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Flexibiliteit in ruimtelijke uitvoerings-plannen: een moeilijke evenwichtsoefening1

Pieter-JanDefoort,LicentiaatRechtenenMasterRuimtelijkePlanning,
Advocaat,LDRMilieuadvocaten

In een recent arrest oordeelde de Raad van State dat

stedenbouwkundige voorschriften in een RUP niet mo-

gen worden geformuleerd als een ‘richtnorm’, omdat dit

strijdig zou zijn met het rechtszekerheidsbeginsel. Dit ar-

rest vormt de aanleiding voor enkele rechtstheoretische en

praktische beschouwingen omtrent de mogelijkheid van

flexibele voorschriften in RUP’s. Hierbij maakt de auteur

eerst een vergelijking met de vroegere rechtspraak over

BPA’s. Daarna volgen enkele bedenkingen over de relativi-

teit van het rechtszekerheidsbeginsel, die geldt voor alle

rechtsnormen, en in het bijzonder voor rechtsregels in de

ruimtelijkeordening.Erwordttevensingegaanopdevraag

of het formuleren van een‘richtnorm’ problematisch is in

het licht van het beginsel van de normatieve draagwijdte.

Tot slotwijst deauteurnogop eenaantalmogelijke knel-

punten, bv. flexibele voorschriften voor niet-vergunning-

plichtige activiteiten en het ontbreken van een openbaar

onderzoekbijgemeentelijkeRUP’s.

I.INLEIDING

1.Erisreedsheelwatgeschrevenover‘flexibiliteit’
in bestemmingsplannen, vooral naar aanleiding van
arresten waarin de Raad van State een uitspraak
deed over stedenbouwkundige voorschriften die
een bijkomend ordeningsinstrument of een bijko-
mendeprocedurestapvoorschrijven1bis.

In het recente arrestVAN POLLAERT2 komt, al-
thans op het eerste gezicht, een ander aspect van
deproblematiekvan flexibiliteit instedenbouwkun-
dige voorschriften aan bod, met name de vraag of
eenstedenbouwkundigvoorschriftrechtstreekskan
voorzien in een flexibele ‘richtnorm’, i.p.v. in een
absolute (maximum)norm. De Raad van State stelt
in het bovenstaande arrest vooreerst dat het
rechtszekerheidsbeginsel inhoudt dat het recht
voorzienbaar en toegankelijk moet zijn, zodat de
rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van
eenbepaaldehandelingkanvoorzienophettijdstip
dat die handeling wordt verricht. De daaruit afge-
leidevereistevanvoorspelbaarheidennauwkeurig-
heid van stedenbouwkundige voorschriften verhin-
dertvolgenshetarrestnietdatdezevoorschriften
flexibelkunnenwordenopgevat,nochdatdezebin-
nen redelijke grenzen een bepaalde discretionaire
bevoegdheid kunnen verlenen aan de vergunning-
verlenende overheden bij de beoordeling van een
concrete vergunningaanvraag. De Raad van State is
in het voorliggende geval van oordeel dat het ste-
denbouwkundige voorschrift dat stelt dat “de be-

(1) De ingenomenstandpuntenzijnstriktpersoonlijk.
(1bis) ZievooralG.DEBERSAQUES,“Ruimtelijkeuitvoeringsplannen”,in

Handboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, die Keure,
2004, 232-235, nr. 51-54; F.DEPRETER,“Flexibiliteit en rechtsze-
kerheid indevoorschriftenvanplannenvanaanleg”, (nootonder
R.v.St., vzw Buurtcomité Flanders Expo, nr. 116.301, 21 februari
2003, R.v.St.,Van Niel Schuuren, nr. 117.347, 21 maart 2003 en
R.v.St., Muto, nr. 120.209, 5 juni 2003), T.R.O.S. 2003, 364-368; B.
ROELANDTS, “Flexibiliteit in aanleg- en uitvoeringsplannen”,
(nootonderR.v.St.,CorreiadeAlmeida,nr.82.079),T.R.O.S.2000,
20-24; R. VEKEMAN, “Flexibele ruimtelijke ordeningsplannen”,
(noot onder R.v.St., Correia deAlmeida, nr. 93.308, 14 februari
2001), T. Gem. 2002, 305-306; R.VEKEMAN,“De eerste regionale
stedelijke afbakeningsplannen”, (noot onder R.v.St., nv Schelfhout,
nr. 130.212, 9 april 2004), T. Gem. 2005, 78-80; I. LEENDERS e.a.,
ZakboekjeRuimtelijkeOrdening2007,Mechelen,Kluwer,2006,187-
189.

(2) R.v.St.,VanPollaert,nr.166.436,9januari2007,verderinditnum-
meropgenomen.
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drijfspercelenvande lokalebedrijven(…)5000m²
alsrichtnorm(hebben)voordemaximaleperceels-
oppervlakte”, niet in voldoende nauwkeurige, dui-
delijke en rechtszekere bewoordingen is gesteld
opdatderechtzoekendeinredelijkematedegevol-
gen van dit voorschrift kan voorzien. De norm is
volgens de Raad van State immers niets meer dan
een flexibele‘richtnorm’dienietuitsluitdaterbe-
drijfspercelen worden ingericht die groter zijn dan
5.000 m². Ook het voorschrift dat“het optrekken
vangebouwenmetmeerderebouwlagen…wense-
lijk(is)”,isvolgenshetarrestnietvoldoendenauw-
keurig,duidelijkenrechtszeker.Degewraaktevoor-
schriften laten volgens de Raad van State immers
de belanghebbenden (in casu de omwonenden)
door het gebrek aan precisie voor onbepaalde tijd
– met name tot aan de concrete invulling ervan
door de vergunningverlenende overheid n.a.v. een
concreet project – in het ongewisse over de con-
crete inrichtingvandebetrokkenzone.

Hoewel hierboven werd gesteld dat dit arrest op
heteerstegezichteenanderaspectvandeproble-
matiek van flexibiliteit in stedenbouwkundige voor-
schriften behandelt dan de vermelde vroegere ar-
resten, doet vooral de laatstgenoemde overweging
uit het arrest sterk denken aan het arrestVZW
BUURTCOMITE FLANDERS EXPO3, waarin de
Raad van State oordeelde dat het onwettig is om
ineenBPAdemogelijkheid tecreërenomviaeen
machtigingdoordevergunningverlenendeoverheid,
af te wijken van wezenlijke inrichtingsvoorschriften
vanhetBPA.Hetprocedévandemachtigingdraagt
volgens dit arrest de beoordeling van de goede
plaatselijke ordening over aan de vergunningverle-
nende overheid en laat de betrokken belangheb-
bendenaldusvooronbepaaldetijdinhetongewisse
overdeuiteindelijkeconcrete inrichtingvandebe-
trokken zone. Dit is volgens de Raad van State in
strijd met artikel 14 van het Decreet betreffende
deruimtelijkeordening,gecoördineerdop22okto-
ber 1996 (hierna genoemd: Coördinatiedecreet
RO)4.

Aldus lijkt de Raad van State in het arrestVAN
POLLAERT haar vroegere rechtspraak in verband
met BPA’s onverkort toe te passenop (gemeente-
lijke) RUP’s. Hoewel het arrest, net zoals vroegere
arresten, bevestigt dat de vereiste van rechtszeker-
heid niet verhindert dat stedenbouwkundige voor-
schriften flexibel kunnen worden opgevat5, kunnen
de gewraakte voorschriften ook nu geen genade
vindenbijdeRaadvanState.

Hierna wordt onderzocht of er argumenten kun-
nenzijnomflexibiliteit inRUP’sanderstegaanbe-
naderendanflexibiliteitbijBPA’s,enzo jatotwaar
degrenzenvandeflexibiliteitkunnenreiken.

II.BPAVS.RUP:ANDERE
RECHTSGRONDENM.B.T.DE
STEDENBOUWKUNDIGE
VOORSCHRIFTEN


2.BijeenanalysevanderechtspraakoverdeBPA’s
blijkt de Raad van State zijn oordeel over de
(on)mogelijkheidvoorflexibelevoorschriftenteba-
serenopartikel14vanhetCoördinatiedecreetRO.
Inhet eerste lid, 2° vandit artikel staat uitdrukke-
lijk dat eenBPA voor het betreffende grondgebied
de gedetailleerde bestemming van de verschillende
delen van het grondgebied voor bewoning, nijver-
heid, landbouw of enig ander gebruik moet geven.
Bovendien bepaalt artikel 14 eerste lid, 4° dat het
BPA verplicht de voorschriften betreffende de
plaatsing,degrootteendewelstandvandegebou-
wenenafsluitingen,alsmedediebetreffendedebin-
nenplaatsen en tuinen moet aangeven. Krachtens
artikel 14 eerste lid Coördinatiedecreet moet een
BPA aldus verplicht ‘gedetailleerde’ bestemmings-
voorschriften bevatten (art. 14 eerste lid, 2°) en
ook inrichtingsvoorschriften6 betreffende een aantal
welomschrevenaspecten(plaatsing,grootteenwel-
stand) en voorwerpen (gebouwen, afsluitingen, bin-
nenplaatsen en tuinen) (art. 14 eerste lid, 4°). Uit
dezebepalingen leidtdeRaad vanState af dat een

(3) R.v.St., vzw Buurtcomité Flanders Expo, nr. 116.301, 21 februari
2003.

(4) In wezen kan dezelfde redenering worden teruggevonden in het
reeds vermelde arrest Correia deAlmeida, waarin de Raad van
State stelde dat eenBPAhet invullen van een gedetailleerde be-
stemmingnietkanoverlatenaaneenlaterdoordegemeenteraad
en de gemachtigde ambtenaar goed te keuren ‘inrichtingsplan’
(R.v.St.,CorreiadeAlmeida,nr.93.308,14februari2001).

(5) Zie ook de laatste overweging in het arrest R.v.St., Correia de
Almeida, nr. 93.308,14 februari 2001enR.v.St., vzwBuurtcomité
FlandersExpo,nr.116.301,21februari2003.

(6) Voordebetekenisvandebegrippen‘bestemmings-eninrichtings-
voorschrift’ kanworden verwezennaardememorie van toelich-
ting bij het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening (DRO) (Parl. St.Vl. Parl. 1998-99, nr.
1332/1,23;zieookvoetnoot9).
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BPA verondersteld wordt de goede plaatselijke or-
deningteregelen7.

Voor (gemeentelijke) RUP’s geldt die rechtsgrond
(uiteraard) niet meer. Stedenbouwkundige voor-
schriften voor RUP’s worden immers beheerst
door artikelen 38 en 39 van het Decreet van 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimte-
lijkeordening(hierna:DRO).Dezeartikelsvereisen
nergens dat de stedenbouwkundige voorschriften
‘gedetailleerd’ moeten zijn8.Artikel 38 § 1 eerste
lid,2°DRObepaaltdateenRUPdriesoortenste-
denbouwkundige voorschriften kan bevatten, met
nameinzakedebestemming,deinrichtingen/ofhet
beheer9. In de memorie van toelichting wordt be-

nadrukt dat“het voor zich spreekt” dat een RUP
niet steeds alle hierboven vermelde soorten voor-
schriften moet bevatten.“Het type voorschriften dat
opgenomen is in een RUP hangt uiteraard af van het
planningsniveau en de doelstellingen van het plan. Zo
zullen bv. esthetische voorschriften in verband met de
bebouwing veel vaker voorkomen in gemeentelijke uit-
voeringsplannen dan in gewestelijke uitvoeringsplannen.
Zo zal bijvoorbeeld ook een plan dat betrekking heeft
op een stedelijk gebied andere soorten voorschriften
bevatten dan een plan dat gemaakt wordt voor een
deel van het buitengebied. Ook kan een plan zich bij-
voorbeeld op een bepaald moment beperken tot voor-
schriften met betrekking tot het aspect bestemming
zonderdat ietsoverhetbeheerwordtbepaald”10.

Een overheid beschikt aldus over een vrij ruime
discretionaire bevoegdheid inzake de detaillering
van het RUP11. In de rechtsleer wordt in dit ver-
bandopgemerktdathetDROminderstatischisen
gerichtopeengrotere flexibiliteit,endathetdaar-
ommeer isberekendop“omgaanmetonzekerhe-
den”, wat bij juristen – bekommerd om de eisen
van rechtszekerheid – de nodige koudwatervrees
teweegbrengt12.

3. In dit licht bekeken roept de redenering van de
Raad van State in het arrestVAN POLLAERT en-
kele bedenkingen op. Het arrest houdt geen reke-
ning met het feit dat de overheid overeenkomstig
artikel38DROeigenlijkhelemaal geen‘inrichtings-
voorschriften’ had moeten voorzien, maar dat de
overheiderzich toehadkunnenbeperkenomen-
kel de bestemming vast te leggen, waarna het hoe
danookaandevergunningverlenendeoverheidzou
toekomen om zonder enige (richt)norm de goede
ruimtelijkeordeningenplaatselijkeaanlegtebeoor-
delen.

Hetbeoordelen vande goede ruimtelijkeordening
enplaatselijkeaanlegisimmersinessentieeentaak
die tot de kernbevoegdheid van de vergunningver-
lenende overheid behoort. Dit wordt bevestigd in

(7) R.VEKEMAN,“Flexibele ruimtelijke ordeningsplannen”, (noot on-
der R.v.St., Correia deAlmeida, nr. 93.308, 14 februari 2001), T.
Gem. 2002, 305-306. Zie naast de reeds vermelde arresten Cor-
reia de Almeida en vzw Buurtcomité Flanders Expo ook nog
R.v.St., De Groof, nr. 153.771, 16 januari 2006.Vgl. ook met de
rechtspraak waarin de Raad van State stelt dat een verwijzing
naar de bepalingen van een BPA volstaat om de afgifte van een
vergunning te verantwoorden, omdat een BPA krachtens artikel
14 Coördinatiedecreet RO de gedetailleerde bestemming en de
ordeningvanhetgebiedbepaalt.EenverwijzingnaarhetBPAvol-
staataldusomdeverenigbaarheidmetdeonmiddellijkeomgeving
endegoedeplaatselijkeaanleg teverantwoorden(bv.R.v.St.,Lip-
pensc.s.,nr.169.046,16maart2007;R.v.St.,Buys,nr.159.982,12
juni 2006; R.v.St., Piot, nr. 48.382, 30 juni 1994). Zie evenwel an-
dererechtspraakdiesteltdateenverwijzingnaardeverenigbaar-
heid met de voorschriften van een BPA slechts kan volstaan ter
motivering vandebouwaanvraagmetde goede ruimtelijkeorde-
ningenplaatselijkeaanleg indematedatdezevoorschriftender-
mate gedetailleerd zijn dat zij aande vergunningverlenendeover-
heid geen beoordelingsruimte meer laten (bv. R.v.St., Callens, nr.
132.436,15juni2004;R.v.St.,Desmedt,nr.93.109,7februari2001;
zie ook F. DE PRETER,“De derde in de procedure tot het ver-
krijgen van een stedenbouwkundige vergunning of een verkave-
lingvergunning”, T.R.O.S. 2007, 10, punt 4.2.2). Terzijde kan nog
wordengewezenopeenarrestwaarbijdeRaadvanStateprecies
het‘flexibele’karaktervaneenBPAalsdoorslaggevendargument
aanvaardde om te besluiten dat het BPA niet kon worden be-
schouwdalseen‘kader’ vaneen‘stadsontwikkelingsproject’ inde
zinvandeEuropeseRichtlijn inzakeplan-MER(R.v.St.,VanLinden,
nr.163.267,6oktober2006).

(8) F.DEPRETER,“Flexibiliteitenrechtszekerheidindevoorschriften
van plannen van aanleg”, T.R.O.S. 2003, 368; F. DE PRETER, “De
derde in de procedure tot het verkrijgen van een stedenbouw-
kundige vergunning of een verkavelingvergunning”, T.R.O.S. 2007,
10, punt 4.2.2;B.ROELANDTS,“Flexibiliteit in aanleg- enuitvoe-
ringsplannen”, T.R.O.S. 2000, 23-24;W.VANDEVYVERE,“De wer-
king van het planningssysteem van het nieuwe decreet op de
ruimtelijkeordening”,T.R.O.S., bijzonder nummer‘Subsidiariteit in
deruimtelijkeplanning’,2000,18.

(9) ‘Bestemming’houdtvoorschrifteninoverhetaldanniettoegela-
tenzijnvanbepaaldefunctiesenactiviteitenineengebied.‘Inrich-
ting’houdtvoorschriften inoverde‘ordening’vanhetgebied,en
voorschriftenover‘morfologie enuitzicht (beeldwaarde)’ van ge-
bieden. ‘Beheer’ houdt voorschriften in die gericht zijn op het
behoud van de ruimtelijke voorwaarden voor het goede functio-
neren van functies en activiteiten.Voor meer uitleg hierover, zie
dememorievantoelichtingbijhetDRO,Parl.St.Vl.Parl.1998-99,
nr.1332/1,23.

(10) Memorie van toelichting, Parl. St.Vl. Parl. 1998-99, nr. 1332/1, 23;
zie ook B. ROELANDTS, “Flexibiliteit in aanleg- en uitvoerings-
plannen”, (noot onder R.v.St., Correia de Almeida, nr. 82.079),
T.R.O.S.2000,23.

(11) B. ROELANDTS, “Flexibiliteit in aanleg- en uitvoeringsplannen”,
l.c.,24.

(12) S.DETAEYE,“Het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwens-
beginsel”, inB.HUBEAUenP.POPELIER(ed.),Behoorlijk ruimtelijk
ordenen.Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke
ordeningendestedenbouw,Brugge,dieKeure,2002,129,nr.64.
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overvloedigerechtspraakvandeRaadvanState,en
geldt in principe voor élke vergunningsaanvraag13,
behalve indien de aanvraag gelegen is in een BPA
dat dermate gedetailleerd is, zodat de vergunning-
verlenende overheid geen discretionaire beoorde-
lingsbevoegdheid meer heeft14. De Raad van State
heeft reeds bevestigd dat de vergunningverlenende
overheid bij gebreke aan voldoende gedetailleerde
stedenbouwkundige voorschriften in het gemeente-
lijke RUP, de bouwaanvraag aan een eigen beoorde-
ling inzake de goede ruimtelijke ordening en plaat-
selijkeaanlegdientteonderwerpen15.Debeoorde-
ling van de goede ruimtelijke ordening en plaatse-
lijke aanleg behoort dus, in de mate dat het be-
stemmingsplanditopenlaat,totdebevoegdheidvan
vergunningverlenende overheid. Minstens voor wat
RUP’sbetreft, isdeplannendeoverheiderniet toe
gehoudenominhetbestemmingsplanzelfdegoede
plaatselijkeordeningtot indetail teregelen.

Indiezin ishetnietevidentdatdeRaadvanState
de kernprincipes uit het arrestVZW BUURTCO-
MITEFLANDERSEXPO,datbetrekkinghadopeen
BPA, zomaar lijkt over te nemen in het alhier be-
sproken arrest VAN POLLAERT, dat betrekking
heeftopeengemeentelijkRUP.DaarwaardeRaad
van State m.b.t. een BPA op basis van artikel 14
eerste lid, 2° en 4° Coördinatiedecreet RO nog

kon stellen dat het overlaten van de beoordeling
vandegoedeplaatselijkeordeningkonwordenbe-
schouwdalseenniet-toelaatbare(bevoegdheids)de-
legatie16,gaatditargumentvoorRUP’snietop.Voor
RUP’s heeft de decreetgever immers niet bepaald
dat de voorschriften ‘gedetailleerd’ moeten zijn,
noch heeft de decreetgever bepaald dat een RUP
steeds ‘inrichtingsvoorschriften’ moet bevatten. In
die zin is het voorzien van ‘richtnormen’ in een
RUP,waarbijaandevergunningverlenendeoverheid
een zekere discretionaire bevoegdheid wordt ver-
leend om de vergunningaanvragen te beoordelen,
geen‘delegatie’ vanbevoegdheid, aangezienhetde-
creetnergenssteltdatdebeoordelingvandegoe-
deruimtelijkeordeningenplaatselijkeaanlegbijde
planningsoverheid ligt. Integendeel, zoals hierboven
werd aangetoond, ligt deze bevoegdheid in laatste
instantiebijdevergunningverlenendeoverheid17.

DekeuzeomeenRUPaldanniet gedetailleerd te
maken ligt dus binnen de discretionaire bevoegd-
heid van de plannende overheid en zal moeten af-
hangen van de concrete omstandigheden, bv. de
doelstellingenvanhetplan,dematewaarindecon-
crete omgeving reeds feitelijk is geordend, het feit
dat er binnen het plangebied reeds een steden-
bouwkundigeverordeningbestaatmetstedenbouw-
kundige voorschriften, het minimale beschermings-
niveaudatdeplannendeoverheidwenst tebieden,
of integendeel demaximale flexibliteit enz.18.Zo is
het bv. niet aangewezen om flexibele voorschriften
te voorzien indien het RUP de bescherming van
zwakke functiesbeoogt19.Het is hoedanookaan-
gewezen dat de plannende overheid haar keuze
omtrent de graad van gedetailleerdheid of flexibli-

(13) Deze bevoegdheid kan worden afgeleid uit artikel 43 § 2 eerste
lid Coördinatiedecreet voor de‘oude’ vergunningsprocedure (bv.
R.v.St., Geeraerts, nr. 159.064, 22 mei 2006; R.v.St.,Vancoillie, nr.
160.589,27 juni2006)enuitartikel110§2DROvoorde‘nieu-
we’procedure(R.v.St.,DeBrauwer,nr.155.598,24februari2006).
Volgens het Arbitragehof dienen vergunningsaanvragen ook te
worden getoetst aanhet zgn.‘doelstellingenartikel’,metnamear-
tikel 4DRO (Arbitragehof nr. 57/2003, 14mei 2003,metnootT.
DEWAELE,“ZonevreemdheidenhetArbitragehof:enkelebeden-
kingen”,T.R.O.S.2003,339-350).DeRaadvanStatemeentdaaren-
tegendatartikel4DROgeenrechtsgrondisvoordebeoordeling
van vergunningsaanvragen,maar enkel dient voordeopmaak van
plannen (R.v.St., Wouters, nr. 167.385, 2 februari 2007, T.R.O.S.
2007, 200, noot P.-J. DEFOORT). Specifiek voor gewestplannen
geldt artikel 19 van het K.B. van 28 december 1972 betreffende
de inrichtingende toepassing vandeontwerp-gewestplannenen
degewestplannen,maarditartikelisuiteraardnietvantoepassing
op RUP’s. Zie ook P.-J. DEFOORT, “Over de juridische grenzen
van het vergunningen- en planningsbeleid in woonuitbreidingsge-
bied”, T.R.O.S. 2006, 7-11, nr. 4-6, en de aldaar vermelde recht-
spraakenrechtsleer.

(14) Ziederechtspraakvermeld invoetnoot6; I.MARTENS,“Hetre-
delijkheidbeginsel”, inB.HUBEAUenP.POPELIER(ed.),Behoorlijk
ruimtelijkordenen.Algemenebeginselenvanbehoorlijkbestuur,Brugge,
die Keure, 2002, 28-31, nr. 25-29. Hetzelfde geldt voor een ver-
gunning die gelegen is binnen een verkaveling en indien de aan-
vraagvoldoetaandevoorschriftenvandeverkavelingsvergunning
(R.v.St.,PazmanyenVanNoyen,nr.154.144,25 januari2006).

(15) R.v.St.,Callens,nr.132.436,15 juni2004.

(16) Cf. de volgendeoverweginguitR.v.St., vzwBuurtcomité Flanders
expo,nr.116.301,21februari2003:“dataldusopheteerstegezicht
de beoordeling van de goede plaatselijke ordening wordt overgedra-
gen naar de vergunningverlenende overheid, terwijl deze beoordeling
dient vooraf te gaan aan de vaststelling van de bepalingen van een
bijzonderplanvanaanleg,dieopheteerstegezichtdienentevolstaan
omdeafgiftevaneenstedenbouwkundigevergunningtekunnenverle-
nen”.

(17) F.DEPRETERmerktopdateenRUP–netzoalseenBPA–zelf
de voorschriften moet aangeven, wat betekent dat een RUP dit
nietmagdelegerennaardevergunningverlenendeoverheid.Deze
opmerkinggeldtdusnietvooreenrichtnorm,aangeziendienorm
inhetRUPzelfstaat ingeschreven(F.DEPRETER,“Flexibiliteiten
rechtszekerheid in de voorschriften van plannen van aanleg”,
T.R.O.S.2003,368).Devraagisdanofeenrichtnormkanworden
beschouwd als een (toegelaten) stedenbouwkundig voorschrift,
metnormatievewaarde(zieverderrandnr.9).

(18) Vgl.deverwijzingen invoetnoot10.
(19) W.VANDEVYVERE, “De werking van het planningssysteem van

het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening”, T.R.O.S., bijzon-
dernummer‘Subsidiariteitinderuimtelijkeplanning’,2000,14-15.
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teitduidelijkmotiveert indememorievan toelich-
ting bij het RUP, binnen de globale doelstellingen
vanhetplan.

III. RUP’SENFLEXIBELEVOOR-
SCHRIFTEN:DERELATIVITEIT
VANHETRECHTSZEKERHEIDS-
BEGINSEL

4. Een belangrijk verschil met het arrest VZW
BUURTCOMITE FLANDERS EXPO, is dat het ar-
rest VAN POLLAERT de rechtsgrond voor zijn
conclusieniet vindt indewetgeving inzake ruimte-
lijkeordening,maar integendeelrechtstreeks inhet
rechtszekerheidsbeginsel20.Datroeptenkelevragen
op.

Zoalsblijktuitartikel38§1eerstelid,2°DROen
uit de parlementaire voorbereiding moet een RUP
geenszins én bestemmings- én inrichtings- én be-
heersvoorschriften bevatten (zie hoger, randnr. 2).
Bestemmingsvoorschriften kunnen volgens het de-
creet in principe volstaan, wat impliceert dat de
vergunningverlenende overheid de vergunningaan-
vragen zal dienen te beoordelen aan de hand van
het principe van de goede ruimtelijke ordening en
plaatselijke aanleg. In wezen is er in een dergelijke
hypothese geen enkel verschil met de beoordeling
van een stedenbouwkundige vergunning gelegen in
een gebied dat wordt beheerst door een gewest-
plan. De gewestplannen bevatten nauwelijks bepa-
lingen m.b.t. de stedenbouwkundige of architectu-
rale invullingvandebestemmingszones21.Nochtans

bestaat er m.i. geen enkele gerechtelijke uitspraak
dieeengewestplanonwettigverklaartwegensstrij-
digheid met het rechtszekerheidsbeginsel, omdat
het gewestplan geen inrichtingsvoorschriften vast-
stelt22.

Absolute rechtsekerheid is hoe dan ook een uto-
pie23. Inherent aan alle rechtsnormen is immersde
zgn.‘open textuur’ ervan. Hiermee wordt bedoeld
dateenrechtsregelenerzijdseenveelheidaansoci-
ale situaties moet regelen, en dus voldoende vaag
moeten worden geformuleerd. Anderzijds kunnen
vage normen onmogelijk voor elke concrete casus
voldoende richtlijnenbiedenoverhun toepasselijk-
heid, zodat erbij elke rechtsregel casussenkunnen
opduikenwaarvanonduidelijk isofzeonderdere-
gelvallenofniet.Ditiseengevolgvandeinherente
beperktheid van het instrument taal, en impliceert
dat interpretatiemoeilijkheden inherentzijnaanhet
recht24.Demarge vande‘open textuur’ is – naast
de legistieke kwaliteiten van de regelgever – gro-
tendeelsafhankelijkvandeeigenheidvanderechts-
tak25.

DETAEYE wijst er op dat in het ruimtelijkeorde-
ningsrecht tal van vage begrippen en normenwor-
den gebruikt, zoals “de ‘bestaanbaarheid’ met de
bestemming”,“de‘verenigbaarheid’ met‘de onmid-
dellijke omgeving’”, “het architectonisch karakter
vaneengebied”,“een‘aanmerkelijke’reliëfwijziging”
of“degoederuimtelijkeordening”,waaraandever-
gunningverlenende overheden een eigen invulling
geven. De discretionaire bevoegdheid in het ruim-
telijkeordeningsrecht isgroot,zoalsveelalhetgeval
is in het domein van het administratief recht.Van-
daardatdealgemenebeginselenvanbehoorlijkbe-
stuur inditvagebeleidskaderalsrichtsnoerdienen
voordeadministratieveoverheidbijhetnemenvan
haar beslissingen26. Het gebruik van vage normen
voor de individuele beslissingen inzake ruimtelijke
ordening is trouwens begrijpelijk, aangezien het

(20) Zie ook S. DETAEYE,“Het rechtszekerheidsbeginsel en het ver-
trouwensbeginsel”, inB.HUBEAUenP.POPELIER(ed.),Behoorlijk
ruimtelijk ordenen.Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de
ruimtelijke ordening en de stedenbouw, Brugge, die Keure, 2002,
131.

(21) A.STEVENS,“Flexibiliteitenrechtszekerheidindeadministratieve
praktijk”, T.R.O.S. bijzonder nummer ‘Flexibiliteit en rechtszeker-
heid in de ruimtelijke planning’, 1999, 31. Zie bijvoorbeeld het
gewestplanvoorschrift voor ‘woongebieden’, waar geen enkel in-
richtingsvoorschrift aan is gekoppeld,maarwaarzelfsde invulling
vandebestemmingomzeggensvolledigwordtovergelatenaande
discretionaire beoordelingsbevoegdheid van de vergunningverle-
nende overheid. De enige richtlijn die hier wordt gegeven is dat
de niet-woonfuncties maar kunnen worden toegestaan voor zo-
ver ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving (artikel
5.1.0K.B. 28december1972; zie hieroverB.BOUCKAERTenT.
DEWAELE,RuimtelijkeOrdening en Stedenbouw in hetVlaamseGe-
west, Brugge,Vanden Broele, 2004, 54-57, nr. 66; R.VEKEMAN,
Ruimtelijke ordening en stedenbouw. Planologie, verordeningen en ver-
gunningen, Mechelen, Kluwer, 2004, 124-131, nr. 140-147; I. LEEN-
DERSe.a.,ZakboekjeRuimtelijkeOrdening2007,Mechelen,Kluwer,
2006,118-126,endealdaarvermelderechtspraak).

(22) De vroegere Stedenbouwwet voorzag nochtans dat de flexibele
gewestplannenzoudenwordengespecificeerd indegemeentelijke
plannen van aanleg, wat globaal gesproken slechts sporadisch is
gebeurd (A. STEVENS,“Flexibiliteit en rechtszekerheid in de ad-
ministratieve praktijk”, T.R.O.S., bijzonder nummer‘Flexibiliteit en
rechtszekerheid inderuimtelijkeplanning’,1999,31).

(23) W.VERRIJDT,“De interpretatieve wet: rectroactiviteit en rechts-
zekerheid”,T.B.P.2007,280.

(24) W.VERRIJDT, l.c.,266.
(25) W.VERRIJDT, l.c.,279-280.
(26) S.DETAEYE,“Het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwens-

beginsel”, inB.HUBEAUenP.POPELIER(ed.),Behoorlijk ruimtelijk
ordenen.Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke
ordeningenstedenbouw,Brugge,dieKeure,2002,112-113,nr.27.
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zeermoeilijk is, zonietonmogelijk,omdedoelstel-
lingen uit artikel 4 DRO, gericht op een duurzame
ruimtelijke ontwikkeling, scherp te gaan omschrij-
ven. Elke aanvraag is immers verschillend en is ge-
bonden aan de specifieke locatie en wijzigende
maatschappelijkeomstandigheden27.Ditistrouwens
ook de reden waarom het gelijkheidsbeginsel een
zeer beperkte rol speelt in het ruimtelijkeorde-
ningsrecht: de bestaande ordening en de daaruit
voortvloeiende verschillen beperken op zich al de
vergelijkbaarheid van de feitelijke situatie, wat een
essentiëlevoorwaardeisvooreenmogelijkeschen-
dingvanhetgelijkheidsbeginsel28.Ditgegevenmaakt
het ook somsmoeilijk om (gedetailleerde) steden-
bouwkundigevoorschriftenoptemakendieaange-
past zijn aan elke situatie. Dit is ook de reden
waaromerzoveelkritiektehorenwasopdeplan-
nen van aanleg, namelijk dat die te statisch zouden
zijn29.

Aldus rijst de vraag: is het ontbreken van gedetail-
leerde inrichtingsvoorschriften, of van voorschriften
die geen ‘absolute’ norm stellen per definitie in
strijd met het rechtszekerheidsbeginsel, wetende
dat de ruimtelijke ordening reeds meer dan drie
decenniametdegewestplannen functioneert,waar-
bij – zoals gezegd – werd gewerkt zonder inrich-
tingsvoorschriften en/of met vage normen30, die

een ruime discretionaire bevoegdheid laten aan de
vergunningverlenendeoverheid.AangezienhetDRO
voordeRUP’snietuitdrukkelijkvereistomperde-
finitieinrichtingsvoorschriftentevoorzien,laatstaan
om gedetailleerde voorschriften of absolute nor-
men te voorzien, kan men zich afvragen waarom
een richtnorm in een RUP plots het rechtszeker-
heidsbeginsel zou schenden, wetende dat de ge-
westplannen helemaal geen normen bevatten, en
dat voor die gewestplannen blijkbaar nooit een
rechtszekerheidsprobleemheeftbestaan31.

5. Zoals het in beginsel mogelijk is om in RUP’s
enkel bestemmingsvoorschriften te voorzien, zon-
der inrichtingsvoorschriften, is het omgekeerd ook
nietuitgeslotendateenRUPvooreenbepaaldge-
bied enkel inrichtingsvoorschriften voorziet, en
geen bestemmingsvoorschriften32. Dit zou bv. kun-
nen door een‘overdruk’ met inrichtingsvoorschrif-
ten te leggen bovenop het bestaande gewestplan,
met het uitdrukkelijke behoud van de bestemming
vanhet gewestplan33.Hierbijwordt terloopsopge-
merkt dat, naast het RUP, stedenbouwkundige in-
richtingsvoorschriften gelden via een stedenbouw-
kundige verordening, voor zover er geen strijdig-
heid istussenbeide34.

(27) P.-J. DEFOORT,“Bevoegdheidsverdeling in de ruimtelijke planning.
Subsidiariteit: feitof fictie?”,T.R.O.S.2005,319-320,nr.52.

(28) D.VAN HEULE, “Het gelijkheidsbeginsel”, in B. HUBEAU en P.
POPELIER (ed.), Behoorlijk ruimtelijk ordenen…, o.c., 189, nr. 15; P.
POPELIER,“Het gelijkheidsbeginsel in de ruimtelijke ordening en
stedenbouw”,T.R.O.S.1996,223-225.

(29) P.-J.DEFOORT,“Overde‘planologische’ interpretatievangewest-
planvoorschriften”, (noot onder R.v.St.,Vermeersch, nr. 155.544),
T.R.O.S.2006,243-244,nr.6-7;K.DEROO,“Flexibiliteitenrechts-
zekerheid in het voorontwerp van het decreet houdende de or-
ganisatie vande ruimtelijkeordening”,T.R.O.S., bijzondernummer
‘Flexibiliteit en rechtszekerheid in de ruimtelijke planning’, 1999,
29-30; R. LIEKENS,W.VANDEVYVERE en Ph.VANWESENBEEK,
“De toepassing in de praktijk van het ruimtelijke structuurplan
Vlaanderen”, inB.HUBEAUen J.VANDELANOTTE (ed.),De re-
centeevolutiesenknelpunten inderuimtelijkeordeningendesteden-
bouw (1993-1997), Brugge, die Keure, 1997, 53-54; B. ROE-
LANDTS, “Ruimtelijke Structuurplanning”, in B. HUBEAU enW.
VANDEVYVERE (ed.), Handboek Ruimtelijke Ordening en Steden-
bouw,Brugge,dieKeure,2004,127,nr.2;G.VLOEBERGH,“Flexibi-
liteit inderuimtelijkeplanning”,T.R.O.S.,bijzondernummer‘Flexi-
biliteitenrechtszekerheid inderuimtelijkeplanning’,1999,4.

(30) Bv.artikel5.1.0tweedelid:inwoongebiedmogenbedrijven,voor-
zieningen en inrichtingen slechts worden toegelaten voor zover
ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving; artikel 6.1.2:
nadere aanwijzingen inzake woondichtheden in woongebied; arti-
kel 7.2.0: de industriegebieden omvatten een bufferzone; artikel
15,4.6.1tweede lid: in landschappelijkwaardevolagrarischgebied
magdeschoonheidswaardevanhetlandschapnietwordenaange-
tast.

(31) Nochtans konden ook gewestplannen in principe (algemene) in-
richtingsvoorschriften vastleggen, maar werd dit nagelaten (cf. ar-
tikel10tweede lid,2°Coördinatiedecreet,datbepaaltdatdege-
westplannen eveneens “algemene voorschriften van esthetische
aard” kunnen bevatten, naast de verplichte zaken uit het eerste
lid,metname1°deaanduidingvandebestaande toestand,2°de
maatregelen van aanleg, vereist om te voldoen aan de economi-
sche en sociale behoeften van het gewest, en 3° de maatregelen
terverbeteringvanhetnetdervoornaamsteverkeerswegen).

(32) B. ROELANDTS, “Flexibiliteit in aanleg- en uitvoeringsplannen”,
(nootonderR.v.St.,CorreiadeAlmeida,nr.82.079),T.R.O.S.2000,
23.

(33) Cf.artikel201DRO:“Devoorschriftenvanderuimtelijkeuitvoerings-
plannen vervangen, voor het grondgebied waarop ze betrekking heb-
ben,devoorschriftenvandeplannenvanaanleg, tenzijhetruimte-
lijk uitvoeringsplan het uitdrukkelijk anders bepaalt” (zie
hierover:Parl.St.Vl.Parl.2002-03,nr.1800/1,23).

(34) Krachtens artikel 56 DRO heffen de voorschriften van een RUP
de bepalingen van de bestaande stedenbouwkundige verordenin-
gen die daarmee strijdig zijn op (zie over de verhouding tussen
eenstedenbouwkundigeverordeningeneenRUP:M.BOESenA.
DRAYE,“Stedenbouwkundige verordeningen”, in B. HUBEAU en
W.VANDEVYVERE, Handboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw,
Brugge, die Keure, 2004, 307, nr. 25; M. BOES, “Stedenbouw en
Ruimtelijke Ordening in hetVlaamse Gewest”, in M. BOES (ed.),
Notarieel Bestuursrecht, Brussel, Larcier, 2006, 24-25; B. BOUC-
KAERTenT.DEWAELE,RuimtelijkeOrdeningenStedenbouwinhet
Vlaamse Gewest, Brugge,Vanden Broele, 2004, 174-175, nr. 172; R.
VEKEMAN, Ruimtelijke ordening en stedenbouw. Planologie, verorde-
ningenenvergunningen,Mechelen,Kluwer,2004,204,nr.276).

this jurisquare copy is licenced to LDR Advocaten



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

R E C H T S L E E R

223

S
e

p
te

m
b

e
r

2
0

0
7

/
4

7

Hierop voortredenerend lijkt het eigenaardig dat
een inrichtingsvoorschrift dat zich presenteert als
een ‘richtnorm’, aanvullend bij het bestemmings-
voorschrift (gewestplan of RUP), per definitie in
strijd zou zijn met het rechtszekerheidsbeginsel.
Immers, indien het wettig is om geen inrichtings-
voorschriften, maar enkel bestemmingsvoorschrif-
ten te voorzien, is het dan niet zo dat een richt-
norm als inrichtingsvoorschrift méér rechtszeker-
heidbiedtdanhelemaalgeennorm?Indiendeplan-
ningsoverheid ervoor kan opteren om enkel een
bestemmingsvoorschrift te voorzien, zonder inrich-
tingsvoorschriften, is het dan niet vanzelfsprekend
dat diezelfde overheid ook moet kunnen opteren
voor flexibele inrichtingsvoorschriften in de vorm
van‘richtnormen’:qui peut le plus, peut lemoins. In-
diendeplannendeoverheideenflexibelerichtnorm
voorschrijft, legt dit aan de vergunningverlenende
overheid immers bepaalde beperkingen op, aange-
zien de richtnorm een kader vormt waarvan de
vergunningverlenende overheid enkel binnen de
grenzen vande redelijkheid kan afwijken.Opdever-
gunningverlenende overheid rust immers steeds
een motiveringsplicht, en de vergunningverlenende
overheid is steedsonderworpen aandebeginselen
vanbehoorlijkbestuur,zoalshetredelijkheidsbegin-
sel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheids-
beginselenz.35.Eenkennelijkonredelijke toepassing
van een richtnorm kan bijgevolg steeds door de
rechterwordengesanctioneerd,viaeen(marginale)
rechterlijke toetsing aan de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur36, en aan de motiverings-
plicht,dieeenversterking inhoudtvandiebeginse-
len37.Eengoedemotiveringophetvlakvandetoe-
passing van flexibele stedenbouwkundige voor-
schriften(bestemmings-eninrichtingsvoorschriften)
en over de beoordeling van de goede plaatselijke
ordening kan het tegengewicht vormen tegenover

het vermeende gevaar voor rechtsonzekerheid van
flexibelevoorschriften38.

Bovendien kan het RUP voorzien in een memorie
van toelichting, waarin de planologische motieven
en doelstellingen van het globale plan en van de
verschillende voorschriften worden verduidelijkt.
Die toelichting kan duidelijke aanwijzingen bieden
voor de interpretatie van de regels, wat de voor-
spelbaarheid verhoogt en waardoor de nood aan
detailformuleringen zich minder aandient39. Des-
noods kunnen in het voorschrift zelf of in de toe-
lichting nadere kwalitatieve criteria als toetskader
worden opgenomen40. De vergunningverlenende
overheid zal dan rekening moeten houden met de
bedoelingen van de planningsoverheid, en zijn be-
slissing inhet lichtdaarvanmoetenmotiveren.

6. Het eigenaardige is dat het arrestVAN POL-
LAERT uitdrukkelijk overweegt dat het rechtsze-
kerheidsbeginselbetekentdatderechtzoekende“in
redelijke mate” de gevolgen van een bepaalde han-
deling kan voorzien op het tijdstip dat die hande-
ling wordt verricht.Vervolgens overweegt het ar-
rest “dat het vereiste van voorspelbaarheid en
nauwkeurigheidvanstedenbouwkundigevoorschrif-
tenopheteerstegezichtoverigensnietverhindert
dat deze voorschriften flexibel kunnen worden op-
gevat, noch dat deze binnen redelijke grenzen een
bepaalde discretionaire bevoegdheid kunnen verle-
nen aan de vergunningverlenende overheid bij de
beoordeling van een concrete aanvraag voor een
stedenbouwkundigevergunning”.

Hoewelhet arrest aldus inprincipededeuropen-
zet voor‘flexibele’ voorschriften die“binnen rede-
lijke grenzen een bepaalde discretionaire bevoegd-
heidkunnenverlenenaandevergunningverlenende
overheid”,stelthetarrestvervolgensdateenricht-
norm van 5.000 m2 voor maximale bedrijfsopper-
vlakte“niet uitsluit dat bedrijfspercelenworden in-

(35) ZiehieroverB.HUBEAUenP.POPELIER(ed.),Behoorlijkruimtelijk
ordenen.Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke
ordeningenstedenbouw,Brugge,dieKeure,2002,240p.

(36) S.DETAEYE,“Het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwens-
beginsel”, inB.HUBEAUenP.POPELIER(ed.),Behoorlijk ruimtelijk
ordenen.Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke
ordening en de stedenbouw, Brugge, die Keure, 2002, 114-115, nr.
29-30; I. MARTENS,“Het redelijkheidbeginsel”, in B. HUBEAU en
P. POPELIER (ed.), Behoorlijk ruimtelijk ordenen …, o.c., 26-31, nr.
21-29;A.MAST, J.DUJARDIN,M.VANDAMMEen J.VANDELA-
NOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Mechelen,
Kluwer, 2002, nr. 46; H. SEBREGHTS, “Rechtszekerheid en plan-
ning”, T.R.O.S., bijzonder nummer ‘Flexibiliteit en rechtszekerheid
inderuimtelijkeplanning’,1999,35.

(37) F. SCHRAM,“Het motiveringsbeginsel”, in B. HUBEAU en P. PO-
PELIER(ed.),Behoorlijkruimtelijkordenen…,o.c.,88,nr.99-102.

(38) P.-J.DEFOORT,“Overde‘planologische’ interpretatievangewest-
planvoorschriften”, (noot onder R.v.St.,Vermeersch, nr. 155.544,
24 februari 2006), T.R.O.S. 244; A. STEVENS, “Flexibiliteit en
rechtszekerheid in de administratieve praktijk”, T.R.O.S., bijzonder
nummer ‘Flexibiliteit en rechtszekerheid in de ruimtelijke plan-
ning’,1999,32-33;H.SEBREGHTS,“Rechtszekerheidenplanning”,
T.R.O.S., bijzonder nummer ‘Flexibiliteit en rechtszekerheid in de
ruimtelijkeplanning’,1999,35.

(39) P.-J.DEFOORT,“Overde‘planologische’ interpretatievangewest-
planvoorschriften”, l.c.,244,nr.7.

(40) Vgl. G. VLOEBERGH, “Flexibiliteit in de ruimtelijke planning”,
T.R.O.S., bijzonder nummer ‘Flexibiliteit en rechtszekerheid in de
ruimtelijkeplanning’,1999,18.
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gericht die groter zijn dan 5000 m²”. Het arrest
stelt dat de richtnorm een eerder‘flexibele’ invul-
ling lijkt te hebben zonder dat met voldoende
rechtszekerheid is bepaald dat de maximale per-
ceelsoppervlakte tenhoogste5.000m2magbedra-
gen.

HetkomtenigszinscontradictoiroverdatdeRaad
van State enerzijds flexibele voorschriften, binnen
de grenzen van de redelijkheid, niet uitsluit, maar
anderzijdssteltdathetontbrekenvaneenabsolute
maximumgrens voor de perceelsgrootte, en de
daaruit voortvloeiende flexibiliteit, haast per defini-
tie in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel.‘In
redelijke mate’ of ‘binnen redelijke grenzen’ is im-
mers niet hetzelfde als ‘met absolute zekerheid’.
Waarom zou een richtnorm van 5.000 m2, zonder
absoluut maximum, verhinderen dat de rechtzoe-
kende‘inredelijkemate’(ofandersgezegd:‘bijbena-
dering’)derechtstoestandkan inschatten?

De vraag rijst welke mogelijkheid er eigenlijk nog
rest voor flexibele voorschriften, die aan de ver-
gunningverlenendeoverheideenbepaaldediscretio-
naire bevoegdheid laten – een mogelijkheid die de
Raad van State principieel aanvaardt –, indien er
hoe dan ook een absolute maximumnorm moet
wordenvastgelegd?

Kan een flexibel voorschrift aldus slechts een dis-
cretionaire bevoegdheid verlenen indien het een
bepaalde ‘vork’ voorziet, waarbij steeds een abso-
luutminimumenmaximummoetwordenbepaald?
Maarwatindiendeplanningsoverheiddievorkheel
ruimvastlegt,bijvoorbeeldeenperceelsgroottetus-
sen3.000en8.000m2?ZoudeRaadvanStateeen
dergelijkvoorschriftookalsonwettigbestempelen?
Dreigt hij in dit geval niet te vervallen inopportu-
niteitskritiek in plaats van in wettigheidskritiek41?
En indien een dergelijke grote vork onwettig zou
zijn, heeft een vork dan überhaupt wel zin? Is het
dannietbeteromgewooneenabsoluutmaximum
te voorzien? Of nog: zou de Raad van State, para-
doxaal genoeg, een probleem van rechtszekerheid
hebben vastgesteld indien het RUP helemaal geen
normhadvoorzienvoordeperceelgrootte?

Maar hierbij moet worden opgemerkt dat een
maximumnorm voor een eigenaar ook geen abso-
luterechtszekerheidbiedt.Indienereen‘maximum’-
norm is voorgeschreven, impliceert dit immers
voor de overheid de mogelijkheid om in bepaalde
gevallen, geletopdegoederuimtelijkeordeningen
plaatselijketoestand,ookminderdanhetmaximum
tevergunnen.Nietalleswatmagmoetsteedskun-
nen42.Waar blijft de rechtszekerheid dan voor de
eigenaar of kandidaat-investeerder? In die zin laten
ook maximumnormen de eigenaars (of kandidaat-
investeerders) “voor onbepaalde tijd – met name
tot aan de concrete invulling ervan door de ver-
gunningverlenende overheid n.a.v. een concreet
project–inhetongewisseoverdeconcreteinrich-
tingvandezone”,zoalshetarrestVANPOLLAERT
aanklaagt.

Hierbijkanterloopswordenopgemerktdatuithet
bovenstaandeblijktdatereenonderscheidkanbe-
staanover(deperceptievan)rechtszekerheidnaar-
gelang men eigenaar is van de betreffende grond,
danwel een derde die gebruiker is van deonmid-
dellijke en ruimereomgeving43. Eenmaximumnorm
zalbv.meerrechtszekerheidbiedenvoordederde
omwonende,danvoordeeigenaarvaneenperceel
ofvoorkandidaat-investeerders.

IV. VERBANDMETDEDECRETAAL
VOORGESCHREVEN
AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN?

7.DeeisvandeRaadvanStatevoorstedenbouw-
kundige voorschriftenmet een absolutemaximum-
norm, lijkt op gespannen voet te staan met artikel
111bis DRO, zoals blijkt uit de reden die aan de
grondslag lag van de invoering van het artikel. Dit
artikel voorziet de mogelijkheid om af te wijken
vanbepaalde(inrichtings)voorschriftenvangemeen-
telijkeRUP’s.

De decretale afwijkingsmogelijkheden zijn op zich
vrij beperkt. Erkanbijvoorbeeldnietworden afge-
weken van bestemmingsvoorschriften, maar enkel
van een aantal inrichtingsvoorschriften, met name

(41) Vgl. B. ROELANDTS, “Flexibiliteit in aanleg- en uitvoeringsplan-
nen”, (nootonderR.v.St.,CorreiadeAlmeida,nr.82.079),T.R.O.S.
2000, 22, waar de auteur opmerkt dat de Raad van State‘uiter-
aard’enkeleenlegaliteitscontroleuitvoertennietvermagteoor-
delen over de opportuniteitskwestie om meer flexibiliteit in de
aanlegplannen(incasubetrofheteenBPA)te introduceren.

(42) W.VANDEVYVERE, “De werking van het planningssysteem van
het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening”, T.R.O.S., bijzon-
dernummer‘Subsidiariteit inderuimtelijkeplanning’,2000,15.

(43) Vgl.B.VANBELLE,“De(on)zekerhedenvandebijzondereplannen
van aanleg”, T.R.O.S., bijzonder nummer ‘Flexibiliteit en rechtsze-
kerheid inderuimtelijkeplanning’,1999,33.

this jurisquare copy is licenced to LDR Advocaten



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

R E C H T S L E E R

225

S
e

p
te

m
b

e
r

2
0

0
7

/
4

7

voor de perceelsafmetingen, de afmetingen en de
plaatsing van de bouwwerken en de gebruiktema-
terialen. De afwijking mag niet leiden tot een toe-
namevandemaximaalmogelijkevloerterreinindex,
en evenmin mag afgeweken worden van het aantal
bouwlagen. Bovendien blijkt uit de rechtspraak van
de Raad van State dat de afwijkingsmogelijkheden
heelbeperktwordengeïnterpreteerd,endatdeaf-
wijking geen afbreuk mag doen aan de essentiële
gegevensvanhetplan44.

Interessantinditverbandis,zoalsgezegd,dereden
die ten grondslag ligt aan de invoering van artikel
111bis DRO. Dit artikel is enerzijds in grote lijnen
een bevestiging van de bestaande afwijkingsmoge-
lijkheden voor BPA’s, en anderzijds een uitbreiding
van deze regeling naar de gemeentelijke RUP’s. De
afwijkingsmogelijkheden van BPA’s waren (en zijn)
voorzien inartikel49CoördinatiedecreetROvoor
de‘oude’ vergunningsprocedure. Deze regels werd
aanvankelijk bij wijze van overgangsmaatregel over-
genomen in artikel 195 DRO voor afwijkingen van
BPA’sbinnende‘nieuwe’vergunningsprocedure.De
decreetwijziging van 21 november 2003 heeft aan
deze overgangsmaatregel een permanent karakter
gegeven door hem in te schrijven in een artikel
111bis, en heeft de regeling bovendien uitgebreid
naar gemeentelijke RUP’s. De reden voor die uit-
breiding van het toepassingsgebied naar gemeente-
lijkeRUP’s isopmerkelijk in het licht vande alhier
besproken problematiek: “Bedoeling van de decreet-
gever in 1999was dat nieuwe verkavelingen enRUP’s
voldoende soepel moesten zijn, zodat afwijkingen over-
bodig zouden worden. Helaas stellen we vast dat de
doordeontwerpersopgemaakteRUP’senverkavelings-
voorschriften in weinig verschillen van de voordien ge-
hanteerde praktijk. De voorschriften blijven stroef en
zeer gedetailleerd, wat in de toekomst voor problemen
zalzorgen,alshiergeengecontroleerdeuitlaatklepvoor

geboden wordt. Daarom wordt thans voorgesteld om
ookafwijkingentoete latenvoorRUP’senrecentever-
kavelingen”45.

Deze overweging bevestigt dat het geenszins de
bedoeling was (is) dat (gemeentelijke) RUP’s gede-
tailleerde en stroeve voorschriften zouden maken
–zoalshetgevalwas indevroegereBPA’s–,maar
dat de voorschriften integendeel voldoende soepel
zouden moeten zijn om te vermijden dat om de
haverklap een afwijking zou worden aangevraagd.
Ook bij de bespreking van de overgangsmaatregel
vanartikel195DROhaddeMinistererreedsvoor
gepleit om in de nieuwe stedenbouwkundige voor-
schriften al te rigoureuze en detaillistische voor-
schriftenwegte laten46.Uitdetussenkomstvande
decreetgever bij de invoering van artikel 111bis
DRO blijkt geenszins de bedoeling om van deze
doelstellingaftestappen,maarblijktintegendeelde
bezorgdheidomeen‘uitlaatklep’tebiedenvoorde
gevallen waarin wordt gezondigd tegen vooropge-
steldenieuweregelsvandekunst.

Het arrestVAN POLLAERT lijkt moeilijk verzoen-
baar met deze zeer uitdrukkelijke bedoelingen van
de decreetgever. Bovendien lijkt het niet zeer lo-
gischdatdeRaadvanStateeenflexibele(richt)norm
inzake de perceelsgrootte onwettig verklaart we-
genshetontbrekenvaneenmaximumgrens, terwijl
precies het decreet zelf voorziet in een principiële
afwijkingsmogelijkheidvaneendergelijkemaximum-
grensvoordeperceelsafmetingen47.IndienhetRUP
uitdrukkelijk voorziet dat van een norm kan wor-
den afgeweken, kan er alvast geen discussie meer

(44) Memorie van toelichtingbij hetWijzigingsdecreet van21novem-
ber2003,Parl. St.Vl.Parl.2002-03,nr.1800/1,13-15.Ziehierover
F. DE PRETER, “De mogelijkheid om af te wijken van de voor-
schriftenvanverkavelingsvergunningen”,T.R.O.S.2004,94-96;V.DE
ROECK, “Afwijkingen van een verkavelingsvergunning of een
goedgekeurdB.P.A.exartikel51vandeStedenbouwwet”,T.R.O.S.
1997,112-120;zieookB.BOUCKAERTenT.DEWAELE,Ruimte-
lijkeOrdeningenStedenbouw inhetVlaamseGewest,Brugge,Vanden
Broele, 2004, 245-246; P.-J.DEFOORT,“Beroepsprocedures bij de
BestendigeDeputatie inzake stedenbouwkundige en verkavelings-
vergunningen”, in F. MOEYKENS (ed.), De Praktijkjurist V, Gent,
AcademiaPress,2003,58-59,nr.17;R.VEKEMAN,Ruimtelijkeorde-
ning en stedenbouw. Planologie, verordeningen en vergunningen, Me-
chelen, Kluwer, 2004, 515-516, nr. 527, en de aldaar vermelde
rechtspraak.

(45) Memorie van toelichtingbij hetWijzigingsdecreet van21novem-
ber2003,Parl.St.Vl.Parl.2002-03,nr.1800/1,14.

(46) Verslag,Parl.St.Vl.Parl.1998-99,nr.1332/8,126.
(47) Hierbij kan worden opgemerkt dat de situatie van artikel 111bis

(nieuweprocedure)opéénpunt fundamenteelverschillendisten
opzichte van het vroegere artikel 49 Coördinatiedecreet (oude
procedure), met name het feit dat volgens de oude procedure
een afwijking slechts kon worden gegeven op uitdrukkelijk voor-
stel van het college van burgemeester en schepenen aan de ge-
machtigdeambtenaar, terwijldeafwijkingvolgensdenieuwepro-
cedure door “de vergunningverlenende overheid” kan worden
verleend op gemotiveerd verzoek van de aanvrager. Het belang-
rijkste gevolghiervan isdatdevergunningverlenendeoverheid in
beroepdesgevallend een afwijking kan toestaan tegen dewil van
de gemeente in,wat volgens de oude procedure nietmogelijk is
(zie over dit laatste P.-J. DEFOORT, “Beroepsprocedures bij de
BestendigeDeputatie inzake stedenbouwkundige en verkavelings-
vergunningen”, in F. MOEYKENS (ed.), De Praktijkjurist V, Gent,
Academia Press, 2003, 58-59, nr. 17). De afwijkingsmogelijkheid
overeenkomstigartikel111bis,dieookgeldtvoor(gemeentelijke)
RUP’s, isdusaanzienlijk soepelerdande regelingovereenkomstig
artikel49CoördinatiedecreetRO,dieenkelgeldtvoorBPA’s.
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bestaanoverdevraagofdebetreffendenormeen
“essentiële”bepalingis,waarvanovereenkomstigde
voormelde strenge rechtspraak van de Raad van
Statenooitkanwordenafgeweken48.

Anderzijds moet worden gewezen op een mogelij-
keanomaliedievoortvloeituitartikel111bisDRO.
Met name gelden de afwijkingsmogelijkheden van
artikel 111bisDROenkel voor gemeentelijkeRUP’s,
endusniet voorprovinciale en gewestelijkeRUP’s.
Nochtans kunnen ook provinciale of gewestelijke
RUP’s even gedetailleerde voorschriften bevatten
als gemeentelijke RUP’s (zie hoger, randnr. 2). In
dergelijke gevallen is het bijgevolg hoe dan ook
aangewezen om te voorzien in voorschriften die
voldoende flexibiliteit in zich dragen, zo niet drei-
genprovincialeengewestelijkeRUP’smetgedetail-
leerde voorschriften in hun toepassing op vergun-
ningaanvragenhelemaalvastte lopen.

8. Een ander argument voor een pleidooi voor
flexibele voorschriften in RUP’s kan ook worden
gevonden indevaststellingdater voordegewest-
planneneenaantal corrigerendeafwijkingsmogelijk-
heden bestaan, die niet gelden voor de RUP’s, bij-
voorbeeldderegelingvoorzonevreemdeconstruc-
ties en functiewijzigingenen voorplanologische at-
testen49 en mogelijkheden inzake natuurbeheer en
inzakesociaal-cultureelof recreatiefmedegebruik50.
Zoalshogergezegd(zierandnr.7)voorziethetde-
creet in artikel 111bis voorRUP’s slechts heel be-
perkte afwijkingsmogelijkheden. Ten eerste gelden
die afwijkingsmogelijkheden enkel voor gemeente-
lijkeRUP’s,ennietvoorprovincialeengewestelijke
RUP’s.Bovendienzijndeafwijkingsmogelijkheden in
artikel 111bis beperkt tot afwijkingen van inrich-
tingsvoorschriften, en voorziet het DRO voor de
rest geen mogelijkheden om af te wijken van de

bestemmingvoorschriften van RUP’s, behoudens
voorwerkenvanalgemeenbelang51,eenafwijkings-
mogelijkheid die ook bestaat voor de gewestplan-
nen52.Vandaar dat in RUP’s moet worden overwo-
gen om eventueel specifieke (afwijkings)voor-
schriften te voorzien voor constructies die niet
beantwoorden aan de algemene bestemming van
hetplangebied53.

V. HETBEGINSELVANDE
NORMATIEVEDRAAGWIJDTE

9.Hierbovenwerden een aantal argumenten gege-
ven waaruit zou kunnen blijken dat het voorzien
vaneen‘richtnorm’ ineenRUPop zichniet apri-
ori strijdig ismethet redelijkheidsbeginsel.Eenan-
dere vraag, die m.i. duidelijk te onderscheiden is
vandevraagnaarrechtszekerheid, isdevraagnaar
de manier van formuleren van een richtnorm. Dit
onderscheidblijkt uit de verschillende soorten‘be-
ginselenvanbehoorlijkewetgeving’.

Beginselenvanbehoorlijkeregelgevingkunnenwor-
den omschreven als elementaire regels waaraan
elke normering moet worden getoetst en die een
rechtvaardige en kwaliteitsvolle regelgeving als
streefdoel hebben. H. COREMANS en M. VAN
DAMME stellen dat de beginselen van behoorlijke
wetgeving te onderscheiden zijn van de beginselen
vanbehoorlijkbestuur,aangezienhetuitwerkenvan
een regelgeving de naleving van specifieke beginse-
len vergt54. De beginselen van behoorlijke regelge-
vingkunnenvolgensverschillendecriteria gecatalo-
geerd worden, o.a. een indeling in ‘materiële’ en

(48) Ziedeverwijzingen invoetnoot37.
(49) Artikelen 145-145quater en 195-195sexies DRO en het Besluit

vandeVlaamse regering van28november2003 totbepaling van
de toelaatbare functiewijzigingen voor gebouwen, gelegen buiten
de geëigende zone; zie hierover o.a. B. BOUCKAERT enT. DE
WAELE,RuimtelijkeOrdening en Stedenbouw in hetVlaamseGewest,
Brugge,VandenBroele,2004,85-144en366-371;B.ROELANDTS,
“Zonevreemd bouwen en exploiteren”, in B. HUBEAU en W.
VANDEVYVERE (ed.), Handboek Ruimtelijke Ordening en Steden-
bouw, Brugge, die Keure, 2004, 129-791; R.VEKEMAN, Ruimtelijke
ordening en stedenbouw. Planologie, verordeningen en vergunningen,
Mechelen,Kluwer,2004,474-497.

(50) Artikel 145sexies; zie hierover S. LUST, “Het ‘Reparatiedecreet’
van 22 april 2005: een overzicht”, T.R.O.S. 2005, 208-212, nr. 10-
20.

(51) Artikel103DRO.
(52) Artikel 20 van het K.B. 28 december 1972, artikel 145quinquies

DRO; zie B. BOUCKAERT enT. DEWAELE, Ruimtelijke Ordening
enStedenbouwinhetVlaamseGewest,Brugge,VandenBroele,2004,
nr. 91;Y. LOIX,“Stedenbouwkundige en milieuvergunningen voor
zonevreemde werken, handelingen of wijzigingen van algemeen
belang”, (noot onder R.v.St., gemeente Heusden-Zolder, nr.
118.567,24april2003),T.R.O.S.2004/34,98-101;B.ROELANDTS,
“Zonevreemde gemeenschapsvoorzieningen en openbare dien-
sten”, (noot onder R.v.St., Litvine en cons., nr. 65.063, 10 maart
1997),T.R.O.S.1998,446-454;R.VEKEMAN,Ruimtelijkeordeningen
stedenbouw. Planologie, verordeningen en vergunningen, Mechelen,
Kluwer,2004,nr.181.

(53) P.-J.DEFOORT,“Overde‘planologische’ interpretatievangewest-
planvoorschriften”, T.R.O.S. 2006, 244, nr. 7. Zie bijvoorbeeld de
gewestelijke RUP’s voor de onderdelen van de Grote Eenheden
Natuur(teraadplegenopwww.ruimtelijkeordening.be).

(54) H. COREMANS en M.VAN DAMME, Beginselen van wetgevings-
techniek en behoorlijke regelgeving, Brugge, die Keure, 2001, 89, nr.
115-116.
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‘formele’ beginselen van behoorlijke regelgeving55.
Het rechtszekerheidsbeginsel wordt door CORE-
MANSenVANDAMMEgerekendbijdezgn.‘mate-
riële beginselen van behoorlijke wetgeving’56. Een
ander beginsel van behoorlijke wetgeving, dat te
onderscheiden is van het rechtszekerheidsbeginsel,
is“hetbeginselvandenormatievedraagwijdte”,dat
niet onder de‘materiële’ beginselen valt, maar on-
der de‘formele’ beginselen van behoorlijke wetge-
ving57.

Devraag isofdedoorhetarrestgewraaktevoor-
schriften niet eerder in strijd zijnmet het beginsel
vandenormatievedraagwijdtedanmethetrechts-
zekerheidsbeginsel. Volgens het ‘beginsel van de
normatieve draagwijdte’ moeten bepalingen die
geen rechtsregels bevatten worden weggelaten uit
het bepalend gedeelte.Voorbeelden van dergelijke
niet-normatievebepalingenzijnaanbevelingen,richt-
lijnen voor het bestuur, bepalingen die enkel een
intentie tekennengevenofdieneerkomenopeen
uitleg of toelichting bij de tekst of die louter een
motivering ervan uitmaken, of bepalingen die niet
meer zijn dan een vaststelling van feiten.Volgens
COREMANS enVAN DAMME is de definitie van
een‘normatieveregel’alsvolgt:“(…)eengeschreven
stuk waarbij de overheid (…) aan de rechtsonderhori-
gen plichten oplegt, rechten toekent of voordelen ver-
leent, met vaststelling van de gedragslijn omtrent de
manier waarop en de voorwaarden waaronder het
recht of het voordeel kan worden verkregen of afge-
dwongen, of omtrent dewijzewaaropaande opgeleg-
deverplichtingwordt tegemoetgekomen”58.

Het door het arrest VAN POLLAERT gewraakte
voorschrift dat stelt dat “het optrekken van gebou-
wen met meerdere bouwlagen … wenselijk is”, lijkt
moeilijk verzoenbaarmet het principe van de nor-
matievedraagwijdte,wanthet lijkteerdereenaan-
beveling of een intentie dan een echte rechtsregel.
Hetzelfde–hoewelinminderemate–kanworden
gezegd van het voorschrift dat bepaalt dat“de be-
drijfspercelenvandelokalebedrijven(…)5000m²als
richtnormhebbenvoordemaximaleperceelsoppervlak-
te”, aangezien dit voorschrift weliswaar een ‘ge-
dragslijn’ voorschrijft, maar niet de ‘voorwaarden’
waaronder aan de norm kan worden tegemoetge-
komen, en meer bepaald de voorwaarden om te

voldoenaandeafwijkingsmogelijkheiddiede richt-
normbiedt.

De vraag rijst welke rechtsgevolgen moeten wor-
den verbonden aan een schending van het (forme-
le) beginsel van de ‘normatieve draagwijdte’. Hier-
boven werd er op gewezen dat de beginselen van
behoorlijke regelgeving te onderscheiden zijn van
dealgemenebeginselenvanbehoorlijkbestuur.Die
laatstebeginselenwerdendoorderechtspraakont-
wikkeld. De beginselen van behoorlijke wetgeving
zijn minder ingeburgerd. De vraag is of de schen-
dingvaneenbeginselvanbehoorlijkewetgevingop
zich,zonderdatdeschendingvanéénvandealge-
menebeginselenvanbehoorlijkbestuur–zoalshet
rechtszekerheidsbeginsel–kanwordenaangetoond,
tot een vernietiging kan leiden.Wat is immers de
rechtsgrond om te vernietigen indien er geen for-
melewetofgeenalgemeenbeginselvanbehoorlijk
bestuurwerdgeschonden?

Devraagrijstofdeformuleringvanhetvoorschrift
dat “de bedrijfspercelen van de lokale bedrijven (…)
5000m²als richtnormhebbenvoordemaximaleper-
ceelsoppervlakte” dermate onduidelijk is dat de
rechtszekerheidhiermee,binnendegrenzenvande
redelijkheid,wordtgeschaad.Hierbovenwerdgear-
gumenteerddatdit niet a priori het geval hoeft te
zijn, geletophet feitdatdezenormmoetworden
beoordeeldbinnendemargesvandealgemenebe-
ginselenvanbehoorlijkbestuurendatdebeoorde-
ling ter zake formeel moet worden gemotiveerd
(zie hoger, randnrs. 4-6). Dit neemt niet weg dat
een formulering die beter aansluit bij het beginsel
van de normatieve draagwijdte uiteraard de voor-
keurverdient,bijvoorbeeld:“Debedrijfspercelenheb-
beneenoppervlakte vanmaximum5000m².Afwijkin-
gen op deze norm zijn toegelaten omwille van
(bedrijfs)economische noodwendigheden of indien dit
een betere plaatselijke aanleg kan opleveren”.Talloze
variaties zijndenkbaar, variërend van gedetailleerde
afwijkingsvoorwaarden, tot zeer algemene afwij-
kingsvoorwaarden59. Naar analogie van artikel

(55) H.COREMANSenM.VANDAMME, ibid.,91,nr.119.
(56) H.COREMANSenM.VANDAMME, ibid.,103-148,nr.137-147.
(57) H.COREMANSenM.VANDAMME, ibid.,112,114,nr.150-152.
(58) H.COREMANSenM.VANDAMME, ibid.,113,nr.150.

(59) Vgl. artikel 19 § 3 DRO (afwijking van het richtinggevende ge-
deelte vaneen structuurplanomwille vandringende sociale, eco-
nomische of budgettaire redenen), artikel 145bis § 1, 3° DRO
(herbouwenvaneenbestaandzonevreemdgebouwopeengewij-
zigde inplantingsplaats omwille van goede plaatselijke ordening),
artikel 145sexies DRO (afwijking van gewestplan omwille van in-
standhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het na-
tuurlijk milieu en van landschapswaarden (§ 1) en voor sociaal-
cultureelof recreatiefmedegebruik (§2))enz.Zie indit verband
ookrandnr.9,i.v.m.dealdaarvermeldeandereafwijkingsmogelijk-
hedenvandeplannenvanaanleg.
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111bis DRO en artikel 49 Coördinatiedecreet zou
zelfskunnenwordenoverwogenomeenafwijkings-
mogelijkheid te voorzien, zonder hieraan nadere
voorwaarden of redenen te koppelen. Deze werk-
wijze lijkt evenwel niet helemaal conform met de
hierboven gegeven definitie van ‘normatieve regel’.
Volgens die definitie moet een normatieve regel
immers een gedragslijn en voorwaarden bevatten
omdiegedragslijn teconcretiseren, terwijldearti-
kelen111bisDROen49Coördinatiedecreetstrikt
genomen geen afwijkingsvoorwaarden voorzien.
Hierbij moet evenwel worden opgemerkt dat het
voor de plannende overheid niet steeds eenvoudig
is om een limitatief ‘lijstje’ van afwijkingsmotieven
tevoorzien,omdeeenvoudigeredendatderuim-
telijkebehoeftenzichniet steeds latenvoorspellen.
Het is daarom van groot belang dat het RUP – in
zijn memorie van toelichting – vóór alles een juist
inzicht verschaft omtrent het te bereiken doel.Dit
inzicht impliceerteenvoldoendekennisvande fei-
telijke toestand waarop de regeling van toepassing
zal zijn. De vereiste grondigheid van die kennis is
evenredigmethetniveauvanconcretiseringvande
doelstelling60. Indit verband isheteen realiteitdat
voor bepaalde ruimtelijke vraagstukken gewoon
minder kennis en inzicht voorhanden is dan voor
andere.Het isbijvoorbeeldveelmoeilijkervoorde
overheid om de ruimtelijke noden voor bedrijven
te kunnen inschatten, gelet op de steeds sneller
evoluerende technologische vooruitgang, dan om
bijvoorbeeld de woonbehoeften in kaart te bren-
gen. Het is dan ook niet realistisch om van de
overheid te eisen dat zij gedetailleerde voorschrif-
ten voor bedrijventerreinen opstelt, indien die
overheid nog geen zicht heeft op concrete projec-
ten. Omgekeerd loopt een plan dat uitsluitend is
gemaaktmeteenbepaaldprojectvoorogenhetri-
sicozeersnelachterhaaldtezijnbijgewijzigdeom-
standigheden61.

Het voorschrift dat stelt dat“het optrekken van ge-
bouwenmetmeerderebouwlagen…wenselijkis”,lijkt
een vertaling te zijn van de ruimtelijke doelstelling
van‘zuinigruimtegebruik’.Hetbegrip‘wenselijk’im-
pliceert dat de aanvrager‘bij voorkeur’ een oplos-

sing moet zoeken waarbij de op te richten con-
structies worden ingericht met meerdere bouwla-
gen inplaats van alles gelijkvloers,maarwaarbij de
plannende overheid er zich bij het opstellen van
hetBPAvanbewustwasdat dit niet voor alle be-
drijven kanworden gerealiseerd, afhankelijk van de
ruimtelijke noodwendigheden van het bedrijf in
kwestie. De Raad van State overwoog m.b.t. een
gelijkaardigebepalinguithetRSVhetvolgende:“dat
evenweldeloutereomstandigheiddatditniethetgeval
is,niet lijkt intehoudendathetbestredenplanafwijkt
van het voornoemde principe dat de lokalisatie “bij
voorkeur” geschiedt aansluitend bij de bestaande be-
drijventerreinen; dat immers de woorden“bij voorkeur”
op het eerste gezicht inhouden dat de overheid belast
methetopmakenvanhetplan,naaraanleidingvande
zoektocht naar bijkomende bedrijventerreinen, ook kan
besluiten dat een aansluiting bij de bestaande bedrij-
venterreinen, hoewel dit de “voorkeur” verdient, niet
voor alle bedrijventerreinen kan worden gerealiseerd;
dat er anders over oordelen overigens dewoorden“bij
voorkeur” zinledig maakt”62. Een andere formulering
verdient zonder discussie de voorkeur,maar het is
niet eenvoudig om de principiële doelstelling van
zuinig ruimtegebruik – die perfect past binnen de
doelstellingen van artikel 4, en dus zonder twijfel
een wettig streefdoel is – te vertalen in een ste-
denbouwkundig voorschrift, zonder een ruime be-
oordelingsvrijheid te laten aan de vergunningverle-
nende overheid. Een andere formulering zou er
bijvoorbeeldalsvolgtkunnenuitzien:“Debedrijfsge-
bouwen moeten in meerdere bouwlagen worden ge-
bouwd, met een maximum van x bouwlagen, tenzij dit
onmogelijk is omwille vandenoodwendigheden vande
interne bedrijfsorganisatie”. Hoewel een dergelijke
formulering beter oogt vanuit legistiek oogpunt, is
het de vraag waar het wezenlijke verschil en de
meerwaardezit t.o.v.hetgewraaktevoorschriftdat
aandeordewas inhetarrestVANPOLLAERT.Uit
hetvoormeldearrestVZWREDDEERPE-ENSIE-
SEGEMKOUTER blijkt trouwens dat de Raad van
State in staat is om dergelijke voorschriften indien
nodigte interpreteren.

Er dient eveneens te worden gewezen op het feit
datdegewraaktevoorschriftennietgeïsoleerdmo-
gen worden beoordeeld, maar integendeel in sa-
menhang met de andere voorschriften moeten

(60) H. COREMANS en M.VAN DAMME, Beginselen van wetgevings-
techniek en behoorlijke regelgeving, Brugge, die Keure, 2001, 91, nr.
120.

(61) W.VANDEVYVERE, “De werking van het planningssysteem van
het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening”, T.R.O.S., bijzon-
dernummer‘Subsidiariteit inderuimtelijkeplanning’,2000,15.

(62) R.v.St., vzw Red de Erpe- en Siesegemkouter, nr. 130.211, 9 april
2004.
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wordengeïnterpreteerd.Ineenzaakwaarindever-
zoekersmeendendat het stedenbouwkundig voor-
schrift uit een gemeentelijkRUP,dat steldedat“de
constructies‘inharmonie’dienentezijnmethunomge-
ving”, in strijd zou zijn met het zorgvuldigheidsbe-
ginsel en het rechtszekerheidsbeginsel, oordeelde
deRaadvanStatedatinhetRUP,naastditprincipe,
ook een hele reeks voorschriften zijn opgenomen
metbetrekkingtotdeordening(nl. inzakebuffering
en een groene schakel), de morfologie en het uit-
zichtvanhetgebied (o.a.deverhouding tussenbe-
bouwde en niet-bebouwde oppervlakte, de inrich-
ting van niet-bebouwbare oppervlakte, toegelaten
reliëfwijzigingen,volumes,plaatsingenafwerkingvan
gebouwen),waardoorvolgensdeRaadvanStatede
stedenbouwkundige voorschriften wel voldoende
duidelijkzijnvastgesteld63.
In een ander arrest, waarin de discussie draaide
rond de vraag of het gewraakte BPA-voorschrift,
dat bepaalde dat “de openbare nutsvoorzieningen
moetenzoveelmogelijk landschappelijk, ruimtelijken
vormelijk indeomgevingwordengeïntegreerd,zodatze
nietalsstorendeobjectenwordenwaargenomen”,even
streng was als artikel 20 K.B. 28 december 1972
betreffende de gewestplannen, overwoog de Raad
van State het volgende: “Overwegende dat de door
artikel 7 gebruikte terminologie, met name dat de
openbare nutsvoorzieningen“zo veel mogelijk” worden
geïntegreerd, niet van die aard lijkt te zijn om te ko-
mentoteenandereconclusie,alwashetmaar,omwille
van de laatste zinsnede luidens welke de openbare
nutsvoorzieningen “niet als storende objecten”, mogen
worden waargenomen”64. De Raad van State lijkt al-
dus wel degelijk tot op zekere hoogte voorschrif-
tenteaanvaardendieeenrichtlijnvoorschrijvenof
een intentie weerspiegelen, zeker indien de voor-
schriftenwordengelezeninsamenhangmetandere
voorschriften. In tegenstelling tot deze rechtspraak
laat het bovenstaande arrestVAN POLLAERT na
om de gewraakte voorschriften te beoordelen in
het licht van de andere stedenbouwkundige voor-
schriftenvanhetRUP.

VI. OPGELETVOORSTEDENBOUW-
KUNDIGEVOORSCHRIFTEN
VOORNIET-VERGUNNING-
PLICHTIGEACTIVITEITEN

10.Hoewelhierboveneenaantalargumentenwer-
den aangereikt die pleiten voor de principiële mo-
gelijkheid van flexibele stedenbouwkundige voor-
schriften, indien de aard van de ruimtelijke proble-
matiek daarom vraagt, moet toch een belangrijke
nuance worden aangebracht indien het steden-
bouwkundigevoorschriftbetrekkingheeftopactivi-
teitendieniet vergunningplichtig zijn (of vrijgesteld
zijn van vergunning). In deze gevallen krijgt het
voorschrift immershetkaraktervaneenstrafbepa-
ling aangezien een schending van het voorschrift
rechtstreeks een strafbare inbreuk impliceert.Voor
strafbepalingen geldt de regel dat ze voldoende
preciesmoeten zijnomschreven:nullum crimen sine
lege65. Krachtens artikel 146 eerste lid, 2° DRO is
het uitvoeren, voortzetten of in stand houden (in
ruimtelijk kwetsbare gebieden) van handelingen,
werken of wijzigingen in strijd met een RUP straf-
baar. Voor dergelijke gevallen zijn flexibele voor-
schriftenbijgevolguitdenboze.

Indien het stedenbouwkundige voorschrift evenwel
betrekking heeft op vergunningplichtige activiteiten,
moetde aanvraag voorafgaandwordenbeoordeeld
door de vergunningverlenende overheid.Voor der-
gelijkerechtsregels,diezichsituereninhetadminis-
tratief recht en die zich (ook) tot de vergunning-
verlenende overheid richten, gelden minder strin-
gente eisen dan voor strafbepalingen66. Indien de
betrokkenedebetreffendewerkenuitvoertzonder

(63) R.v.St., JamoulenSwinnen,nr.167.242,30 januari2007.
(64) R.v.St.,Wouters,nr.167.385,2 februari2007.

(65) Artikel 12 tweede lid G.W. en artikel 7 E.V.R.M.; J.VANDE LA-
NOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht Publiek Recht, Brugge, die
Keure, 2003, nr. 598-599 en nr. 605; D. DEWOLF,“Constitutieve
bestanddelenvandestedenbouwmisdrijveninhetVlaamsGewest:
eeneindelozebronvanbetwistingen”, inA.DENAUW(ed.),De
groeipijnen van het strafrecht, Brugge, dieKeure, 2007, 120-124, nr.
10-14.

(66) H. COREMANS en M.VAN DAMME, Beginselen van wetgevings-
techniekenbehoorlijke regelgeving,Brugge,dieKeure,2001,99-100,
nr.130;D.DEWOLF,“Constitutievebestanddelenvandesteden-
bouwmisdrijven in hetVlaams Gewest: een eindeloze bron van
betwistingen”, inA.DENAUW (ed.),De groeipijnen van het straf-
recht, Brugge, die Keure, 2007, 125 (laatste zin); vgl.Arbitragehof
nr. 136/204, 22 juli 2004, NjW, 2004, 1274 en R.W. 2004-05, 582
(uittreksel),overwegingB.6.1:“Ookal ishetbegrip‘onaanvaardbare
hinder’ aanvaardbaar in het burgerlijk recht – hoewel het zich tot ex-
tensieve definities leent –, toch kan het, evenmin als het begrip“ern-
stige inbreuk”, op zich niet de definitie vormen van een misdrijf, zon-
derontoelaatbareonzekerheidtecreëren”.
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vergunning, of in strijd met de vergunning, zal hij
strafbaarzijnopgrondvanartikel146eerstelid,1°
DRO.Hier bestaat dus in principe geen gevaar dat
de burger zelf het stedenbouwkundige voorschrift
zal moeten interpreteren, en doet het voorschrift
zichbijgevolg inprincipeniet(ineersteorde)voor
alseenrechtstreeksestrafbepaling67.

VII.PROBLEEM:GEENOPENBAAR
ONDERZOEKVOOR
AANVRAGENGELEGENIN
EENGEMEENTELIJKERUP

11. Flexibele voorschriften veronderstellen andere
garanties, in de vorm van de motiveringsplicht en
eenopenbaaronderzoek.

Het arrest VAN POLLAERT onderschrijft in zijn
motivering de stelling van de verzoekers dat het
“onmogelijk is de naleving van deze bepalingen te
controleren of te sanctioneren, zodat de omwo-
nende in dat verband over geen enkele rechtsze-
kerheidbeschikt”.

Hoger (randnr.5)werdgewezenopde sanctiemo-
gelijkheid achteraf door de rechter, via een margi-
nale toetsing van de verleende vergunning aan de
beginselen van behoorlijk bestuur en de motive-
ringsplicht.

Anderzijdsmoetwordenopgemerkt dat de vooraf-
gaande rechtsbescherming voor de derde belang-
hebbenden zo goed als onbestaande is indien de
vergunningaanvraag is gesitueerd binnen het toe-
passingsgebiedvaneengemeentelijkRUP.Vooraan-
vragen tot het verkrijgen van een stedenbouwkun-
digevergunning ineengebieddat isgelegen ineen
BPA, een gemeentelijk RUP of een verkavelingsver-

gunning, is immers geen openbaar onderzoek ver-
eist indien de aanvraag in overeenstemming ismet
de bepalingen ervan68.Deze bepaling gaat er klaar-
blijkelijk–tenonrechte(ziehogerrandnr.2)–van
uit dat een gemeentelijk RUP, net zoals een BPA,
steeds gedetailleerde voorschriften moet bevatten.
Het ontbreken van een openbaar onderzoek bin-
nen het toepassingsgebied van een gemeentelijk
RUPdreigtdanookinbepaaldegevalleneenlacune
te zijn in de preventieve rechtsbescherming voor
derde belanghebbenden bij de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning69. VEKEMAN wijst
erop dat het openbaar onderzoek bij de totstand-
koming van stedenbouwkundige voorschriften die
betrekking hebben op de inrichting van bepaalde
bestemmingenvanessentieelbelang is voordebe-
trokken eigenaars70. Indien een RUP geen gedetail-
leerde inrichtingsvoorschriften bevat, moet het
openbaar onderzoek derhalve plaatsvinden op het
ogenblik van het behandelen van een vergunning-
aanvraag.

Devraagrijstofaandeze lacunezoukunnenwor-
denverholpendoorinhetgemeentelijkeRUP71zelf
een vorm van openbaar onderzoek voor te schrij-
ven72.Menzoukunnenstellendateengemeentelijk
RUP de vergunningverlenende overheid niet kan

(67) Hierbijwordtopgemerktdateenonwettigevergunningdiedoor
deRaadvanStatewordtvernietigdofdiedoorderechterbuiten
toepassing wordt verklaard, gelijkgesteld wordt met de afwezig-
heidvaneenvergunning(D.DEWOLF, l.c.,130-131,nr.20; I.VAN
GIEL,“Ruimtelijkeordeningenstedenbouw:analysevanderecht-
spraak van het Arbitragehof en het Hof van Cassatie (2003-
2005)”,T.Gem. 2007/1, 51, nr. 66).Het is dus vanhet allergroot-
stebelangdatzoweldeburgeralsdevergunningverlenendeover-
heidniet lichtzinnigtewerkgaanbijhetaanvragen,resp.beoorde-
lenvanvergunningen.Menkanzichterechtafvragenofeenstraf-
baarstellingvandegenedietegoedertrouwisennietheeftafge-
sproken met de vergunningverlenende overheid nog wel te ver-
rechtvaardigen is, en geen probleem van rechtsonzekerheid met
zichmeebrengt(zieD.DEWOLF, ibid.,130).

(68) Artikel 3 §2 vanhetBesluit vandeVlaamseRegering van5mei
2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot
stedenbouwkundigevergunningenverkavelingsaanvragen.

(69) Vgl. F. DE PRETER, “Flexibiliteit en rechtszekerheid in de voor-
schriften van plannen van aanleg”, T.R.O.S. 2003, 368; F. DE PRE-
TER,“De derde in de procedure tot het verkrijgen van een ste-
denbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning”,
T.R.O.S. 2007, 10, punt 4.2.2. Deze auteur wijst er in die laatste
bijdrage op dat ook de zgn. ‘vereenvoudigde’ BPA’s (BPA’s over-
eenkomstig artikel 15 Coördinatiedecreet) geen gedetailleerde
ordening vaststellen, en dat ook binnen dergelijke BPA’s vergun-
ningsaanvragenzijnvrijgesteldvanopenbaaronderzoek.

(70) R.VEKEMAN,“Flexibele ruimtelijke ordeningsplannen”, (noot on-
der R.v.St., Correia deAlmeida, nr. 93.308, 14 februari 2001), T.
Gem.2002,306.

(71) Dit geldt dus niet voor provinciale en gewestelijke RUP’s. Noch-
tanskunnenookdieRUP’s gedetailleerdevoorschriftenbevatten,
enhet isanderzijdsookmogelijkdateengemeentelijkRUPgeen
gedetailleerdevoorschriftenbevat.

(72) ZieR.VEKEMAN,“Deeersteregionalestedelijkeafbakeningsplan-
nen”, (nootonderR.v.St., nvSchelfhout,nr.130.212,9 april2004),
T. Gem. 2005, 79, waar melding wordt gemaakt van deze praktijk
in het gewestelijk RUP regionaal stedelijk gebiedAalst, bijlage II,
Stedenbouwkundige voorschriften, inzonderheid p. 5 en 26 i.v.m.
stationsomgevingen en p. 15 i.v.m. een randstedelijk groengebied
met dagrecreatieve en natuureducatieve infrastructuur: bv. artikel
3.1.2 zesde lid: “In afwijking van de reglementering betreffende de
openbareonderzoekenoveraanvragen tot stedenbouwkundige vergun-
ning en verkavelingaanvragen is er steeds een openbaar onderzoek
vereistvoordeaanvraag totstedenbouwkundigevergunning inelkvan

…/…
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verplichtenomeenopenbaaronderzoekteorgani-
seren, omdat het krachtens artikel 109 § 1 DRO
aandeVlaamseregering toekomt tebepalenwelke
aanvragen moeten worden onderworpen aan een
openbaar onderzoek, naast de gevallen opgesomd
inartikel109§1DROzelf73.Hetprincipevandeze
stellinglijktopheteerstegezichttewordenbeves-
tigd inhetarrestMUTO,waarindeRaadvanState
oordeelde dat het voorzien in een BPA van een
specifieke ‘realisatieprocedure’, met een verplicht
positief advies van een ‘bouwcommissie’ vooraf-
gaand aan de eigenlijke vergunningprocedure, in
strijd is met het reguliere besluitvormingsproces
betreffende de vergunningverlening, zoals dit is ge-
concipieerddoordedecreetgever74.

Dit arrest heeft evenwel betrekkingopBPA’s.Men
zou zich kunnen afvragen of deze rechtspraak in
dezelfdemate geldt voorRUP’s.Meerbepaald rijst
devraagof artikel39§1eerste lidDROmogelijk
een rechtsgrond zou kunnen bieden om in een
RUP een of de andere vorm van openbaar onder-
zoek te voorzien. Krachtens deze bepaling kunnen
de stedenbouwkundige voorschriften van een RUP
immersmodaliteitenvoorschrijvendiebijdeinrich-
ting van het gebied in acht moeten worden geno-
men.Volgens de memorie van toelichting kan dat
o.a. gaan om procedureregels voor raadpleging en
advisering75.Uit de eerste rechtspraakover artikel

 …/…
 de deelgebieden. Het openbaar onderzoek wordt op dezelfde manier

georganiseerdals het openbaar onderzoekover aanvragen tot steden-
bouwkundige vergunning en verkavelingaanvragen, zoals beschreven in
dewetgeving over ruimtelijke ordening.Daarenbovenwordenalle eige-
naars van percelen gelegen in het betreffende deelgebied en de eige-
naarsvandepercelenpalendaanhetdeelgebiedinkennisgesteldvan
hetopenbaaronderzoek.Bijaanvraag,bekendmakingvandeaanvraag
en bekendmaking van het openbaar onderzoek wordt de inhoud van
3.1.2opgenomen.”

(73) Zie in die zin: A. GLABEKE en X. BUIJS, “Stedenbouwkundige
voorschriften:overjuridischehindernissenenlegistiekevalkuilen”,
T.R.O.S.2006,366.Artikel109§2bepaaltdetermijneneenaan-
tal vormvoorwaarden van het openbaar onderzoek en volgens
artikel 109 § 3 stelt deVlaamse regering de nadere regels voor
ditopenbaaronderzoekvast.

(74) R.v.St.,Muto,nr.120.209,5 juni2003.
(75) Dememorievantoelichtingzegthieroverhetvolgende:“Wanneer

het voorschrift de inrichting regelt, bijvoorbeeld m.b.t. kavelgroottes,
ontsluiting door wegeninfrastructuur, bebouwingsvrij houden van be-
paaldezones,esthetischevoorschriften i.v.m.bouwmaterialen,plaatsing
vangebouwen,enz.dankanhetvoorschrifttevensdewijzeregelen
waarop de te nemen beslissingen moeten worden genomen.
Zokunnenbijvoorbeeldprocedureregelswordenopgenomen in gewes-
telijkeplanvoorschriftenvoordeverdereuitwerkingvandeinrichting in
een gemeentelijk uitvoeringsplan, of voor raadpleging en advise-
ring”(Memorievantoelichting,Parl.St.Vl.Parl.1998-99,nr.1332/1,
24).

(76) Zie bv. R.v.St., Schelfhout, nr. 130.212, 9 april 2004: in dat arrest
steltdeRaadvanState– in verbandmeteen stedenbouwkundig
voorschrift dat een ‘inrichtingsstudie’ verplicht stelde als onder-
deel van een vergunningsaanvraag – principieel dat artikel 39
DROerniet toekanstrekkenomeenbijkomend,niet inhetar-
tikel 3 DRO voorzien ordeningsinstrument te voorzien. Het op-
leggen van een inrichtingsstudie in een RUP kan slechts worden
aanvaard in diematedat dit instrument is tot in-of voorlichting
van de vergunningverlenende overheid. De Raad van State lijkt
aldustestellen,wezehetineenanderejuridischcontext,dateen
RUP geen instrumenten kan creëren die door het decreet zelf
zijn geregeld, tenzij er geen dwingende rechtsgevolgen zijn aan
verbonden. Er moet worden opgemerkt dat het arrest SCHELF-
HOUT toch een stap verder gaat dan het arrest MUTO, in die
zindathetarrestaanvaardtdateenRUPbepaaldeelementenvan
devergunningsprocedurekanregelen,metnamedesamenstelling
vanhetaanvraagdossier.

(77) VolgensF.DEPRETERkaneengewestelijkRUPweleenopenbaar
onderzoekvoorzien,omdatditwordtvastgestelddoordeVlaam-
seregering(combinatievanartikelen39en109DRO),terwijldit
voor een gemeentelijk en provinciaal RUP niet geldt, aangezien
dieplannennietwordenvastgestelddoordeVlaamseregering (F.
DE PRETER,“De derde in de procedure tot het verkrijgen van
een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergun-
ning”,T.R.O.S.2007,9,punt4.2.1).Hiertegenover staatdat artikel
39 § 1 eerste lid DRO geen onderscheid maakt tussen de drie
niveausvoorhet inschrijvenvanmodaliteiten.

(78) A. GLABEKE en X. BUIJS, “Stedenbouwkundige voorschriften:
over juridischehindernissenen legistiekevalkuilen”,T.R.O.S.2006,
366.Vgl.R.v.St.,Vereecke,nr.154.143,25januari2006,waaruitkan
worden afgeleid dat geen wettelijke bepaling of beginsel van be-
hoorlijkbestuurdevergunningverlenendeoverhedenverbiedtom
achtteslaanopstukkendieindeloopvandeprocedureworden
ingediend. Incasubetrofhetweliswaar stukkendiedoordeaan-
vragerwerden ingediend,maaropheteerstegezichtzijnergeen
argumentenwaaromhetzelfdenietzougeldenvoorderden.

39 DRO blijkt echter dat de Raad van State het
artikelvrijrestrictiefinterpreteert,endathetmoet
wordengelezeninsamenhangmetdeanderebepa-
lingen vanhetDRO76, endus eventueelook in sa-
menhang met artikel 109 DRO. Er zijn dus argu-
menten pro en contra, maar de rechtspraak zal
hierinuiteindelijkhet laatstewoordhebben77.

Dit alles neemt niet weg dat de vergunningverle-
nende overheid steeds de mogelijkheid heeft om
elke vergunningsvraag (vrijwillig) op de één of de
andere wijze voor te leggen aan de bevolking, bui-
ten de ‘officiële’ procedure van het openbaar on-
derzoek78. Een eventueel openbaar onderzoek dat
vrijwillig door de vergunningverlenende overheid
wordt georganiseerd, zal evenwel geen aanleiding
kunnenzijnomindenieuwevergunningsprocedure
de beslissingstermijn met 30 dagen te kunnen ver-
lengen, aangezien die mogelijkheid enkel bestaat
vooraanvragenwaarvooreenopenbaaronderzoek
‘vereist’ is (art.113§1derde lidDRO). Indieneen

this jurisquare copy is licenced to LDR Advocaten



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

R E C H T S L E E R

232

S
e

p
te

m
b

e
r

2
0

0
7

/
4

7

(79) ZiehieroverM.BAUWENSenB.HUBEAU,“Tengeleide. Juristen
versus ruimtelijke planners”, T.R.O.S., bijzonder nummer‘Flexibili-
teit en rechtszekerheid in de ruimtelijke planning’, 1999, 2-3; M.
BAUWENS,“Leidenafbakeningsprocessenooktotafbakeningvan
kerntaken? Of de eeuwige slinger tussen flexibiliteit en zeker-
heid”, Ruimte en Planning, 2002, 247-248; P.-J. DEFOORT, “Be-
voegdheidsverdeling in de ruimtelijke planning. Subsidiariteit: feit
of fictie”?, T.R.O.S. 2005, 305-312, nr. 36-40; S. DETAEYE, “Het
rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel”, in B. HU-
BEAUenP.POPELIER,Behoorlijkruimtelijkordenen.Algemenebegin-
selen van behoorlijk bestuur in de ruimtelijke ordening en de steden-
bouw,Brugge,dieKeure,2002,129,nr.64;S.ROOSEN,“Structuur-
planning:voervoorplanologenen/ofjuristen?”,T.R.O.S.1996,132-
133; V.R.P., 26 aanbevelingen voor een ‘werkbaar’ ruimtelijk beleid.
Memorandum naar aanleiding van deVlaamse verkiezingen van 13
juni2004,mei2004,6.

(80) P.-J.DEFOORT,“Overde‘planologische’ interpretatievangewest-
planvoorschriften”, T.R.O.S. 2006, 242-244, nr. 6; K. DE ROO,
“Flexibiliteit en rechtszekerheid in het voorontwerp van het de-
creet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening”,
T.R.O.S., bijzonder nummer ‘Flexibiliteit en rechtszekerheid in de
ruimtelijkeplanning’, 1999,29-30;R. LIEKENS,W.VANDEVYVERE
en Ph.VANWESENBEEK,“De toepassing in de praktijk van het
ruimtelijkestructuurplanVlaanderen”,inB.HUBEAUenJ.VANDE
LANOTTE(ed.),Derecenteevolutiesenknelpunten inderuimtelijke
ordening en de stedenbouw (1993-1997), Brugge, die Keure, 1997,
53-54;B.ROELANDTS,“RuimtelijkeStructuurplanning”, inB.HU-
BEAU enW.VANDEVYVERE (ed.), Handboek Ruimtelijke Ordening
enStedenbouw,Brugge,dieKeure,2004,127,nr.2;B.ROELANDTS,
“Flexibiliteitinaanleg-enuitvoeringsplannen”,T.R.O.S.2000,20;G.
VLOEBERGH,“Flexibiliteit inderuimtelijkeplanning”,T.R.O.S.,bij-
zonder nummer‘Flexibiliteit en rechtszekerheid in de ruimtelijke
planning’,1999,4.

(81) HetwezeherhaalddatdeRaadvanStateinvroegererechtspraak
de mogelijkheid voor flexibele voorschriften in BPA’s ook niet a
priori uitsloot, maar wel telkens problemen had met de hem
voorgelegde gevallen (zie de laatste overweging in de arresten
R.v.St.,CorreiadeAlmeida,nr.93.308,14februari2001enR.v.St.,
vzwBuurtcomitéFlandersExpo,nr.116.301,21februari2003).

(82) B. ROELANDTS, “Flexibiliteit in aanleg- en uitvoeringsplannen”,
T.R.O.S.2000,24.

RUPeenopenbaaronderzoekoplegt,kanmenzich
afvragen of dit wel aanleiding kan geven tot deze
termijnverlenging.Voorzichtigheid lijktaangewezen.

CONCLUSIE

12. Het bovenstaande arrest bewijst dat de kwes-
tie van flexibiliteit versus rechtszekerheid nog
steeds zeer prangend is. Simplistisch gesteld komt
het erop neer dat de planologen vooral bekom-
merd zouden zijn om‘flexibiliteit’, terwijl de juris-
ten in de eerste plaats de nadruk zouden willen
leggenop‘rechtszekerheid’79.Hetwasdebedoeling
van het nieuwe instrument van de ruimtelijke uit-
voeringsplannen (RUP’s) om de nodige flexibiliteit
te voorzien, dit in tegenstelling tot de plannen van
aanleg,dietestatischzoudenzijn80.

HetarrestVANPOLLAERTlaatweliswaarprincipi-
eel de mogelijkheid open voor flexibele steden-
bouwkundigevoorschriften inRUP’s,diebinnenre-

delijke grenzen een bepaalde discretionaire be-
voegdheidkunnenverlenenaandevergunningverle-
nende overheid, maar bij de concrete toepassing
vanditprincipe laathetbecommentarieerdearrest
heelweinigspeelruimtevoordie flexibiliteit81.

Uit de bovenstaande analyse blijkt dat bepaalde
principes die in de vroegere rechtspraak van de
Raad van State werden toegepast op de plannen
van aanleg, schijnbaar mutatis mutandis worden
toegepastopRUP’s, ondanks het gewijzigdewette-
lijke kader. De geesten lijken nog niet helemaal
doordrongen vanhet feit dat dedecreetgevermet
de RUP’s een breuk met het verleden heeft willen
maken, waarbij het de bedoeling is om de logica
van gewestplannen met algemene bestemmings-
voorschriften, en BPA’s met gedetailleerde inrich-
tingsvoorschriften, te verlaten. In het nieuwe sys-
teem kunnen zowel gemeentelijke, provinciale als
gewestelijke RUP’s, naargelang het geval, gedetail-
leerde dan wel algemene voorschriften bevatten.
Hierbij is het geenszins noodzakelijk dat de RUP’s
de drie mogelijke soorten stedenbouwkundige
voorschriftenbevatten,metnamebestemmings-,in-
richtings-enbeheersvoorschriften.

Ditkan leidentoteen lappendekenvanplannenen
voorschriften, waarbij het geheel er niet eenvoudi-
geropwordt,maardatisnueenmaalhetinherente
gevolgvandegemaaktebeleidskeuzes.Eenzorgvul-
dig bijgehouden plannenregister (art. 92-95 DRO)
zou hier de nodige (formele) rechtzekerheid moe-
tenbieden.

Binnenhetnieuwe systeemmoetop zoekworden
gegaan naar een gezond evenwicht tussen flexibili-
teit en rechtszekerheid,waarbij de graad van flexi-
biliteit omgekeerd evenredig wordt bepaald door
de graad van detaillering82. Hierbij moet men er
zich van bewust zijn dat, hoe strakker de formule-
ring is, des te minder ruimte voor dynamiek of
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0%= iets eenduidig en hard vastleggen) tot‘zeer flexibel’ (bijna
100%= niet gespecifieerde, globale omschrijvingmet sterk aan-
pasbare invulling) (G.VLOEBERGH,“Flexibiliteit in de ruimtelijke
planning”, T.R.O.S., bijzonder nummer‘Flexibiliteit en rechtszeker-
heid inderuimtelijkeplanning’,1999,5-6).

(84) P.POPELIER,Rechtszekerheidalsbeginselvoorbehoorlijkeregelgeving,
Antwerpen, Intersentia, 1997,538;P.-J.DEFOORT,“Bevoegdheids-
verdeling in de ruimtelijke planning. Subsidiariteit: feit of fictie?”,
T.R.O.S. 2005, 315, nr. 46; vgl. B.VANBELLE,“De (on)zekerheden
vandebijzondereplannenvanaanleg”,T.R.O.S.bijzondernummer
‘Flexibiliteit en rechtszekerheid in de ruimtelijke planning’, 1999,
33-34.

(85) B. ROELANDTS, “Flexibiliteit in aanleg- en uitvoeringsplannen”,
T.R.O.S. 2000, 20; R.VEKEMAN,“Flexibele ruimtelijke ordenings-
plannen”,T.Gem.2002,305.

(86) P.POPELIER,“Rechtszekerheid inderuimtelijkeplanning”,T.R.O.S.,
bijzondernummer‘Flexibiliteitenrechtszekerheid inderuimtelij-
keplanning’,1999,21.

(87) Ibid.,22.
(88) Ibid.,26.
(89) Ibid.,26.
(90) Vgl. W.VANDEVYVERE, “De werking van het planningssysteem

van het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening”, T.R.O.S., bij-
zonder nummer ‘Subsidiariteit in de ruimtelijke planning’, 2000,
14-15, die stelt dat stedenbouwkundige voorschriften in RUP’s
flexibel moeten zijn – tenzij in de gevallen van ‘harde’ bescher-
ming van bv. zwakke functies – en dus bij voorkeur een zekere
marge moeten toelaten. Dit maakt de voorschriften duurzaam.
Het heeft immers geen zinomvoorschriftenop temakenwaar-
vanmenopvoorhandweetdat ze slechtsevenmeezullen gaan.
Eenkwaalvanvelevoorschriftenisdatzeeenwelbepaaldproject
voorogenhebben,endatergeenoog isvoorwat laterkomtof
voordemogelijkheidvanveranderendeomstandigheden.

flexibiliteit wordt gelaten83. Detailregelingen verho-
gen, met het aantal bepalingen, ook het aantal in-
terpretatieproblemen, wat uiteindelijk leidt tot
rechtsonzekerheid84. Een gebrek aan flexibiliteit
verstarthetordeningssysteem,eenexcesbrengtde
rechtszekerheid in het gedrang85.Hierbij is het be-
langrijk op te merken dat de ene ruimtelijke ont-
wikkeling zich gemakkelijker laat inschatten, en bij-
gevolg meer gedetailleerde voorschriften verdraagt
(bv.woonbehoeften)dandeandereruimtelijkeont-
wikkeling (bv. economische ontwikkeling en be-
drijfsbehoeften).

P. POPELIER wijst er op dat een statisch concept
van rechtszekerheid zich slecht verdraagt met een
planningsbeleid, dat nood heeft aan dynamiek en
flexibiliteit, gelet op de hedendaagse context van
veranderingenonzekerheid.Daaromisereenevo-
lutienaareenmeerdynamischconceptvanrechts-
zekerheid.Inditdynamischeconceptwordtminder
uitgegaan van het eigendomsrecht en behoud van
verworven rechten, maar veeleer van de persoon
die in een evoluerende en onzekere omgeving be-
slissingen neemt en realiseert, en ze aanpast aan
gewijzigde omstandigheden. De juridische context
vormt één van de factoren waarop men zijn ver-
wachtingen afstemt. Niemand kan zich echter zon-
dermeerophetintegralebehoudvanhetgeldende
recht instellen, omdat ook het recht totstandkomt
ineenonzekere,evoluerendesamenleving.Devraag
in hoeverre men bepaalde verwachtingen kan heb-
ben wordt juridisch vertaald onder de term ‘legi-
tieme’ of ‘gerechtvaardigde’ verwachtingen, die de
plaats innemen van de vroegere leer van de ‘ver-

kregenrechten’86.Absoluterechtszekerheidbestaat
niet, maar bovendien zijn er andere belangen die
het gewicht vande eis naar rechtszekerheid relati-
veren – bv. de nood aan snelheid, flexibiliteit, effi-
ciëntie, duurzaamheid van de voorschriften, … –
om een bepaald doel te bereiken87. Normen moe-
ten voldoende precies worden geformuleerd om
hetpersonenmogelijk temakenhun gedrag te re-
gelen: zij moeten – eventueel met gepast advies –
inredelijkematekunnenvoorzienwatdegevolgen
zijn van een bepaalde handeling. Er wordt in alle
rechtspraak echter aanvaard dat rechtsregels min
of meer vaag worden geformuleerd om aanpassin-
gen aan nieuweontwikkelingenof particuliere om-
standighedenmogelijktemaken.Derechtsonzeker-
heid gelegen in een algemeneof vagewetsbepaling
kanwordengecompenseerddoorverduidelijkingen
in een vaste bestuurspraktijk of een eensgezinde
rechtspraak88of–zoalshogergezegd–ineenver-
duidelijkende memorie van toelichting. Bovendien
bestaan er controlemaatregelen op de uitoefening
vandiscretionairebevoegdheden,bijvoorbeeldinde
verplichting tot motivering van individuele toepas-
singenvanvageofonbepaaldetermen89.

Devraagrijstofhetevenwichttussenrechtszeker-
heiden flexibiliteit, inhet licht vanhetdynamische
concept van rechtszekerheid, werkelijk wordt ver-
stoord door het inschrijven van een ‘richtnorm’,
dan wel of een dergelijke ‘richtnorm’ niet precies
een verdedigbare methode is die binnen de nor-
menvanhetredelijkheidsbeginselzowelhetprinci-
pe van flexibiliteit als van (dynamische) rechtsze-
kerheid inzichverenigt90.
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