaten,geletop
artikel19§6DROendezeerstrengebeoordeling
van deRaad van State van deze bepaling52. In een
aantal commentaren op die rechtspraak wordt er
evenwelopgewezendathetal tegekzouzijnom
argumentenvan‘goederuimtelijkeordening’,dievol-
ledigzijnuitgewerkt,opzichzelfkunnenstaan,enniet
kennelijkonredelijkzijn,temoetenwerenomdatdie
opdeeenofanderemanierookineenstructuurplan
staanneergeschreven53.Hetwezeherhaalddatder-

gelijkemotievensteedseen in-concretobeoordeling
moeteninhouden(zienummer5).Hetzouinderdaad
absurdzijndatdevergunningverlenendeoverheidbe-
paaldeargumenten,dieopzicheenafdoendemotive-
ringvormenbijdebeoordelingvandegoederuimte-
lijkeordening,níétzoumogengebruikenenkelenal-
leenomdathetstructuurplanhetzelfdezegt.Ofmoet,
omgekeerd, de overheid bepaalde zaken weren uit
het structuurplan teneinde het vergunningenbeleid
niettehypothekeren?Wélishetzodateenloutere
verwijzingnaareenstructuurplangeenrechtsgrond
kanvormenbijdebeoordelingvaneenvergunning.
VEKEMANmerkthierbijevenwelopdathetvanuit
gezondverstandevidentlijktdateenbijkomstigever-
wijzingnaareenruimtelijkstructuurplangeenafbreuk
kan doen aan een zelfstandige motivering van een
vergunningsbesluit54.Dergelijkeverwijzing–dieop
zichonwettigis–valtimmerstebeschouwenalseen
overtollig motief, indien de inhoudelijke motivering
opzichzelfafdoendeis55.

II.2.3. Anderedecretaalbepaaldetoetsingsgron-
den

7.Voldoende uitgerusteweg –Krachtens artikel 100
§1DROkandeoverheidgeenstedenbouwkundige
vergunningverlenenvooreenprojectvoorgroeps-
woningbouwopeenstukgronddie,geletopdeplaat-
selijke toestand, onvoldoende is uitgerust56. Onge-
achtdeplaatselijketoestandvereisthetdecreetals
minimale uitrusting, een met duurzame materialen
verharde weg, voorzien van elektriciteitsnet. Rudi-
mentairesteenslagverhardingenaardewegenlijkenin
de toekomst dus uitgesloten57. Artikel 195sexies
DROvoorziet ineenuitzonderingvoorverkavelin-
gendie voor1mei2000 zijn goedgekeurd,waarbij
geenof beperktere lasten inzakeweguitrusting zijn
opgelegd58.

(50) Ziebv.hetzonetaangehaaldearrestR.v.St.,ThomasenRommens,
nr.43.273,10 juni1993;R.v.St.nr.60.147,13 juni1996;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.

(51) Vgl.A.STEVENS,“Flexibiliteitenrechtszekerheidindeadministra-
tievepraktijk”,T.R.O.S.,Bijzondernummer“Flexibiliteitenrechtszeker-
heidinderuimtelijkeplanning1999,32.

(52) R.v.St.,C.V.IntercommunaleHaviland,nr.82.574,30september1999,
nr.90.722,8november2000ennr.121.147,1juli2003.

(53) 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
indezelfdezin:B.ROELANDTS,“Ruimtelijkestructuurplannenen
rechtsbescherming:eenhardenootomkraken”,nootonderR.v.St.
nr.140.739,16februari2005,T.R.O.S.2005,246-247.

 …/…

 …/…
 Inanderezin:M.BOES,“Recenteontwikkelingeninzakeruimtelijke

ordening”,inM.BOES(ed.),Themis8.VomingsonderdeelAdministratief
Recht,Brugge,dieKeure,2001,9-12.

(54) R.VEKEMAN, “Structuurplannen en vergunningenbeleid”, noot
onder R.v.St., Intercommunale Haviland, nr. 82.574, 30 september
1999,T.Gem.2001,207-208.

(55) Vgl.I.OPDEBEEKenA.COOLSAET,o.c.,308,nr.408.
(56) Overeenaantalknelpuntenbijdetoepassingvandezebepaling,zie:

A. DESMET,“De onvoldoende uitgeruste weg: een probleemkind
vanderuimtelijkeordening”,T.R.O.S.2005,101-115.

(57) B. BOUCKAERT en T. DE WAELE, o.c., 248; S. LUST m.m.v.
D.LINDEMANSenY.LOIX,o.c.,580,nr.111.

(58) Vooreen interpretatievanartikel195sexies§1,zieArbitragehof,
nr.94/2005,25mei2005,B.S.10juni2005.Artikel195sexiesDRO

 …/…
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Metbetrekkingtothetgevalvangroepswoningbouw,
kannogwordengewezenopartikel100§2DRO,dat
voorschrijft dat de stedenbouwkundige vergunning
voorwoningenvaneensociaalwoonproject,inafwij-
kingopdevereistevandevoldoendeuitgerusteweg,
kanwordenverleendvanzodradestedenbouwkun-
dige vergunning voor de wegen en infrastructuur
voorderealisatievanhetsociaalwoonprojectisver-
leend.

8.Rooilijn–Artikel100§5DRObepaaltdatergeen
stedenbouwkundigevergunningkanwordenverleend
voorhetbouwenopeenstukgronddatdooreen
rooilijn is getroffen.Afwijkingenopditprincipezijn
mogelijk,ofwelindienuitdeadviezenvandebevoeg-
deinstantiesblijktdatdeuitvoeringvanderooilijnin
kwestienietbinnenvijfjaarnaafgiftevandevergun-
ning tot standzalkunnenwordengebracht (artikel
100§5,infineDRO),ofwelomeengoedeplaatselijke
ordeningveiligtestellen(artikel43§2,eerstelidin
fineCoördinatiedecreet).Zolangeenrooilijnplanniet
isvervangenofgewijzigdovereenkomstigdebepalin-
genvanhetDRO,kandevergunningverlenendeover-
heidernietoprechtsgeldigewijzevanafwijkenindien
nietduidelijkuitdevergunningsbeslissingblijktdatde
aanvraagwerdonderzochtinhetlichtvandiedecre-
taleafwijkingsmogelijkheden59.

9.Voorschriftenvoorduurzaambouwen–Artikel100
§ 3 DRO schrijft voor dat de stedenbouwkundige
vergunningvoorbouwwerken–duso.a.voorgroeps-
woningbouw – moet worden geweigerd wanneer
nietisvoldaanaanderegelsvoordeglobaleenerge-
tischeprestatie-eisenenaanderegelsvoordether-
mischeisolatie,deventilatievoorzieningenendemi-
nimaleeisenvoorhetbinnenklimaatzoalsvastgesteld
doordeVlaamseregering60.

IntussenkeurdehetVlaamsParlementhet‘Energie-
prestatiedecreet’61goed,datinartikel4§1bepaalt
dat deVlaamse regering de EPB-eisen goedkeurt,
waaraangebouwenmoetenvoldoen,waarvooreen
aanvraagtothetverkrijgenvaneenstedenbouwkun-
digevergunningalsbedoeldinartikel99§1,1°,6°en
7°DROwordt ingediend.Hetzelfdegeldtvoorbe-
staande gebouwen wanneer werkzaamheden, wijzi-
gingen of handelingen worden uitgevoerd die de
energieprestatie van het gebouw bepalen en waar-
voorgeenaanvraagtotstedenbouwkundigevergun-
ningmoetwordeningediend(artikel4§2Energie-
prestatiedecreet).DeVlaamseregeringkeurdeop11
maart2005hetbedoeldeuitvoeringsbesluitgoed62,
dat de vroegere normen vanaf 1 januari 2006 ver-
vangt(artikelen33-34vanhetbesluit).Inzekerezin
isartikel100§3DROoverbodiggewordendoorhet
Energieprestatiedecreet.

10.Negatieveanticipatieopeenbestemmingsplandatin
opmaakis–Artikel102§1DRObepaaltdatdever-
gunningkanwordengeweigerdalsdeaanvraagonver-
enigbaar is met een voorlopig vastgesteld ontwerp
van RUP63. Deze weigeringsgrond vervalt wanneer
datplannietdefinitiefisvastgesteldbinnendedecre-
taalvoorgeschreventermijn.

Een stedenbouwkundige vergunning kan eveneens
wordengeweigerdindiendeaanvraagstrijdigismet
eenvoorlopigvastgesteldplanvanaanlegofindruist
tegenderedentotherzieningstellingvaneenplanvan
aanleg64.Meteenvoorlopigvastgesteldplanvanaan-
legwordtbedoeldhetontwerpAPAofBPAdatde
gemeenteraadvóórdeaanvangvanhetopenbaaron-
derzoekvoorlopigvaststelt65.Deweigeringvervalt

 …/…
 voorziet tevens ineenmachtigingaandeVlaamseregeringomte

bepaleninwelkegevallenenonderwelkevoorwaarden,geletopde
plaatselijke toestand, van de minimale uitrusting kan worden
afgeweken.

(59) R.v.St.,SegersenVervoort,nr.102.333,21december2001,T.R.O.S.
2002,83.

 Overhetpreciezetoepassingsgebiedvanartikel43§2,eerste lid
Coördinatiedecreet,zieS.LUSTm.m.v.D.LINDEMANSenY.LOIX,
o.c.,578,nr.107.

(60) Zieindatverband:Besl.Vl. Reg.,18september1991houdendehet
opleggen van minimum eisen inzake thermische isolatie van
woongebouwen,B.S.18september1991(gewijzigd30juli1992,B.S.
29september1992).Ditbesluitisvanaf1januari2006opgeheven
(zieverder).

(61) Decreetvan7mei2004houdendeeisenenhandhavingmaatregelen
op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat voor
gebouwenentotinvoeringvaneenenergieprestatiecertificaat,B.S.
30juli2004.

(62) BesluitvandeVlaamseregeringvan11maart2005totvaststelling
vandeeisenophetvlakvandeenergieprestatiesenhetbinnenkli-
maatvangebouwen(B.S.17juni2005).Ziedebrochure:Praktische
gidsvooralsubinnenkortgaatbouwenofverbouwen,Ministerievande
VlaamseGemeenschap,AfdelingNatuurlijkeRijkdommenenEner-
gie,2005,46blz.

(63) Voor gewestelijke RUP’s gebeurt dit door deVlaamse regering
(artikel42§1DRO),voorprovincialeRUP’sdoordeprovincieraad
(artikel 45 § 1 DRO) en voor gemeentelijke RUP’s door de
gemeenteraad(artikel49§1DRO).

(64) Zierespectievelijkartikel43§2,vijfdeliden43§5,derdelidvanhet
Coördinatiedecreet.

(65) R.VEKEMAN, o.c., 470, nr. 475, met verwijzing naar R.v.St.,Alg.
AannemingenContainers JanStallaert,nr.51.113,12 januari1995,
T. Gem. 1995, 376. Dit slaat dus op artikel 19, derde lid van het
Coördinatiedecreet.
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indienhetnieuweplan geenbindendekrachtheeft
verkregenbinnendedriejaarvanafdeweigering,res-
pectievelijk de datum van inwerkingtreding van de
inherzieningstelling66.

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

12.Dezaakvandewegen–Voorafgaandaandebeslis-
singovereenvergunningaanvraagdiedeaanlegvan
nieuwewegenofdeaanpassingvanbestaandewegen
impliceert, moet de gemeenteraad zich uitspreken
over‘dezaakvandewegen’.Hoewelditprincipeen-
kel voor verkavelingsvergunningen uitdrukkelijk de-
cretaalisvastgelegd(zienummer31),blijktuitrecht-
spraakvandeRaadvanStatedatditevengoedgeldt
voorstedenbouwkundigevergunningen.Deregeling
vloeitvoortuitdeonderscheidenbevoegdhedendie
het college van burgemeester put uit het Decreet
RuimtelijkeOrdeningvoorhetafleverenvandever-
gunningendebevoegdheidvandegemeenteraaddie
devolheidvanbevoegdheidbeschiktvoorzakenvan
gemeentelijkbelangzolangdewetofhetdecreetde
beslissingsmachtnietaaneenanderorgaanheeftop-
gedragen,zoalsdeaanlegvannieuwewegenis68.En-
kelindienhetgaatomeenzuiverprivateweghoeft
degemeenteraadniettussentekomen,maarwelin-
diendewegeenopenbaarofquasiopenbaarkarakter

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

Debeoordelingsvrijheidvandegemeenteraadbijde
‘zaak van de wegen’ is zeer ruim, en kan, naast de
specifiekeaspectendievoortvloeienuitdebevoegd-
heid op grond van het Gemeentedecreet, ook een
beoordeling van de goede plaatselijke ordening in-
houden.Hettracévandewegisimmerseenelement
vandeordeningvanhetgrondgebied70.Menzouzich
devraagkunnenstellenofuitartikel19§6DRO,dat
verbiedtomaanvragenvoorstedenbouwkundigeof
verkavelingsvergunningenrechtstreekstetoetsenaan
destructuurplannen,acontrariokanwordengeargu-
menteerddatditverbodnietgeldtvoordebeslissing
overdezaakvandewegen,aangeziendezesoortbe-
slissingniet isvernoemdinartikel19§6DRO.Dit
argument lijktnietoptegaan.Debeslissingvande
gemeenteraadoverdezaakvandewegenisimmers
‘onlosmakelijkverbonden’metdebeslissingvanhet
collegevanburgemeesterenschepenenomtrentde
stedenbouwkundigevergunning71.Bovendienzoudit
in strijd zijnmet hetwezen van een structuurplan.
Een structuurplan is immers weliswaar ‘bindend’,
maarisgeenverordening72.Ditbetekentdatstruc-
tuurplannengeendirecterechtsgevolgenhebbent.a.v.
particulieren,wat impliceertdatdeoverheid indivi-
duelebeslissingent.a.v.particulieren–zoalsdebeslis-

(66) 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.

(67) Artikel105DRO.ZiehieroverB.BOUCKAERTenT.DEWAELE,
o.c.,nr.240;F.DEPRETER,“Lastenenvoorwaardenverbondenaan
stedenbouwkundigeenverkavelingvergunningen”,T.R.O.S. 2003,3-
19; 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.

(68) De rechtspraak van de Raad van State verwijst naar artikel 117
Nieuwe Gemeentewet. De Nieuwe Gemeentewet werd intussen
grotendeelsopgehevendoorhetGemeentedecreetvan15juli2005
(B.S.31augustus2005),maarbevateengelijkaardigeregeling.Arti-
kel42§1Gemeentedecreetbepaaltdatdegemeenteraadoverde
volheid van bevoegdheid beschikt voor zaken van gemeentelijk
belang, behoudens andersluidendewettenof decreten en behou-
dens 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.

(69) 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.

(70) R.v.St., ImmolithenvzwLaPoudrerie,nr.84.961,27 januari2000,
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
besluitvandegemeenteraadoverdezaakvandewegen.Magde
gemeenteraad een verkavelingbeleid voeren?”, T.R.O.S. 1999, 5-18,
inzonderheidnr.11-12.

(71) R.v.St.,LoosenenLounis,nr.109.458,17juli2002,T.R.O.S.2003,27-
31,metnootJ.VERKEST,l.c.

(72) 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).

13.Buurtwegen–Specifiekvoorbuurtwegengeldtde
WetopdeBuurtwegenvan10april1841.Volgensde
artikelen27en28vandezewetbeslistdeBestendige
Deputatieoverdeaanleg, rechttrekking, verbreding
ofafschaffingvaneenbuurtweg,opvoorstelvande
gemeenteraad74.Voordegemeenteofdebelangheb-
bendederdenbestaateenberoepsmogelijkheidbijde
Vlaamseregering.Uitditbepalingenvolgtdatdege-
meenteraadhetnutvandewijzigingvaneenbuurt-
wegbeoordeelt,datdebeslissingaandeBestendige
Deputatietoekomtendatdegewestregeringbijbe-
roepeengoedkeuringstoezichtuitoefentopdebe-
slissingvandeBestendigeDeputatie75.Bijuitzonde-
ring kan de Bestendige Deputatie beslissen zonder
voorstelvandegemeenteraad,metnamewanneerde
gemeenteraadweigertintegaanopeenverzoekvan
deBestendigeDeputatieomeenvoorsteltedoen.In
dit geval heeft deVlaamse regering het goedkeu-
ringstoezicht.Voordeaanlegofhetrechttrekkenvan
eenbuurtweggeldtbijkomenddatdebeslissingvan
deBestendigeDeputatiemoetwordenvoorafgegaan
dooreendoordeVlaamseregeringgoedgekeurdal-
gemeenrooilijnplan,waaroverdeBestendigeDeputa-
tieafzonderlijkmoetwordengehoord(artikel28bis
WetopdeBuurtwegen)76.

Indien een aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning voor groepswoningbouw wordt inge-
diend,die implicatiesheeftopeenbuurtweg,zalde
vergunningverlenendeoverheidduspaskunnenbe-
slissen nadat de bevoegde overheid een uitspraak
heeftgedaanoverdebuurtweg.Losvandezespeci-
fiekeprocedureleaspecten,lijkendeinhoudelijkebe-
oordelingsmargesvandeBestendigeDeputatieinhet
kadervandeWetopdeBuurtwegenopheteerste
gezichtevenruimalsdievandegemeenteraadbij‘de
zaakvandewegen’(zienummer12).Uitdetekstvan

deWetopdeBuurtwegenvaltalvastgeenbeperking
afteleiden.Devraagofeenbuurtwegmoetworden
gewijzigddientdoordebevoegdeoverheidtewor-
denbeantwoordaandehandvaneenbelangenafwe-
gingwaarbijzijindeeersteplaatshetopenbarebe-
lang, bijvoorbeeld de openbare landschapsbeleving,
ophetoogdienttehebben77.

14.Watertoets–Krachtensartikel8§1vanhetDe-
creetvan18juli2003betreffendehetintegraalwa-
terbeleid,junctoartikel3§2,17°vanhetzelfdede-
creet,moetdeoverheiddieovereenvergunningof
planbeslistdevergunningweigerenom‘schadelijke
effecten’ tevermijdenof voorwaardenopleggenbij
de vergunning, of het plan wijzigen, om schadelijke
effectenzoveelmogelijktebeperkenoftecompen-
seren.‘Schadelijkeeffecten’zijnnadeligeeffectenop
hetmilieudoorveranderingenindewatersystemen
tengevolgevaneenmenselijkeactiviteitenomvatten
medeookdeeffectenopdegezondheidvandemens
endeveiligheidvandevergundeofvergundgeachte
gebouwendie gelegen zijnbuitenoverstromingsge-
biedeneneffectenopo.a. fauna, flora,bodem, land-
schapenz.Bovendienkunnenbeslissingenoverver-
gunningen of plannen die een niet te voorkomen
schadelijk effect veroorzaken op de kwantitatieve
toestandvanhetgrondwater,slechtswordengeno-
men omwille van dwingende redenen van groot
maatschappelijkbelangenhierbijmoetendegepaste
maatregelenwordenopgelegdomhetschadelijkef-
fectzoveelmogelijktevermijdenoftecompenseren.
Bij elke beslissing in dit verband heeft de overheid
eenbijzonderemotiveringsplicht,waarbijinelkgeval
dedoelstellingenendebeginselenvanhetintegraal
waterbeleidmoetwordengetoetst.Ditlaatstewordt
de‘watertoets’genoemd78.

UiteeneerstearrestvandeRaadvanState,welis-
waarm.b.t.dewatertoetsvooreengemeentelijkRUP,
kanalvastwordenafgeleiddatdewatertoetsinelk
gevalverplichtisindienereenrisicobestaatopwa-
terellende,opdebouwplaats vaneenproject voor

(73) 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.

(74) De beslissing van de Bestendige Deputatie betreft geen
goedkeuringstoezicht,maareeneigenbeslissingsrecht,zieA.MAST,
J.DUJARDIN,M.VANDAMMEen J.VANDELANOTTE,o.c.,320,
nr.308.

(75) R.v.St.,vzwDurmee.a.,nr.126.447,16december2003,T.B.P.2005,
488-489.

(76) Vooreentoepassingvanditlaatste:R.v.St.,NVImmoDeWittee.a.,
nr.146.115,16juni2005.

(77) R.v.St.,vzwDurmee.a.,nr.126.447,16december2003,T.B.P.2005,
488-489.

(78) Overdewatertoets,zie:P.DESMEDT,“Waterandersordenen?De
impactvanhetdecreetvan18 juli2003betreffendehet 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).
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groepswoningbouw,datdiewatertoetsdient tege-
beuren vooraleer de beslissing over de vergunning
wordtgenomen,endatindevergunningzelfdeno-
digevoorwaardenmoetenwordenopgelegddieer-
voor moeten zorgen dat er geen schadelijk effect
ontstaatofdatditzoveelmogelijkwordtbeperkt.En-
gagementen van de bouwheer ter zake zullen niet
volstaan79.Indienviahetopleggenvanvoorwaarden,
bv.afwateringsmaatregelen,geenafdoendegaranties
kunnenwordenbekomen,zaldeoverheidbijgevolg,
geletopdetekstvanartikel8vanhetDecreetInte-
graalWaterbeheer, verplicht zijnomdevergunning
teweigeren.Hierbijzalmoetenwordenrekeningge-
houdenmet de beperkingen van demogelijkheden
voorhetopleggenvanvoorwaardenbijeensteden-
bouwkundigevergunning80.

II.2.4.Wat met woningbehoeftestudies? Over
detoepasbaarheidvanomzendbrievenen
structuurplannen in het vergunningenbe-
leid

15.Volgensdehogervermeldeomzendbrievenvan
25oktober2002(zienummer1),kaneenwoonuit-
breidingsgebiedinbeginselpaswordenontwikkeldof
gerealiseerdindiendenoodzaakdaartoeblijktuiteen
woningbehoeftestudie.Deprincipiëleeisvaneenwo-
ningbehoeftestudiegeldtzowelvoordeopmaakvan
BPA’sofRUP’s als voorde aanvraag voor verkave-
lingsvergunningenofstedenbouwkundigevergunnin-
gen. Omzendbrief RO/2002/03 beschrijft gedetail-
leerdhoezo’nwoningbehoeftestudieerpreciesmoet
uitzien.Dezeomzendbriefbepaaltookonderwelke
voorwaardeneenwoningbehoeftestudieníét isver-
eist.

Devraagrijstinwelkemateeenvergunningaanvraag
voorgroepswoningbouw inwoonuitbreidingsgebied
kanwordengeweigerdindien–instrijdmetdevoor-
melde omzendbrieven – een woningbehoeftestudie
ontbreekt, of indien een woningbehoeftestudie uit-
wijst dat er geen behoefte is. Zoals hoger gezegd
wordeninderechtsleervraagtekensgeplaatstbijde
wettigheidvandezeomzendbrief81.Uitrechtspraak

vandeRaadvanStateblijktdatdiescepsisterechtis.
Eensluidende rechtspraak stelt dat omzendbrieven
geenregelskunnentoevoegenaanofafdoenvande
bestaanderegels.Specifiekoverdevereistevaneen
woningbehoeftestudieopbasisvaneenomzendbrief,
inhetkadervaneenvergunningenprocedure,namde
RaadvanStateinhetarrestPOLFLIETeenheeldui-
delijkstandpuntin82:“Overwegende,watbetreftdever-
wijzing naar dewoningbehoeftestudie die niet zou zijn
opgesteldvolgens‘detevolgenprocedure’,datbijdebe-
spreking van het eerste middel is gebleken dat niet is
aangetoonddatdezeprocedurerechtsgeldigkonworden
opgelegd”. In dit eerste middel, overwoog de Raad:
“Overwegende,watdebeweerdeschendingvandeminis-
teriëleomzendbriefvan25januari1988envandemi-
nisteriële‘richtlijnen’van22september1992betreft,dat
verzoekersnietaantonenhoedezeoprechtmatigewijze
aanvoornoemdartikel5.1.1vanhetK.B.van28decem-
ber1972dwingenderegelskunnentoevoegen,nochdat
zijzijnbekendgemaaktenhoedaarinvervatteonderrich-
tingentegenwerpelijkkunnenzijnhetzijaandevergun-
ningverlenende overheid, hetzij aan de tussenkomende
partijdiedebestredenvergunningbekwam”.Inhetho-
gervermeldeFranstaligearrestGRÉGOIREenRO-
WARTverwierpdeRaadvanStatedeideevanwoon-
uitbreidingsgebiedalsreservegebiedvooreengeste-
genlokalevraagnaarbouwpercelen,omdatdeom-
zendbrief die dit vooropstelde hiermee een voor-
waarde toevoegde aan het gewestplanvoorschrift83
(zieooknummer5).Ineenzeerrecentarrestm.b.t.
een BPA in woonuitbreidingsgebied, bevestigde de
Raad van State datomzendbrieven geen enkel bin-
dendkarakterhebben,ongeachtofzebekendgemaakt
zijnofniet84.Ookintallozeandereuitsprakenover
omzendbrievenm.b.t.ruimtelijkeordeningoordeelde
deRaadvanStatemeermaalsdatdezegeenbindend
karakterbezittenengeenafbreukkunnendoenaan
devoorschriftenvandegewestplanbestemmingen85.

(79) Vgl. R.v.St., Naessens enVan Nevel, nr. 139.432, 18 januari 2005,
T.R.O.S.2005,187,T.M.R.2005,530-534enT.Gem.2005,278-280,
noot R.VEKEMAN, “De verplichting tot het uitvoeren van een
watertoets”(vooreenuitgebreiderebesprekingvanhetarrest,zie
nummer26).

(80) Menraadplegehiervoordeinrandnummer11vermelderechtsleer.
(81) Ziebv.B.BOUCKAERTenT.DEWAELE,o.c.,62,nr.69;P.LEFRANC,

“Naareenruimeenordelijkeruimtelijkeordening?”,T.R.O.S.2005,
70.

(82) R.v.St.,Polflietencons.,nr.47.235,5mei1994.
(83) R.v.St.,GrégoireenRowart,nr.114.361,9januari2003.
(84) R.v.St.,TimmermansenCornelissen,nr.145.429,6juni2005.
(85) 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.102-
116,metnootL.DERIDDER,“Recreatief (mede)gebruik vanhet
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.,AllemeerschenZonen,nr.56.420,23
november1995,T.R.O.S.,100-106,metuittrekseluithetverslagvan
adjunct-auditeurG.DEBERSAQUES.
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Dezerechtspraakmaggeenszinsverrassen. Inprin-
cipe heeft een alleen optredende minister volgens
onsgrondwettelijkebestelimmersgeenenkelenor-
matievebevoegdheid.Eendelegatievanbevoegdheid
door de uitvoerende of de wetgevende macht aan
eenminister is inbeginselhoogstensmogelijkvoor
bijkomende en aanvullende detailmaatregelen86.
M.b.t.woningbehoeftestudiesbestaatergeenenkele
bevoegdheidsdelegatie,enditzoutrouwensonmoge-
lijkzijnaangezieneendergelijkebevoegdheidstoewij-
zinghetkaraktervan‘detailmaatregel’verzouover-
stijgen.Bovendienzoueenverordenendeministeriële
omzendbrief hoe dan ook steeds in overeenstem-
ming moeten zijn met de hogere rechtsnorm87, in
casuhetgewestplanvoorschrift,watduidelijkniethet
gevalisaangezienhetervoorwaardenaantoevoegt.
Eenoverheidmagzichgeenrichtlijnenlatenopdrin-
gendieafwijkenvandehogerenormen88.

Maar ook los van die algemene publiekrechtelijke
principes,bestaateenmeerconcreetargumentvan-
uitheteigenlijke ruimtelijkeordeningsinstrumentari-
um, waaruit blijkt dat omzendbrieven niets kunnen
afdoenvanoftoevoegenaanhetbestemmingsvoor-
schriftvanhetgewestplan.Hettoevoegenvanvoor-
waardenaanhetbestemmingsvoorschrift,ofhetbui-
tentoepassingverklarenvanbepaaldevoorwaarden
ervan,betekentimmerseenoneigenlijkwijzigingvan
het gewestplanvoorschrift. Gewestplannen kunnen
ophedenechternietmeerwordengewijzigd(artikel
186DRO).Degewestplannenblijvenintegendeelin-
tegraalvankrachttotzewordenvervangendooreen
RUP(artikel201DRO).Indeprocedurevoordeop-
maakvaneenRUPzijn–netzoalsdevroegerepro-
cedurevoorgewestplanwijzigingen–heelwatgaran-
tiesingebouwdomeencoherentbeleideneenvol-
doende rechtsbescherming te verzekeren, zoals de
diverseadviezenenhetopenbaaronderzoek.Hetis

juridischnietverdedigbaardateenomzendbriefmet
éénministeriëlepennentrekdezedecretaleprocedu-
revoorschriftenomzeilt89.

16. De woningbehoeftestudies worden niet alleen
voorgeschrevendoordevoormeldeomzendbrieven,
maar vormen ook een belangrijk onderdeel in de
structuurplanning.VolgenshetRuimtelijk Structuur-
planVlaanderen(RSV)isdegemeentelijkewoningbe-
hoeftestudieeennoodzakelijkinstrumentomtoteen
verantwoordebepalingvandebehoefteenhetaan-
bodinzakewoongelegenhedentekomenenalstoet-
singsinstrument90. Het RSV stelt dat de bestaande
bestemmingen woongebied en woonuitbreidingsge-
biedopdegewestplannenvolstaanvoorhetopvan-
gen van de voorziene behoefte aan bijkomende
woongelegenheden91. Er bestaat echter regionale
differentiatie, waardoor verschuivingen mogelijk
moetenzijn.Hetzijndeprovincies(voordekleinste-
delijkegebiedenenhetbuitengebied)enhetVlaams
Gewest(voordegrootstedelijkeenregionaalstede-
lijkegebieden)diehiervoormoetenzorgendoor,op
basis van de gemeentelijke woningbehoeftestudies,
aande gemeenten (kwantitatieve) taakstellingenop
teleggeninzakewonen92.HetRSVbepaaltookdat
voorhetaansnijdenendeinvullingvandebestaande
(niet-uitgeruste)woongebiedenopdebestemmings-
plannen een strikte fasering wordt gehanteerd in
functievandebehoefte93.

DevraagrijstofdezebepalingenuithetRSV,detaak-
stellingenuitdeprovincialestructuurplannenenge-
meentelijke structuurplannen (m.i.v. de woningbe-
hoeftestudies) als rechtsgrond kunnen dienen om
eenvergunningaanvraagtebeoordelen.Hetantwoord
lijkt ook hier – net zoals bij de omzendbrieven–

(86) 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.

(87) A.ALEN,o.c.,nr.253;J.VANDELANOTTEenG.GOEDERTIER,o.c.,
153-154,nr.243-244.

(88) 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.

(89) Inditverbandkanwordenverwezennaarderechtspraakvande
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).

(90) RSV,gecoördineerdeversieapril2004,p.356en406.
(91) RSV,gecoördineerdeversieapril2004,p.357en405.Zieookp.535,

waarindebepalingenoverderuimteboekhoudingstaatdatdeop-
pervlaktegewestplanbestemmingenvoorwonenin2007dezelfdezal
zijnalsin1994.

(92) RSV,gecoördineerdeversieapril2004,p.356en405;zieookbindend
deelp.584.

(93) RSV,gecoördineerdeversieapril2004,p.357-358.
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‘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).HetRSVstelttrouwenszelfdatdekwan-
titatieveoptiesinhetkadervandestructuurplannen
met betrekking tot bijkomende woningen niet als
quotumkunnenwordengehanteerdvoorhetafleve-
renvanvergunningenbinnendewoongebieden94.

Hierbovenwerdevenwelgewezenopderechtsleer
diesteltdatmotievendieweliswaarinhoudelijkover-
eenstemmenmethetstructuurplan,maardieopzich
eenafdoendemotiveringvormenvoordebeoorde-
lingvandegoedeplaatselijkeordening,nietalson-
wettigzoudenmogenwordenbestempeldbijdebe-
oordelingvaneenvergunning (zienummer6).Men
zouzichaldusdevraagkunnenstellenofdevergun-
ningverlenendeoverheid,metdenodigecreativiteit,
inhetkadervandebeoordelingvandegoederuim-
telijkeordening,enlosvanelkeverwijzingnaarstruc-
tuurplannen, een vergunning zou kunnen weigeren
omdatergeenaangetoondebehoefteisomeenbe-
paaldstukopenruimteaantesnijdenvoorwoning-
bouw. Zuinig ruimtegebruik kadert immers redelij-
kerwijze inde formuleringendedoelstellingenvan
artikel4DRO,enkanduswordenbeschouwdalseen
argument van goede ruimtelijke ordening95. In dit
verband kan nogmaals worden verwezen naar het
hierboven besproken arrest MOTMANS (zie num-
mer5).Hoewelhetontbrekenvaneenaangetoonde
behoeftegeenopzichstaandafdoendweigeringsmo-
tief kan zijn – hiervoor vormenomzendbrieven en
structuurplannen immers geen afdoende rechts-
grond–,kanheteventueelwéleenbijkomendelement
zijnterversterkingvanandereargumentenvangoede

plaatselijkeordening,eenargument‘afortiori’alshet
ware.Hetalgemenebelang–datsteedsmoetprime-
ren–isimmersnietgediendmethetnodeloosopof-
feren van open ruimte. Indien er argumenten zijn
vanuitdebeoordelingvangoedeplaatselijkeordening
omdeaanvraagteweigeren,geldendieargumenten
afortioriindienergeenbehoeftekanwordenaange-
toond 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
aspectenvanhetalgemenebelangdiedoordeover-
heidmoetenwordenafgewogen,namelijkdebehoef-
te aan woongelegenheden enerzijds en de goede
ruimtelijkeordeninganderzijds.Indergelijkegevallen
lijkt de uitvoerbaarheid van het gewestplan een
zwaarwichtig argument te vormenomeen vergun-
ningteverlenen.Indergelijkegevallenlijktdeover-
heidzonderernstigemotievenvangoederuimtelijke
ordeningniettekunnenvoorbijgaanaandeprincipi-
elevergunbaarheidvaneenaanvraag,maarlijktheter
opdatenkelnogoverdeconcreteuitvoeringsmoda-
liteitenkanwordengetwist.

III.ORDENINGVANHETWOONUIT-
BREIDINGSGEBIED

III.1.Wanneerisbeslistoverdeordeningvan
hetwoonuitbreidingsgebied?

17.VolgensvasterechtspraakvandeRaadvanState
kanhetwoonuitbreidingsgebiedalleenwordengeor-
dendviaBPA’s(zienummers18-27)ofviaverkave-
lingsvergunningenvanvoldoendeomvang (zienum-
mers28-32)96.Eenontwerp-BPAbeantwoordtdaar
niet aan97. Een structuurplan is geen beslissing tot
ordenen,wanthetisgeenBPAofverkavelingsvergun-
ning98.Hetfeitdatdeordeningvanhetgebiedreeds
ophetterreinzouzijnvastgelegddoordatinhetver-
leden vergunningenwerden afgeleverd, is niet rele-
vantenkannietwordenbeschouwdalseenordening
van het gebied. Het vaak ingeroepen argument dat
hetgebiedreeds‘feitelijkgeordend’is,kandusgeen

(94) RSV,gecoördineerdeversieapril2004,p.356en405.
(95) Deoverheidheeftimmerseenzeerruimediscretionairebevoegdheid

bijdebeoordelingvandeinartikel4DRObepaaldedoelstellingen
(vgl.R.v.St.,nvSchelfhout,nr.130.212,9april2004,T.Gem.2005,76-
80, 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.141.217,24 februari
2005.Alle aangehaalde arresten handelen over het in een RUP
onderwerpenvaneenperceel aanvoorschriftenvanbestemming,
inrichtingen/ofbeheer,inuitvoeringvanhetRSV.DeRaadvanState
steltuitdrukkelijkdatdebevoegdeoverheiddaartoeinhetlichtvan
artikel4DROovereenruimebeoordelingsvrijheidbeschiktendat
deRaadvanStateindeuitoefeningvanzijnwettigheidtoezichtenkel
bevoegdisomnategaanofdeoverheidisuitgegaanvandejuiste
feitelijke gegevens en of zij die correct heeft beoordeeld en op
gronddaarvaninredelijkheidtothaarbesluitiskunnenkomen.).

(96) 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”.

(97) R.v.St.,Motmans,nr.74.050,3juni1998.
(98) R.v.St.,KieboomsenJanssens,nr.80.541,31mei1999.
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afbreukdoenaanhetbestemmingsvoorschrift99.De
bepalinguitdehogervermeldeomzendbrief25okto-
ber2002totwijzigingvandeomzendbriefvan8juli
1997betreffendedegewestplannen,diesteltdatindi-
viduelebouwaanvragenoprestperceleninwoonuit-
breidingsgebied vergunbaar kunnen zijn, is in strijd
metdezerechtspraak,enkandanooknietrechtsgel-
digwordentoegepast(zienummer2).

III.2.OrdeningviaBPA

III.2.1.BPA’smoetenzichinprinciperichtennaar
de gewestplanbestemming voor woonge-
bied

18.Krachtens artikel 14, vierde lidCoördinatiede-
creetmoeteenBPAzichinbeginselrichtennaarde
aanwijzingenendebepalingenvanhetgewestplan,en
hetgewestplanaanvullen.DeRaadvanStateoordeel-
dedat,wanneeroverdeordeningvanhetwoonuit-
breidingsgebiedwordtbeslist,ditgebiednietuitslui-
tendmoetwordenbestemdvoor‘wonen’,maardat
allebestemmingenzijntoegelatendiezijntoegelaten
inwoongebiedenzoalsbepaaldinartikel5.1.0vanhet
K.B.van28december1972100.Woonuitbreidingsge-
bieden kunnen bijvoorbeeld worden ingedeeld in
bouwzones,landbouwzonesenzonesvoorbehouden
vooropenruimten101.Openbarenutsvoorzieningen,
zoalseencontainerpark,zijninbeginsel inwoonge-
biedentoegelatenenkunnendusviaeenBPAworden
voorzieninwoonuitbreidingsgebied102.Dezonesdie
nietwordenbestemdvoorwonendienenevenwelin
functietestaanvandehoofdbestemmingvanhetge-

bied,metname‘wonen’,watbetekentdatdezeruim-
tennieteendergelijkeomvangkunnenaannemendat
zijhetverwezenlijkenvandehoofdbestemming,met
name‘wonen’,uitsluiten103.

DeRaadvanStateoordeeldedatdevoorwaardeuit
artikel5.1.0vanhetK.B.van28december1972,die
bepaaltdatdeniet-woonfunctiesslechtsmogenwor-
dentoegelatenvoorzoverzeverenigbaarzijnmetde
onmiddellijkeomgeving,nietmoetinachtwordenge-
nomen bij de opmaak van BPA’s, maar slechts van
toepassingiswanneereenvergunningwordtafgege-
venenervoorhetgebiedgeengemeentelijkplanvan
aanlegoververkavelingsvergunningbestaat104.Des-
ondanksonderzoektdeRaadvanStateinanderear-
restenof de stedenbouwkundige voorschriften van
hetbetreffendeBPAverenigbaarzijnmetdebestem-
ming‘woongebied’,zoalsomschreveninartikel5.1.0
K.B.28december1972,m.a.w.ofde‘takenvanbe-
drijf ’diewordentoegelatendoorhetBPAbestaan-
baarzijnmetdebestemmingenverenigbaarzijnmet
deonmiddellijkeomgeving105.

19.OnderbepaaldevoorwaardenkaneenBPAafwij-
kenvanhetgewestplan.Totvoorkortgoldterzake
deuitgebreiderechtspraakoverartikel14,vierdelid,
in finevanhetCoördinatiedecreet,waarindeRaad
vanStatezeerstrengevoorwaardenkoppeldeaande
mogelijkheidomviaBPA‘desnoods’aftewijkenvan
hetgewestplan106.

(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
aangewezengebiedmoetenwordenafgezonderd, voorgroene 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 nootR.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 ontwerp-
gewestplannenendegewestplannen.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.

(103) R.v.St.,TimmermansenCornelissen,nr.145.429,6 juni2005 (een
BPA dat het woonuitbreidingsgebied integraal vervangt door de
bestemming voor‘toonzaal endistributiebedrijven’ 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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Inartikel14vanhetCoördinatiedecreetwerdeven-
welbijDecreetvan18mei1999,engewijzigdbijDe-
creet van 21 november 2003, een nieuw vijfde lid
toegevoegd,waarinwordtbepaalddateenBPAkan
afwijkenvanhetgewestplanopvoorwaardedatde
betrokkengemeente‘heeftbeslist’107tothetopma-
kenvaneengemeentelijkruimtelijkstructuurplan,dat
eenruimtelijkeafweginggebeurtmedeopbasisvan
deprincipesvanhetRSVendathetBPAvoorlopig
werdaangenomenvoor1mei2005.Aanvankelijkbe-
stonderinderechtsleerdiscussieoverdevraagof
deze bepaling cumulatief moest worden toegepast
bovenopdevoormelderechtspraakvandeRaadvan
State over het‘desnoods’ afwijken, dan wel of het
nieuwevijfde lid integendeeldierechtspraakbuiten
spelzette108.HetarrestOSTlijkteeneindetemaken
aandezediscussie. InditarreststeldedeRaadvan
Statedathetartikel14,vijfdelidvanhetCoördinatie-
decreet anderecriteriaoplegtommeteenBPA te
kunnen afwijken van het gewestplan dan de voor-
waardenbepaaldinartikel14,vierdelid.Hetarrest
verwijsthierbijnaardeparlementairevoorbereiding,
waarindeministeruitdrukkelijkhadverklaarddathet
huidige ‘desnoods afwijken’ wordt vervangen door
‘afwijken’ zonder meer, op voorwaarde dat de ge-
meenteisgestartmethetstructuurplanningsproces
enopvoorwaardedatdeprincipesvanhetRSVwor-
den gerespecteerd109. Uit de gemeenteraadsbeslis-
singhoudendedegoedkeuringvanhetBPAofuitde
ministeriëlegoedkeuringbeslissingmoetduidelijkblij-
ken dat een concrete afweging ten opzichte van de
principesvanhetRSVisgebeurd110.

BijDecreetvan22april2005werdartikel14,vijfde
lidvanhetCoördinatiedecreetgewijzigd.Deeindda-
tumvan1mei2005,totwanneereenafwijkendBPA
tenlaatstekonwordenaangenomen,werdverlengd
tot 1 november 2006.Voor afwijkende BPA’s die
voorlopigwordenaangenomenna1november2006
geldtnogeenextravoorwaarde:zijkunnentot1mei
2008 definitief worden aangenomen door de ge-
meenteraad indien het BPA in overeenstemming is
meteenminstensvoorlopigvastgesteldgemeentelijk
ruimtelijkstructuurplan.Na1mei2008kunnengeen
afwijkendeBPA’smeerdefinitiefdoordegemeente-
raadwordenaangenomen,endusenkelnogBPA’sdie
‘zichrichtennaarhetgewestplan’111.

Wanneerersprakeisvaneen‘afwijkend’BPAiseen
feitenkwestie. Hierboven werd aangegeven dat in
woonuitbreidingsgebiedenallefunctieskunnenwor-
denvoorziendieinwoongebiedtoegelatenzijn,maar
datdezonesdienietwordenbestemdvoor‘wonin-
gen’nieteendergelijkeomvangmogenaannemendat
zijhetverwezenlijkenvandehoofdbestemming‘wo-
nen’uitsluiten(zienummer18).

III.2.2. Het BPA moet in overeenstemming zijn
metdestructuurplannen

20.Krachtensartikel19§2DROzijnde‘bindende
onderdelen’vaneenstructuurplanbindendvoorde
aldaargenoemdeoverheden,ditzijno.a.hetVlaams
Gewestendebesturendieonderhetadministratief
toezicht staanvanhetVlaamsGewest, zoalsdege-
meenten112.Ook het richtinggevende gedeelte van
destructuurplannenzijninbeginselbindendvoorde
verschillendeoverheden113.Voordebindendebepa-
lingen bestaat geen enkele afwijkingsmogelijkheid,
maarvanhetrichtinggevendegedeeltekanonderbe-
paaldevoorwaardenwelwordenafgeweken(ziever-
dernummer24).Degenoemdebepalingendiestellen
dat de diverse overheden gebonden door zijn bin-
dendeenrichtinggevendebepalingenvanstructuur-
plannenhoudengeenbeperkingeninnaarhetsoort
beslissingen.Artikel 19 § 6 DRO voorziet één uit-
drukkelijke uitzondering, namelijk dat ruimtelijke

(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 2001enR.v.St.,VandenBergh, 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.

(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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structuurplannen geen beoordelingsgrond mogen
vormenvoordestedenbouwkundigeenverkavelings-
vergunningen114.

21.Ondanksdezevrijduidelijkebepalingenbetwis-
tensommigendatBPA’sinovereenstemmingzouden
moetenzijnmetdestructuurplannen.Inditverband
werdreedsverwezennaarhetarrestRABAEY,waar-
in de Raad van State het volgende overwoog: “dat
weliswaaropgrondvanartikel19§5DROdeoverheid
diehetruimtelijkstructuurplanheeftvastgesteld,verplicht
is de nodige maatregelen te nemen om de betrokken
ruimtelijkeuitvoeringsplannen–enopheteerstege-
zichtoverigensnietdeplannenvanaanleg–met
hetruimtelijkstructuurplaninovereenstemmingtebren-
gen”115.Uitdezeoverwegingmagevenwelgeenszins
wordenafgeleiddatdeRaadvanStateheeftgeoor-
deelddatBPA’snietmoeteninovereenstemmingzijn
metstructuurplannen.DeRaadvanStateheeftenkel
vastgesteld–‘opheteerstegezicht’–dathetdecreet
nietuitdrukkelijkverplichtdatdeoverhedenalleplan-
nenvanaanlegmoeteninovereenstemmingbrengen
methet structuurplan.DaarmeeheeftdeRaadvan
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
eenstructuurplandooreenparticulierontvankelijk
kanwordenaangevochtenbijdeRaadvanState.De
Raadheefthierovergeoordeelddatditniethetgeval
is,omdatstructuurplannengeenonmiddellijkerechts-
gevolgendoenontstaanvoorparticulieren,maardat
erwelrechtsgevolgenzijnvoordeoverheid,aange-
ziendieverplichtwordtomdeuitvoeringsplannen–
‘enopheteerstegezichtnietdeplannenvanaanleg’
–inovereenstemmingtebrengenmethetstructuur-
plan.M.a.w.,deRaadvanStatesteldevastdatdepar-
ticulierzekergeenonmiddellijknadeelkanondervin-
den van een gemeentelijk structuurplan, aangezien

structuurplanneneerstnogmoetenwordenomgezet
inuitvoeringsplannenalvorenszijrechtsgevolgencre-
eren voor particulieren. Bovendien, stelde de Raad
vanStatevast,isdegemeentegeenszinsverplichtom
het gemeentelijke structuurplan onmiddellijk inte-
graalomtezetteninRUP’s,aangeziendegemeente
krachtensartikel19§5DROklaarblijkelijknietver-
plicht isomdeplannenvanaanleg(onmiddellijk) in
overeenstemmingtebrengenmethetstructuurplan,
maarenkeldeRUP’s(indiendiereedsbestaan).

Uiteenstudievandeontstaansgeschiedenisvanarti-
kel19§5DROblijkttrouwenszeerduidelijkdathet
artikelhelemaalgeenuitstaansheeftmetderelatie
tussen BPA’s en structuurplannen, maar enerzijds
moetwordenbeschouwdalseenbevoegdheidsregel,
diebepaaltdatelkeoverheidinprincipe(d.w.z.,be-
houdensandersluidendetaakstellingvaneenhogere
overheid)exclusiefbevoegdisvoordeopmaakvan
RUP’steruitvoeringvanhaareigenstructuurplan,en
anderzijdsbepaaltdat elkeoverheid verplicht isom
heteigenstructuurplanuittevoerendoormiddelvan
RUP’s.HetspreektvoorzichdatBPA’shiernietwor-
denvermeld,aangezieneengemeentedieovereen
structuurplanbeschikt inbeginsel geenBPA’smeer
kanopmaken.Hetiswelzodatdeformuleringvan
artikel19§5DROeennogalongelukkigeovername
isvanhetvoormaligeartikel7§6vanhetvroegere
Planningsdecreet, waarbij de woorden‘plannen van
aanleg’gewoonwerdenvervangendoordewoorden
‘ruimtelijke uitvoeringsplannen’. Het oude artikel 7
§6Planningsdecreetwaseen logischeenduidelijke
bepalingdiezeidatelkeoverheidervoormoestzor-
gendathaarstructuurplanzosnelmogelijkwerdver-
taald naar de geldende bestemmingsplannen – dat
warenopditmomentnogsteedsplannenvanaanleg.
Maaromdiezelfdedoelstellingovertenemeninhet
DRO–watduidelijkdebedoelingwas–haddebepa-
ling volledig moeten worden geherformuleerd in
plaatsvangewoondewoorden‘plannenvanaanleg’
te vervangen door ‘ruimtelijke uitvoeringsplan-
nen’116.

22.InhetarrestBVBAITEGEMSAUTOPARKstelde
deRaadvanStatedatartikel14,vijfdelidCoördina-
tiedecreetnietbetekentdateenvanhetgewestplan
afwijkendBPA,enkelmagwordengetoetstaandein
deze bepaling opgenomen voorwaarden, met name
hetenkelebestaanvaneenbeslissingtotopmaakvan

(114) Hierboven werd aangegeven dat dit niet alleen voor steden-
bouwkundige 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”.

(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.
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een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en een
ruimtelijkeafwegingmedeopbasisvandeprincipes
vanhetRSV,maarsteldedeRaadvanStatebovendien
zeeruitdrukkelijkdat“geenwettelijkebepalingerzich
lijkt tegen te verzetten datmet de in het gemeentelijk
structuurplanvastgelegdevisieopderuimtelijkeontwik-
keling rekening wordt gehouden bij het vaststellen en
goedkeurenvanhetBPA”.DeRaadvanStatesteltbo-
vendienuitdrukkelijkinhetbetreffendearrestdater
“geenredenisomaantenemendatgoedkeuringenkel
magwordenonthouden ingevalereenmanifesteafwij-
kingisvanhetgemeentelijkruimtelijkstructuurplan;dat
ervanstrijdigheidsprakelijkttekunnenzijnvanzodra
hetgoedgekeurdeBPAnietinovereenstemmingismetde
in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vastgelegde
visie op de ruimtelijke ontwikkeling”117. Uit dit arrest
kanalvastwordenafgeleiddatallebetrokkenoverhe-
den118 een BPA mogen toetsen aan alle structuur-
plannen119–geenenkelebepalingverbiedtdit–,en
datbovendieneenstrijdigheidmethetstructuurplan
een voldoende reden is voorde toezichthoudende
overheidomhetBPAvangoedkeuringteonthouden.
IneenanderarrestoordeeldedeRaadvanStatedat
devaststellingdateenBPAdeoptiesdiebinneneen
gemeentelijkstructuurplanzijngenomen,trachtwaar
temaken,betekentdathetplanvanuitplanologisch
oogpuntalsééngeheelmoetwordenopgevat,endat
eendergelijkBPAbijgevolgnietgedeeltelijkkanwor-
denbestreden120.Ookuit dit arrest blijkt datniet
alleenRUP’s,maarookBPA’s instrumentenzijn ter
verwezenlijkingvanstructuurplannenenerdusaan
kunnenwordengetoetst.

Deoverheidmagzichduszonderenigetwijfellaten
leidendoordediversestructuurplannenbijhetop-
makenvanBPA’s.Devraagrijstofditookbetekent
datBPA’smoeteninovereenstemmingzijnmetdedi-
versestructuurplannen.VoorBPA’sdieafwijkenvan
hetgewestplanbestaatalvastdedecretaleverplich-
tingomdezetetoetsenaanhetRSV(artikel14,vijfde
lid Coördinatiedecreet, zie hoger). Maar ook BPA’s
dienietafwijkenvanhetgewestplanmoetenworden
getoetstaanhetRSVenookdeconformiteitmethet
provinciale(endesgevallendhetgemeentelijke)struc-
tuurplanisvooralleBPA’seenvereiste.Artikel19§2
DRObepaalt immersinalgemenezin,zonderenige
beperking,dathetbindendegedeeltevaneenstruc-
tuurplan bindend is voor de genoemde overheden.
Ookartikel19§3DRO,dathandeltoverhetrich-
tinggevende gedeelte, bevat geen beperking in zijn
toepassingsgebied.Vanhet richtinggevendegedeelte
kanonderbepaaldevoorwaardenwelwordenafge-
weken,integenstellingtotvanhetbindendegedeelte
(zienummer24).Slechtsvooréénsoortbeslissingis
de overheid niet gebonden door de structuurplan-
nen, namelijk voor stedenbouwkundige vergunning
enverkavelingsvergunningen(artikel19§6DRO).Uit
detoelichtingbijdezebepaling,dieletterlijkisover-
genomenuithetPlanningsdecreet,blijktdatderatio
legis ervan was dat structuurplannen bindend zijn
voordeoverheid,maardathetnietdebedoelingisdat
zerechtstreekszoudendoorwerkennaarparticulie-
ren. Structuurplannenzijndusbindend (tenaanzien
vandeoverheid),maarnietverordenend(t.a.v.parti-
culieren)121.Structuurplannenkunnennietprimeren
opdeverordenendekrachtvandebestemmingsplan-
nen.Ombindendtezijnt.a.v.particulierenmoetende
structuurplanneneerstnogwordenomgezetinver-
ordenendebestemmingsplannen122.Uitdieoverwe-
gingen uit de parlementaire stukken blijkt duidelijk
datdeoverheidbijhetnemenvanverordenendemaat-
regelen,rekeningmoethoudenmetdestructuurplan-
nen.Enkelbijhetnemenvanindividuelebeslissingen
tenaanzienvanparticulierenmoetdeoverheidgeen

(117) R.v.St.,bvbaItegemsAutopark,nr.121.293,3juli2003,T.Gem.139-
144, 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
gemeentelijkeRUP’s.Hetbetrofhierevenwelhet specifiekegeval
waarbijdevaststellingsprocedurevanhetBPAreedsliepopdedag
vandegoedkeuringvanhetgemeentelijkestructuurplan(artikel187,
vierdelidDRO).

(118) Ditzijndegemeentebijdevaststelling,deprovinciebijdeadvisering
endeVlaamseregeringbijdegoedkeuring.

(119) Dit zijndegemeentelijke structuurplannen inhet specifiekegeval
waarbijdevaststellingsprocedurevanhetBPAreedsliepopdedag
vandegoedkeuringvanhetgemeentelijkestructuurplan(artikel187,
vierde lid DRO, zie hoger), het provinciale structuurplan en het
RSV.

(120) R.v.St.,VandenbemptenSteeno, nr. 132.285, 11 juni 2004,T.Gem.
2005,207-210,metnootR.VEKEMAN,“HetBPAalsinstrumenttot
wijzigingvanhetgewestplan”.

(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.Destruc-
tuurplannenzijnbijuitstekinstrumententotsturing
vanhetplanologischbeleid124,endusooktotsturing
vanBPA’s.UitditalleskanwordenafgeleiddatBPA’s
inprincipeconformmoetenzijnmetde structuur-
plannen.Hetzoutrouwensmoeilijkteverantwoor-
den zijn dat precies de gemeenten die het langste
talmen met het opmaken van het gemeentelijke
structuurplan, zouden kunnen ontsnappen aan de
toepassingvandehogerestructuurplannen.

23.Voorhetordenenvanwoonuitbreidingsgebieden
viaBPA’sheeftdetoepassingvandestructuurplannen
groteimplicaties.ZobepaalthetRSVindebindende
bepalingenperprovinciehetminimumpercentagete
realiseren woongelegenheden in de gemeenten die
geheelofgedeeltelijktothetstedelijkgebiedbehoren
enhetmaximumpercentageterealiserenwoongele-
genheden indekernen van gemeentendie volledig
tot het buitengebied behoren – de zogenaamde
60/40%-trendbreuk125.HetRSVgeefteentaakstel-
lingaandeprovinciesomindeprovincialestructuur-
planneneenkwantitatieve taakstellingop te stellen
inzake woongelegenheden naar de geselecteerde
kleinstedelijkegebiedenendegemeentendietothet
buitengebiedbehoren.Indebindendebepalingenvan
hetRSVstaateveneenseentaakstellingaandepro-
vinciesomindebindendebepalingenvanhunstruc-
tuurplannendehoofddorpenendewoonkernente
selecteren126. Die selectie van hoofddorpen en
woonkernenisnodigomeengedifferentieerdruim-
telijk beleid voor de nederzettingstructuur te voe-
ren127.

InhetrichtinggevendegedeeltevanhetRSVstaanheel
wat bepalingen die van belang zijn voor BPA’s die
woonuitbreidingsgebiedenwensenteordenen.Voor-
eerstzijnerdebepalingenm.b.t.dereedsvermelde
trendbreukindeverdelingvandebehoefteaanbijko-
mende woongelegenheden tussen de stedelijke ge-

biedenendekernenvandegemeentenvanhetbui-
tengebied.HetVlaamsGewestendeprovinciesbepa-
lenhoeveelbijkomendewoningendegemeentennog
kunnenrealiserentot2007.Hierbijishetvanbelang
datindestedeneenaanbodbeleidwordtgevoerden
moet(verdere)suburbanisatiewordenvermeden.In
hetbuitengebiedmoetdebehoefteaanbijkomende
woongelegenhedenindebestaandekernenworden
opgevangen.ZoalshogergezegdbenadrukthetRSV
datdekwantitatieveoptiesnietalsquotumkunnen
wordengehanteerdvoorhet afleverenvanvergun-
ningen binnen de woongebieden (zie nummer 16),
maarstelthetRSVwéluitdrukkelijkdatdekwantita-
tieveoptiesmoetenfungerenalstoetskadervoorde
planning op alle niveaus. Met andere woorden, de
kwantitatieve opties inzake bijkomende woningen
geldenookvoorBPA’salstoetskader.Degemeente-
lijkewoningbehoeftestudieszijneennoodzakelijkin-
strumentomdebehoefteenhetaanbodopeenver-
antwoordemaniertebepalenenomdetoetsingte
kunnen maken met de vooropgestelde verhouding
inzakedeverdelingvandewoongelegenhedentussen
destedelijkegebiedenenkernenvanhetbuitenge-
bied.HetRSVsteltdatdeindebestaandebestem-
mingsplannen(gewestplan,APAenBPA)vastgelegde
woongebieden“uiteraard”medeeentoetskadervor-
men voor de invulling van het bijkomend aanbod
woongelegenheden,maarhetRSVbenadruktdatde
totalebehoefteaanbijkomendewoongelegenheden
tot2007indetotaliteitvandeverschillendebestaan-
desoortenwoongebiedvanhetgewestplankanwor-
den opgevangen (woongebieden, woonuitbreidings-
gebieden, woongebieden met landelijk karakter en
woongebied aangegeven in de aanvullende steden-
bouwkundigevoorschriften).Wélisernoodaanver-
schuivingen. Inzonderheid moet worden gestreefd
naareenaanbodbeleidindestedelijkegebieden.Het
RSVbepaaltdatvoorhetaansnijdenendeinvulling
vandebestaande(niet-uitgeruste)woongebiedenop
debestemmingsplanneneenstriktefaseringinfunctie
vandebehoeftemoetwordengehanteerd128.

Kort samengevatkanwordengestelddat, in tegen-
stellingtotvoorbeslissingenoververgunningen,be-
slissingenoverBPA’sweldegelijkformeelenmateri-
eelmoetenwordengetoetstaandebehoefte,zoals
dieineersteinstantieblijktuitdegemeentelijkewo-
ningbehoeftestudies129,enaandekwantitatievetaak-

(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,“Woonuit-

breidingsgebiedenvanafnuvogelvrijverklaard.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’).

(128) ZieRSV,gecoördineerdeversieapril2004,richtinggevendgedeelte,
p.354-359en403-407.

(129) RSV, gecoördineerde versie april 2004, richtinggevend gedeelte, p.
356,358en406.
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stellingen130.Naastdezekwantitatievenormen,stelt
hetRSVnogeenaantaleerderkwalitatievenormen
vooropwaaraandeBPA’szullenmoetenwordenge-
toetst,zoalshetstrevennaarminimalewoondichthe-
denindestedelijkegebieden(p.359),dedifferentiatie
enverbeteringvandewoningvoorraad(p.360-361),
versterkenvandemultifunctionaliteit(p.362-363,p.
407),bundelenvankleinhandel(p.365-366),dezorg
voorpubliekeruimte(p.369),behoudenontwikke-
lingvanstedelijkenatuurelementenenrandstedelijke
groengebieden(p.370),hetvoorzienvan lokalebe-
drijventerreineninprincipeaansluitendbijhoofddor-
penenbedrijventerreinenvoorhistorischgegroeide
bedrijvenindekernenvanhetbuitengebied(p.408),
maximaal gebruik van inbreiding, renovatie en ver-
nieuwbouw, samenvoegenvanbestaandegebouwen
e.d.m.inplaatsvanhetuitsluitendvoorzienvannieu-
webouwlocaties(p.409),geenverderegroeivanlin-
tenenverspreidebebouwing(p.410)enz.Bovendien
geldendealgemenebeginselenvanhetRSV,teneer-
stede‘algemenevisievanhetRSVopderuimtelijk
ontwikkelinginVlaanderen’,meerbepaaldhetbegin-
sel van ‘duurzame ruimtelijke ontwikkeling als uit-
gangshouding’enhetuitgangspunt‘Vlaanderen:open
enstedelijk’(p.315-318)ententweedede‘ruimte-
lijke principes voor de gewenste ruimtelijke struc-
tuur’, inzonderheid het principe van ‘gedeconcen-
treerdebundeling’(p.321).Aldezeprincipesenvoor-
schriften(nietlimitatief)uithetRSVkunnenvanbe-
langzijnvoordeordeningvanwoonuitbreidingsge-
bieden.DaarnaastmoetendeBPA’suiteraardeven-
eenswordengetoetstaandeprovincialeengemeen-
telijkestructuurplannen(artikel19§2en3DRO).

24.Zoalsgezegdgeeftartikel19§3DROdemoge-
lijkheidomaftewijkenvanhetrichtinggevendedeel
vanstructuurplannen.Eenafwijkingisslechtsmoge-
lijkomwillevanonvoorzieneontwikkelingenvande
ruimtelijke behoeften van de verschillende maat-
schappelijke activiteiten of omwille van dringende
sociale,economischeofbudgettaireredenen.Deuit-
zonderingsgronden moeten bovendien ‘uitgebreid’
wordengemotiveerdenmogeningeengevalaanlei-
ding zijnomdeduurzame ruimtelijkeontwikkeling,

deruimtelijkedraagkrachtenderuimtelijkekwaliteit
vanwelkgebiedookinhetgedrangtebrengen.Inde
rechtsleer wordt geopperd dat de formulering van
artikel19§3DROzoruimisdatzeongeveerelke
mogelijkeafwijkingdekt,indiezindatplanologische
motievennietaandegrondslagvandeafwijkingmoe-
ten liggen. Dringende budgettaire redenen bijvoor-
beeldvolstaanvolgensartikel19§3.Nietteminmerkt
diezelfderechtsleeropdathetrichtinggevendedeel
inprincipeverbindend isendatdeafwijking‘uitge-
breid’moetwordengemotiveerd,waarmeehetuit-
zonderlijkkaraktervandebepalingwordtonderlijnd.
Dezeuitgebreidemotiveringkanophaaradequaat-
heidwordengetoetst.Deklemtoonvoordemoge-
lijkeuitzonderingenligtophetonvoorzieneofdrin-
gendekaraktervandeafwijking,waaruitblijktdathet
omeenafwijkingmoetgaandienietopeenherzie-
ning van het structuurplan kan wachten131. Bij het
toetsenvandeinhoudvaneenRUPaanderichting-
gevendebepalingenvanhetstructuurplanhoudtde
RaadvanStaterekeningmetderuimebeoordelings-
bevoegdheid van de plannende overheid en zal hij
bijgevolg slechts een marginale controle uitoefe-
nen132.

III.2.3.Watmetdeomzendbrieven?

25.Ookm.b.t.BPA’sgeldtdatomzendbrievengeen
wijzigingenkunnenaanbrengenaandebestaandere-
gelgeving133(zieooknummer15).Deomzendbrie-

(130) De taakstelling voor de grootstedelijke en de regionaalstedelijke
gebieden gebeurt door hetVlaams Gewest bij de desbetreffende
afbakeningsprocessen (RSV, gecoördineerdeversie april 2004,356
en345-346).Voordekleinstedelijkegebiedenendekernenvanhet
buitengebied gebeurt die taakstelling in de provinciale
structuurplannen(RSV,gecoördineerdeversieapril2004,bindende
bepalingen,p.582en584).

(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
Gewestnahetdecreetvan24 juli1996houdendederuimtelijke
planning”,T.M.R.1996,423;I.LEENDERSe.a.,ZakboekjeRuimtelijke
Ordening 2005, Mechelen, Kluwer, 2004, 41; B. ROELANDTS,
“Ruimtelijke Structuurplannen”, in B. HUBEAU enW.VANDEVY-
VERE(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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venkunnendusgeenafbreukdoenaandestructuur-
plannen,voorzoverdiebepalendzijnvoordeopmaak
vanBPA’s.Deomzendbrievenkunnen immersgeen
afbreukdoen aan artikel 19 § 2 en3DRO,waarin
wordtbepaalddatdeoverhedenzijngebondendoor
destructuurplannen.Dehogergenoemdeomzend-
brieven schendennochtansheelwatbepalingenuit
dediversestructuurplannen.
- Deomzendbrievenstellendatinbepaaldegevallen

woonuitbreidingsgebied kan worden ontwikkeld
zonder woningbehoeftestudie. Dit is strijdig met
hetRSV,datdewoningbehoeftestudiesalsessenti-
eleinstrumentenbeschouwtomhetplanologische
woningenbeleidtekunnensturenvolgenshetzgn.
‘trendbreukscenario’134.Debepalingenvandeom-
zendbriefzijneveneensstrijdigmetdeprovinciale
structuurplannen135.Deindeomzendbriefopge-
nomenplanologischecriteria,nochdezogenaamde
‘atlasvandevrijteontwikkelenwoonuitbreidings-
gebieden’kunnen,geletopartikel19§2en3DRO,
geenafbreukdoenaandeprincipesuitdezestruc-
tuurplannen.

- De omzendbrief RO/2002/03 bepaalt de inhoud
van de gemeentelijke woningbehoeftestudies. Dit
wordtinbepaaldemateechterookgeregeldinde
provincialestructuurplannen136.Indematedatde
omzendbriefstrijdigismetdezestructuurplannen

magzenietwordentoegepast.Voorzoverergeen
strijdigheidis,kandeomzendbriefalsrichtlijndie-
nen, en wordt een afwijking ervan best gemoti-
veerd137.

- De specifieke procedure die omzendbrief
RO/2002/03 voorschrijft voor het zogenaamde
‘principieel akkoord’, heeft geen enkele waarde,
aangeziendezeprocedureniet is voorzien inhet
gewestplanvoorschrift voor woonuitbreidingsge-
bied, noch in deprocedure voordeopmaak 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
gemeentenenprovinciesdiezichhaddenvoorgeno-
menomtewerkenmetwoningbehoeftestudiesendit
voornemenookdaadwerkelijkgestaltehaddengege-
ven in het structuurplanningsproces, door de om-
zendbriefinverwarringwordengebrachtenontmoe-
digd. Nog erger is dat een aantal gemeenten naar
aanleiding van de omzendbrief blijkbaar hun struc-
tuurplanningsproceshebbenopgeschortenopnieuw
een‘ad-hocbeleid’voerenmetdeomzendbriefinde
hand140.

III.2.4.Watertoets

26.Zoalshogergezegdmoetelkplandatmogelijke
‘schadelijkeeffecten’inhetkadervanintegraalwater-
beleid ressorteert worden onderworpen aan een
‘watertoets’ (zie nummer14).Het hoger vermelde

(134) Cf.RSV,gecoördineerdeversieapril2004,p.356:“Degemeentelijke
woningbehoeftenstudiesvandebetrokkengemeentenbinnenhetstedelijk
gebied zijn een noodzakelijk instrument om tot een verantwoorde
bepalingvandebehoefteenhetaanbod inzakewoongelegenheden 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
woonuitbreidingsgebiedenofnieuwtebestemmenwoongebieden
kunnenwordenaangesneden(p.242-244).

(136) Bv. PRS, Oost-Vlaanderen, richtinggevend, PRS Vlaams-Brabant,
richtinggevend, p. 244-245; PRSWest-Vlaanderen, richtinggevend,
p.241-243.

(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 kanwordenopgelegddooreenomzendbrief (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.,152-
153,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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arrestvandeRaadvanStatem.b.t.dieberuchtewa-
tertoets handelde over een gemeentelijk RUP dat
ondermeerdeinrichtingvaneenwoonwijkmeteen
zestigtalwoningenvoorzagineengebieddatinhet
gewestplan was bestemd als woonuitbreidingsge-
bied141. De Raad van State oordeelde dat de ver-
plichtinginzakedewatertoetsincasuwasgeschon-
den.Uit het dossier, o.a. uit het advies van deGE-
CORO,wasimmersduidelijkgeblekendaterwater-
problemenkondenwordenverwachtdietechnische
maatregelenvereistenendieeenaanpassingvanhet
planvergden,maatregelenenaanpassingendieuiteen
watertoets zouden moeten blijken. In de beslissing
totdefinitievevaststellingvanhetRUPwerdgesteld
dathetgemeentebestuuropdehoogtewasvanhet
bestaanvanperiodiekewateroverlast,endathierover
binnenkort een oplossing zou worden uitgewerkt
metAquafinendatbijhetuitwerkenvandeverkave-
lings- en bouwdossiers men hieraan aandacht zou
moetenbestedendooreventueelaandehandvande
watertoetstechnischsluitendemaatregelenvoorte
leggen voor de afwatering van het gebied. In zijn
goedkeuringsbeslissingsteldedeministervanRuim-
telijkeOrdeningvastdathetgemeentebestuurzich
engageerdedeproblematiekvandewateroverlastop
telossenbijdeverdereinvullingvanhetgebied.De
RaadvanStateoordeeldedateendergelijk‘engage-
ment’vandegemeentenietvoldoetaandeverplich-
tingomdoorhetopleggenvangepastevoorwaarden
ofaanpassingenaanhetplanerzorgvoortedragen
datergeenschadelijkeffectontstaatofdatditzoveel
mogelijkwordtbeperkt.BovendienmerktedeRaad
vanStateopdathetplaneigenlijknooitaande‘wa-
tertoets’werdonderworpen.Nochtansblijktuitde
memorie van toelichting bij het betreffende artikel
dat, ingevalvanrisicoopeen‘schadelijkeffect’een
planaande‘watertoets’moetwordenonderworpen
vooraleerdebeslissingwordtgenomen.

Allebevindingenuitdatarrest–datweliswaarhan-
deldeovereengemeentelijkRUP–zijnvanzelfspre-
kendintegraalvantoepassingopeenBPA,dateven-
goedeen‘plan’ iszoalsbedoeldinartikel8vanhet
DecreetIntegraalWaterbeheer.

III.2.5.RUP’szijngeenBPA’s

27. Artikel 201 DRO bepaalt dat de voorschriften
vandeRUP’sdeplannenvanaanlegvervangen,tenzij
hetRUPhetuitdrukkelijk andersbepaalt.Ditheeft
eenaantalconsequenties.EenRUPdatwordtopge-
maaktvooreenzonegelegeninwoonuitbreidingsge-
biedisgeen‘ordening’vanhetgewestplan,maarver-
vangthetgewestplan.Ditgeldtzowelvoorgeweste-
lijkeRUP’s,alsvoorde‘lagere’gemeentelijkeenpro-
vincialeRUP’s.Deministerverklaardeindecommis-
siebesprekingdatdit laatsteniet instrijd ismetde
hiërarchiederplannen,maarintegendeelhetgevolgis
vanhetnieuweplanningsconceptdatisgebaseerdop
hetprincipevansubsidiariteitenophetopstellenvan
de structuurplannen, die worden uitgevoerd door
uitvoeringsplannen142.

Het feit dat een RUP het gewestplan niet‘ordent’
maar‘vervangt’betekentdathetRUPgeenrekening
moethoudenmetdebeperkingenvanhet gewest-
planvoorschrift voor woongebieden (zie nummers
18-19).Anderzijdskunnendeverschillendeplannings-
niveausslechtseenRUPopmakenvooreenaangele-
genheid die tot hun respectieve bevoegdheid be-
hoort143,enmoethetRUPinhoudelijk inovereen-
stemmingzijnmetdeoptiesuitheteigenendeho-
gerestructuurplannen144(zienummers23-24).

III.3.Verkavelingsvergunningen

III.3.1.Globaleverkavelingsvergunning

28.VolgensvasterechtspraakvandeRaadvanState
kaneenwoonuitbreidingsgebiedslechtswordenge-
ordendviaeenverkavelingsvergunningindienhetgaat
omeen‘globaalverkavelingsplan’145.Indiendeverka-
veling slechts een miniem deel van het betrokken
woonuitbreidingsgebiedbetreft,wordtnietoverde

(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”.

(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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ordeningvanhetgebiedbeslist146.Eenverkavelings-
aanvraagvooreen“substantieelenisoleerbaardeel”
van het woonuitbreidingsgebied kan worden be-
schouwdalseenordeningvanhetgebied147.

Hierbijwordtopgemerktdatdebeoordelingvande
vraagofhetgaatomeen‘globaalverkavelingsplan’of
om een ‘substantieel en isoleerbaar deel’ van het
woonuitbreidingsgebied,eenfeitenkwestieis.Dever-
gunningverlenendeoverheidheefthieroverduseen
discretionairebeoordelingsmarge,waarbijzebinnen
degrenzenvanderedelijkheidmoetblijven,en(uiter-
aard)moetuitgaanvaneenjuistefeitelijkebeoorde-
ling148. Indien de vergunningverlenende overheid
evenwelsteltdatdeaanvraag“deverdereordening
vanhetwoonuitbreidingsgebiedniet inhetgedrang
brengt”,blijktdaaruitalvastdatoverdeordeningvan
hetgebiedalszodaniggeenbeslissingbestaat149.

III.3.2.Goedeplaatselijkeordening

29.Ookvoorverkavelingsvergunningengeldtdatde
vergunningverlenendeoverheiddegoedeplaatselijke
ordeningmoetbeoordelen.Hiervoorkanverwezen
wordennaarhetgeenhogerwerdgezegd(nummers
4-6).

III.3.3.Toegelatenfuncties

30.Eenverkavelingsvergunningkanuiteraardbetrek-
kinghebbenopwoningbouw(artikel101§1DRO),
maarkanevengoedbetrekkinghebbenopdebouw
ofaanlegvanindustriële,ambachtelijkeofcommerci-
elegebouwen,constructiesofterreinen(artikel101
§2DRO).Hierbovenwerdaangegevendatwanneer
deoverheidoordeeltoverdeordeningvanwoonuit-

breidingsgebied,ditgebiednietuitsluitendmoetwor-
denbestemdvoor‘wonen’,maardatallebestemmin-
genzijntoegelatendiezijntoegelateninwoongebie-
denzoalsbepaaldinartikel5.1.0vanhetK.B.van28
december1972.Tevenswerdgezegddatdezonesdie
nietwordenbestemdvoorwonennieteendergelijke
omvangkunnenaannemendatzijhetverwezenlijken
vandehoofdbestemming,metname‘wonen’,uitslui-
ten(zienummer18).Ditbetekentdateenverkave-
lingsvergunning voor industriële, ambachtelijke of
commerciële gebouwen niet a priori uit te sluiten
valt,maardatzemoetondergeschiktblijvenaande
woonfunctievanhetgebied.Bovendienstelt artikel
5.1.0vanhetK.B.van28december1972datderge-
lijkevoorzieningenslechtsmogenwordentoegelaten
voorzoverzeverenigbaarzijnmetdeonmiddellijke
omgeving.Devergunningverlenendeoverheidmoet
dusbijhetvergunnenvan industriële,ambachtelijke
of commerciële voorzieningen in een verkavelings-
vergunningeenbijzondereafwegingmakenoverde
verenigbaarheid ervan met de onmiddellijke omge-
ving(zienummer18).

III.3.4.Zaakvandewegen

31.Indienhetcollegevanburgemeesterenschepe-
nenmeentdateenverkavelingsvergunningkanwor-
denafgeleverddiedeaanlegvannieuweverkeerswe-
gen, de tracéwijziging, verbreding of opheffing van
bestaandegemeentelijkeverkeerswegenomvat,dient
degemeenteraadzichuit tesprekenover“dezaak
vandewegen”alvorenshetcollegevanburgemeester
en schepenen de vergunning kan verlenen (artikel
133,eerstelidDRO).Indiendegemeenteraadinzijn
besluitvoorwaardenoplegtdieeenaanpassingverei-
sen van het voorgelegdeplan,moet de verkavelaar
eennieuwplan ter goedkeuring voorleggen aande
gemeenteraadalvorenshetschepencollegeeenver-
kavelingsvergunning kan afleveren150. De beslissing
vandegemeenteraaddienadienwordtgenomenkan
de onregelmatigheid van de afgeleverde vergunning
nietongedaanmaken151.Beslistdegemeenteraadne-(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.2000,270-
272(incasuginghetomdetweedefasevaneeneerdervergunde
verkaveling,enteldedenieuweverkaveling47kavels,metelkeeen
oppervlakte van 10 tot 15 a, en was voorzien in de aanleg van
nieuwe verkeerswegeneneen tracéwijziging, enmetbehoud 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.

(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.,RobertideWinghe,25 juni1982,nr.22.386en22.387;
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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gatiefoverdezaakvandewegen,danmoetdeverka-
velingsvergunningwordengeweigerd,nietalleendoor
het college van burgemeester en schepenen, maar
ookinberoepdoordeBestendigeDeputatieendoor
deminister152.Indiendegemeenteraadzichnogniet
heeftuitgesprokenoverdezaakvandewegen,ener
eenberoepwordtingediendtegeneenweigeringvan
deverkavelingsvergunningdoorhetcollege,dankan
deBestendigeDeputatie de gouverneur verzoeken
omdegemeenteraadsamenteroepen,diedanbin-
nen 60 dagen moet beslissen over de zaak van de
wegen(artikel133§1,derdelidDRO).

Net zoals bij de stedenbouwkundige vergunningen
gaat het hier om alle wegen met een openbaar of
quasiopenbaarkarakterenheeftdegemeenteraad
een hele ruime discretionaire beoordelingsvrijheid,
dieookkanslaanopdebeoordelingvandegoede
plaatselijkeordening153(ziehogernummer12).

Krachtensartikel133§2doetdevergunningdedoor
’smensentoedoengevestigdeerfdienstbaarhedenen
debijovereenkomstvastgelegdeverplichtingenmet
betrekking tot het grondgebruik, tenietgaan, onver-
minderdhetrechtopschadeloosstellingvandehou-
dersvanderechten.Deerfdienstbaarhedenenan-
dererechtenmoetenwordenvermeldindeaanvraag
van de verkavelingsvergunning. Hierbij wordt opge-
merktdatenkeldedoor ’smensengevestigdeerf-
dienstbaarheid en conventionele rechten worden
tenietgedaan,watbetekentdatdebuurtwegenniet
kunnenwordenopgehevenviaeeneenvoudigeverka-
velingsaanvraag.Eenbuurtwegisimmerseendoorde
wetgevestigdeerfdienstbaarheid(voorzoverdeweg
niet tot het publieke domein behoort, hetzij door
verkrijgendeverjaring,hetzijdooronteigening)154.

III.3.5. Anderedecretaalbepaaldetoetsingsgron-
den

32.Eenaantalvandedecretaletoetsingsgrondendie
reedswerdenbesprokenbijdebehandelingvande
stedenbouwkundigevergunningvoorgroepswoning-
bouw gelden eveneens voor verkavelingsvergunnin-
gen. Hiervoor kan worden verwezen naar hetgeen
hogerwerdgeschreven,meerbepaaldm.b.t.denega-

tieveanticipatieopeenbestemmingsplandatinop-
maak 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 woonuit-
breidingsgebieden, namelijk een soort ‘reservege-
bieden’ 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‘Woonaansnijdings-
gebied’ luidtalsvolgt:“Woonaansnijdingsgebiedenzijn
bestemd voorwonen en aanverwante activiteiten zoals
bedoeld inartikel5.1.0.vanhetK.B.van28december
1972. Deze gebieden mogen alleen ontwikkeld
worden op initiatief van de overheid”156. Het
bestemmingsvoorschrift ‘Woonreservegebied’ luidt

(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,OnzeBuurtwegen juridisch bekeken,, Brussel,Koning

Bouwdewijnstichting,2002,17.

(155) B.BOUCKAERTenT.DEWAELE,o.c.,83,nr.89.Deauteursmerken
hierbij op dat de inspiratie ter gelegenheid van demeer 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, Halle-
Vilvoorde.
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alsvolgt:“Woonreservegebiedenzijnbestemdvoorwo-
nenenaanverwanteactiviteitenzoalsbedoeldinartikel
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.

Indematedatdezevoorschriftenaandeoverheid
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 hande-
lingsbekwaamheidvandebetrokkeneigenaars,enis
bijgevolg onwettig158. De Raad van State lijkt die
rechtspraak inmiddels alvast door te trekken naar
bestemmingsvoorschriften van RUP’s159. Het ge-
westplanvoorschrift voor ‘Woonaansnijdingsgebied’
lijktopheteerste gezichtproblematisch, 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.

35.Eenanderejuridischeproblematiekspeeltbijhet
bestemmingsvoorschrift voor ‘Uitbreidingsgebied
voor stedelijke functies’, dat hoofdzakelijk op de
woonfunctieisgericht:“Ditgebiedisbestemdvoorde
uitbouw van stedelijke functies die complementair zijn
aanhetwonen,met inbegripvandewoonfunctie,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.

(157) Bv. de gewestplannen Sint-Truiden-Tongeren, Leuven, Brugge-
Oostkust.

(158) R.v.St.,vzwBoterstraatactiecomitée.a.,nr.91.932,T.R.O.S.2001,141-
148,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.2005,76-
80, met noot R.VEKEMAN, “De eerste regionale stedelijke
afbakeningsplannen”; zie in dezelfde zin F. DE PRETER, “De
stedenbouwkundigeperikelenvanhetbedrijfDOMOteOudenaarde
gavenreedsaanleidingtotmeerdere interessantearrestenvande
RaadvanState”,147-148,nr.10.

(160) GewestplanHasselt-Genk.
(161) R.v.St.,VanNiel enHeinkens, nr. 117.347, 21maart 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 stellenvaneenvoorafdoordegemeenteraadgoedte
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,“Flexibeleruimtelijkeordeningsplannen”enT.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,2002,128-
129,nr.63.
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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 voorwoonwijken’ zijn
aangeduid, kunnen op initiatief van de Staat, de
gemeenteofverenigingvangemeenten,worden
bestemdvoordeaanleg vanwoonwijken 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,
waaropheteindevanhetbestemmingsvoorschrift
volgende bepaling is opgenomen:“Zolang het in het
derde lid bedoeldebijzonderplan vanaanlegdoor ons
nietisgoedgekeurd,mogeninhetbetrokkengebiedslechts
werken en handelingen worden uitgevoerd die
overeenstemmenmetdebestemmingaangegevendoor
degrondkleurinhetgewestplan”.

VoordeopmaakvantoekomstigeRUP’sishetalvast
vangrootbelangdatmetdebovenstaandeprincipes
wordtrekeninggehouden,wanthoeweldeprincipes
gehaaldwordenuitrechtspraakmetbetrekking tot
plannenvanaanleg,lijkenzeevenzeervantoepassing
tezijnopRUP’s164.

(163) GewestplannenIeper-Poperinge,Roeselare-Tielt,Antwerpen,Halle-
Vilvoorde.

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

04_Rechtsleer.indd29 28-03-200614:30:31

this jurisquare copy is licenced to LDR Advocaten


