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Stedenbouwkundigevergunning-administratief beroep wegens ontstentenis van beslissing-ontvankelijkheidrationetemporis
Indien de deputatie een beslissing heeft genomen over
een administratief beroep van de aanvrager van een
stedenbouwkundige vergunning, kan de aanvrager geen
ontvankelijk beroep meer instellen bij deVlaamse regering wegens ontstentenis van beslissing van de deputatie, ook al was de beslissing nog niet ter kennis gebrachtaandeaanvragerophetogenblikvanhetinstellenvanhetberoep.
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(…)
Gezien het verzoekschrift dat Bart VERHOEVEN
op 25 augustus 2006 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van het
besluit van 26 juni 2006 van deVlaamse Minister
vanFinanciënenBegrotingenRuimtelijkeOrdening
houdende eensdeels, inwilliging van het beroep van
Jozef KUSTERMANS tegen het uitblijven van een
beslissing van de Bestendige Deputatie van de provincieraadvanAntwerpen,enanderdeels,voorwaardelijke afgifte van de stedenbouwkundige vergunningvoorhetrooienvanbomen,hetoprichtenvan
een nieuw serrecomplex voor tomatenteelt, een
loods-werkplaats,eenwateropslagtank,4hoogspanningscabines, 2 wateropvangbekkens en de aanleg
van verharding op percelen gelegen teWuustwezel,
Vaasweg zn, kadastraal gekend onder 3de afdeling,
sectieA,nrs.351h,348l,340gen340d/deel;
(…)
Overwegende dat artikel 53, § 2, derde lid, van het
decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoordineerdop22oktober1996,bepaaltwatvolgt:
“De aanvrager kan bij deVlaamse regering in beroepgaanbijgebrekevaneenbeslissingvandebestendige deputatie, na afloop van de termijn waarbinnendezeplaatsmoesthebben.Ditberoepwordt
bij een ter post aangetekende brief gezonden aan
deVlaamseregering,dieeenafschriftervanaanhet
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college en de bestendige deputatie stuurt binnen
vijfdagennaontvangst(...)”;
Overwegende dat uit de gegevens van de zaak onomstotelijkblijktdathetberoepbijdeVlaamseregering werd ingesteld nadat de bestendige deputatie reeds een beslissing over het beroep van de
aanvrager had genomen; dat dit overigens niet
wordtbetwist;
Overwegende dat de verwerende partij evenwel
stelt dat het hoger beroep bij deVlaamse regering
rechtsgeldig werd ingesteld aangezien de beslissing
van de bestendige deputatie op het ogenblik van
het instellen van het beroep nog niet aan de aanvragerwasbetekend;
Overwegendedatdedoorartikel53,§1,derdeen
vierde lid, van het gecoördineerd decreet ruimtelijke ordening bepaalde termijn waarbinnen de bestendigedeputatieaandeaanvrager,aanhetcollege
en aan de gemachtigde ambtenaar kennis dient te
geven van haar beslissing geen vervaltermijn, maar
een termijn van orde is; dat het de aanvrager vrijstaat een beslissing van de bestendige deputatie af
tewachten,ookalisvoormeldetermijnverstreken;
dat, aangezien de bestendige deputatie reeds een
beslissinghadgenomenoverhetbijhaaringestelde
beroep, er krachtens voormelde bepaling van artikel53,§2,derdelid,vanhetzelfdedecreet,voorde
aanvrager geen mogelijkheid tot hoger beroep bij
deVlaamse regering meer openstond; dat de omstandigheid dat deze beslissing aan de aanvrager
nognietterkenniswasgebrachtaandezevaststelling geen afbreuk doet; dat een gebrek in de kennisgeving of het niet ter kennis brengen van een
besluit de rechtsgeldigheid van dat besluit niet aantast; dat voormelde bepaling van artikel 53, § 2,
derde lid, duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar is, dat dit overigens ook blijkt uit de toelichting verstrekt door de Vlaamse minister bevoegd
voor de ruimtelijke ordening in de plenaire vergadering van hetVlaams Parlement op 25 april 2000:
“(...) Een geweigerde bouwvergunning die nadien
opnieuw wordt geweigerd door de bestendige deputatie, kan niet meer ter goedkeuring aan de ministerwordenvoorgelegd.Andersgesteld:tweemaal
neenisdefinitiefneen”(Hand. Vl.Parl.,Plenairever-
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(…)
BESLUIT:
Artikel1.
Het verzoek tot tussenkomst van Jozef KUSTERMANSinhetadministratiefkortgedingwordtingewilligd.
(…)

NOOT
Overdeberoepstermijninhetgevalvanstilzittenvandevergunningverlenendeoverheid
1. In het bovenstaande arrest neemt de Raad van
Stateeenduidelijkstandpuntinoverdevraagvanaf
wanneer voor de aanvrager van een vergunning de
mogelijkheid openstaat om, via een administratief
beroep, zijn aanvraag te onttrekken aan de vergunningverlenendeoverheiddieniettijdigoverdeaanvraag oordeelt. Het arrest heeft betrekking op de
vergunningenproceduredieisvoorgeschrevendoor
het Decreet betreffende de Ruimtelijke Ordening,
gecoördineerd op 22 oktober 1996 (hierna: CoördinatiedecreetRO),endienogsteedsgeldtvoorde
‘niet-ontvoogde’gemeenten1.

Krachtens artikel 53 § 1 eerste lid Coördinatiedecreet RO kan degene die een aanvraag voor een
stedenbouwkundige vergunning heeft ingediend bij
hetcollegevanburgemeesterenschepenen(hierna:
CBS)bijontstentenisvaneenbeslissingbinnendein
artikel52§1bepaaldetermijninberoepgaanbijde
deputatie2.Dietermijnbedraagt75dagen,terekenen
vanafdedatumvanhetontvangstbewijs.Determijn
kanmet50dagenwordenverlengdopverzoekvan
de gemachtigde ambtenaar.Voor de aanvraag voor
eenverkavelingvergunningwordtdeinartikel52§1
bedoelde termijn van 75 dagen verdubbeld (art. 55
§1CoördinatiedecreetRO).
Indeberoepsprocedurebestaatdemogelijkheidom
hetdossieraandedeputatieteonttrekkenindiende
deputatieingebrekeblijftomtijdigteoordelen.Artikel 53 § 2 vierde lid Coördinatiedecreet RO stelt
dat de aanvrager bij deVlaamse regering in beroep
kan gaan bij gebreke van beslissing van de deputatie,naafloopvandetermijnwaarbinnendezeplaats
moesthebben.Overeenkomstigartikel53§1derde
en vierde lid Coördinatiedecreet RO wordt van de
beslissing van de deputatie kennis gegeven binnen
60dagennadatumvanafgiftebijdepostvandeaangetekendezendingdiehetberoepbevat.Dietermijn
wordtmetvijftiendagenverlengdindiendepartijen
wordengehoord3.
In het bovenstaande arrest stelt de Raad van State
voorheteerstuitdrukkelijkdat,indiendedeputatie
eenbeslissingheeftgenomenovereenadministratief
beroep van de aanvrager, voor die aanvrager geen
hoger beroep meer openstaat bij deVlaamse regering. De Raad van State stelt hierbij dat de termijn
voor kennisgeving een termijn van orde is, en geen
vervaltermijn. Het arrest stelt uitdrukkelijk dat het
deaanvragervandevergunningvrijstaatomeenbeslissingvandedeputatieaftewachten,ookalisde
termijnverstreken4.M.a.w.,ookdebeslissingstermijnis

(2)

(3)
(1)

Ditzijndegemeentendienognietvoldoenaandevijfvoorwaarden
diestaanopgesomdinartikel193§1vanhetDecreetvan18mei
1999houdendedeorganisatievanderuimtelijkeordening(hierna:
DRO). Krachtens artikel 193 § 2 DRO geldt voor die gemeenten
nog steeds de vergunningenprocedure voorzien in het CoördinatiedecreetRO.Voordegemeentendiewelaandevijfvoorwaarden
voldoen, geldt de nieuwe vergunningenprocedure, voorzien in het
DRO.
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(4)



SindshetProvinciedecreetisernietlangersprakevande‘bestendige deputatie’, maar gewoon van ‘deputatie’ (zie Hoofdstuk II,
art.44e.v.Provinciedecreet).
Voorverkavelingaanvragengeldtgeenspecifieketermijnbijdeprocedurevoordedeputatie.
Zieook:B.BOUCKAERTenT.DEWAELE,RuimtelijkeOrdeningen
StedenbouwinhetVlaamseGewest,Brugge,VandenBroele,2004,256257,nr.246;M.CROMHEECKE,“Tweemaalneenisdefinitiefneen.
De administratieve beroepsmogelijkheden volgens het gewijzigde
decreetbetreffendederuimtelijkeordening,gecoördineerdop22
oktober1996”,T.R.O.S.2000,183-186,inz.185-186,metverwijzing
naar R.v.St.,Wigerinck, nr. 26.909, 23 september 1986 en R.v.St.,
…/…
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gadering - Nr. 54 - 25 april 2000, blz. 20); dat de
Vlaamse Minister van Financiën en Begroting en
RuimtelijkeOrdeningopheteerstegezichttenonrechte heeft geoordeeld dat het beroep van de
aanvrager tegen de beslissing van 4 april 2005 van
het College van burgemeester en schepenen van
de gemeenteWuustwezel bij gebreke van een kennisgevingvandebeslissingvandebestendigedeputatie binnen de termijn, zoals bepaald in artikel 53,
§ 2, van het gecoördineerd decreet betreffende de
ruimtelijke ordening, geldig werd ingesteld, aangezien “de door de bestendige deputatie getroffen
beslissing d.d. 12 januari 2006 (...) niet aan de betrokken partijen werd betekend”; dat het eerste
middelernstigis;
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eentermijnvanorde5.Vanafhetogenblikevenweldat
dedeputatietoteenbeslissingisgekomen,stelthet
arrest dat er voor de aanvrager geen mogelijkheid
voorhogerberoepmeeropenstaatbijdeVlaamse
regering. De omstandigheid dat de beslissing nog
nietterkenniswerdgebrachtaandeaanvragerdoet
hieraangeenafbreuk.DeRaadvanStatesteltdatde
bepalingvanartikel53§2vierdelidduidelijkis,en
niet voor interpretatie vatbaar6. Indien de aanvraag,
waaroverdedeputatiereedsheeftbeslist,tochwordt
voorgelegdaandeMinister,moetdezezichbijgevolg
onbevoegdverklaren.

344

Deauditeurhadinzijnverslagdegrammaticaleinterpretatie(“tekstargument”)afgewezen.Volgensdeauditeurmoestartikel53§2vierdelidwordensamen
gelezenmetartikel53§1derdelid.Deauditeurleidde
uit de samenlezing van beide bepalingen af dat voor
hetinstellenvaneenberoeptegenhetuitblijvenvan
eenbeslissingvandedeputatie,nietdedatumvanhet
nemenvandebeslissingrelevantis,maarweldedatum
vandekennisgevingervan.DeRaadvanStateheefter
andersovergeoordeeld,enheeftgestelddatdebeslissingendekennisgevingvanelkaarteonderscheiden
zijn,endatvoorhetinstellenvanhetberoeptegenhet
uitblijvenvaneenbeslissingnietdekennisgeving,maar
enkelhetnemenvandebeslissingrelevantis.
2.DeredeneringvandeRaadvanStateinbovenstaand
arrestkanopheteerstegezichtmutatismutandiswordentoegepastophetgevalwaarbijdeaanvragerzijn
dossierwenstteonttrekkenaanhetCBS,bijontstentenisvaneen(tijdige)beslissing,doorhogerberoepinte
stellenbijdedeputatie.Deformuleringvanartikel53
§1eerstelidisimmers(quasi)identiekalsdievanartikel53§2vierdelid.Dedeputatiezoudusonbevoegd
zijnindiendeaanvragereenberoepzouhebbeningesteldwegenshetingebrekeblijvenvanhetCBS,indien




(5)

(6)

…/…
Suenens,nr.21.992,9februari1982;P.-J.DEFOORT,“Beroepsprocedures inzake stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen”, in
F.MOEYKENS(ed.),DePraktijkjuristV,Gent, AcademiaPress,2003,
50,metverwijzingnaarR.v.St.,vzwDistributiemachte.a.,nr.52.264,
16maart1995;R.VEKEMAN,Ruimtelijkeordeningenstedenbouw.Planologie,verordeningenenvergunningen,Mechelen,Kluwer,2004,436.
Overdebegrippen‘beslissingstermijn’en‘verzendingstermijn’,zie:I.
OPDEBEEK,enJ.GORIS,“TermijneninhetbestuursrechtinhetalgemeeneninhetGemeente-enProvinciedecreetinhetbijzonder”,
T.Gem.2007,105.
Vgl.metM.BOES,diesteltdat,juistomdattermijnennietvrijblijvend
zijn,hetvanhetgrootstebelangisdatderegelgeverheelnauwkeurig
moetbepalenwatpreciesmoetgebeurenbinnendegesteldetermijn(M.BOES,“Termijneninhetbestuursrecht”,inM.BOES(ed.),
ThemisVormingsonderdeel8–AdministratiefRecht(Cahier26)–Academiejaar2004-2005,Brugge,dieKeure,80-81).
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zou blijken dat het CBS intussen een beslissing zou
hebbengenomen.Hierbijwordtopgemerktdaterwel
eenfundamenteelverschilistussenhetgevalwaarbij
beroepwordtingesteldtegenhetstilzittenvandedeputatie,danweltegenhetstilzittenvanhetCBS.Tegen
eenformelebeslissingvandedeputatiestaatgeenenkeleadministratieveberoepsmogelijkheidmeeropen,
terwijl tegen een beslissing van het CBS waarbij de
aanvraag wordt geweigerd, of waarbij voorwaarden
wordenopgelegd,wéleenregulieradministratiefberoepopenstaatbijdedeputatie.Deenigemaniervoor
deaanvrageromzijnaanvraagopzijneigeninitiatief
totbijdeMinistertekrijgen,ishetberoepwegensstilzittenvandedeputatie.Ditisandersvoorhetberoep
bijdedeputatie:datkanwordeningesteldhetzijtegen
eenweigeringofeenvoorwaardelijkevergunningvan
het CBS, hetzij tegen het stilzitten van het CBS. De
vraagrijstalduswathetlotisvaneenberoepdatdoor
deaanvragerwerdingesteldbijdedeputatiewegens
stilzitten van het CBS, indien naderhand zou blijken
dathetCBStochreedseenbeslissinghadgenomen.
Moetdedeputatiezichinditgeval,overeenkomstighet
bovenstaande arrest, onbevoegd verklaren? Dit lijkt
zondertwijfelhetgevalindienhetCBSdevergunning
intussen onvoorwaardelijk zou hebben goedgekeurd,
aangezieneropdatogenblikeengeldigevergunningis.
Maarwatbijeenformeleweigering,ofinhetgevalvan
eenvergunningondervoorwaarden?Kandedeputatiedanhetberoepbehandelen,ofdienthijzichintegendeelonbevoegdteverklaren,omdatgeenberoep
werdingesteldtegeneenformelebeslissing,maarwel
–tenonrechte–tegenhetontbrekenvaneen(tijdige)
beslissing?Inhetgevalvaneenonvoorwaardelijkeweigeringlijktdevraagopheteerstegezichtformalistisch,
maarwatinhetgevalvanhettoekennenvaneenvergunningondervoorwaarden?Staatdeaanvragerindit
gevalnogachterzijnberoepofniet?
Artikel53§1eerstelidCoördinatiedecreetRObepaalt dat de aanvrager binnen de dertig dagen“na
ontvangst van de beslissing” van het schepencollege
inberoepkangaanbijdedeputatie.Hetberoepdat
is gericht tegen een formele beslissing is aldus duidelijkteonderscheidenvanhetberoepwegensontstentenisvanbeslissing.Hierbijmoetwelopgemerkt
wordendatdeRaadvanStateineenvroegerarrest
heeft geoordeeld dat niets belet dat een aanvrager
beroepinstelttegeneenbeslissingalvorenszewerd
betekend7.Maarditneemtnietwegdatereenonderscheidkanwordengemaakttussenhetgevalwaarin
de aanvrager een beroep instelt tegen een formele
(7)

R.v.St.,Aelbrecht,nr.50.960,22december1994.
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Aanderechtspraakomhieroveruitsluitseltebrengen.
Inafwachtinglijktvoorzichtigheidgeboden.Deaanvragerkanalvastzelfproberenduidelijkheidverschaffendoorhetzijeennieuw(gemotiveerd)beroepinte
stellentegendeformelebeslissingvanhetCBS,hetzij
–indiendeaanvragergenoegenneemtmetdeafgeleverdevergunningondervoorwaarden–eenschrijven
te richten aan de deputatie met de vermelding dat
zijnberoepwegensontstentenisvanbeslissingonterechtblijkttezijn,enmetdevraagaandedeputatie
omzichonbevoegdteverklaren,aangezienhetzondervoorwerpis8.Nietteminzoudeonbevoegdheid
van de deputatie bij een formele weigering als formalistischenonredelijkstrengvoorkomen,omdatde
deputatiehoedanookbevoegdisvooreenberoep
tegeneenformeleweigeringvanhetCBS,terwijlde
Ministeronbevoegdisinhetgevalvaneenberoeptegeneenformeleweigeringbeslissingvandedeputatie.
Erbestaatdanookgeengevaarvoordemanipulaties
diehiernawordenbeschreveninrandnummer3voor
hetonttrekkenvaneenzaakbijdegemeente.Ditzou
ertoekunnendoenbesluitendatderechtspraakvan

(8)

Vgl.derechtspraakdiesteltdatdevergunningverlenendeoverheid
bij wie een aanvraag wordt ingediend voor een activiteit die niet
vergunningsplichtigis,zichonbevoegddientteverklaren(R.v.St.,De
Ruyffelaert,nr.37.330,27juni1991;R.v.St.,Oudenburg,nr.25.820;
7november1985;R.v.St.,Snelders,nr.18.729;31januari1978;R.v.St.,
Dewaele,nr.17.294,21november1975).
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hetbovenstaandearrestnietzomaaronverkortgeldt
vooralleberoepenbijdedeputatie.
3.Hetbovenstaandearrestisvangrootbelangvoor
depraktijk.Debesluitvormingvandevergunningverlenendeoverheidverlooptimmersvaakintweefasen.In
eeneerstestapneemthetCBSofdedeputatie,opbasis
van voorbereidend onderzoek van de gemeentelijke,
respectievelijkprovincialeadministratie,eenbeslissing,
en wordt die beslissing genotuleerd, met een korte
motivering(ofwelwordtdevoorbereidendenotavan
deadministratiegevolgd,ofwelneemthetbestuursorgaaneenanderstandpuntin).Daarnakeerthetdossierterugnaardeadministratie,dieeenontwerpvan
besluitopmaakt,datnadienwordtondertekenddoor
debevoegdeambtsdragers9envervolgenswordtbetekendaandeaanvrager,degemachtigdeambtenaaren
–watdebeslissingvandedeputatiebetreft–aanhet
CBS.Tussendebeslissingenhetbetekenenervankan
kostbaretijdverlorengaan.Indepraktijkgebeurthet
geregelddatdeaanvragerofzijnadvocaatofarchitect
telefonischinformeertnaardebeslissing,enindienhij
verneemt dat die negatief uitvalt, stelt de aanvrager
somssnelhogerberoepin,voordatdebeslissingisbetekend.Ditisvooralvanbelangbijdeprocedurevoor
dedeputatie,omdatditinprincipedelaatstekansis,
behalveprecieshetgevalwaarindeaanvragerhetdossierweetteonttrekkenaandedeputatieomhetaan
deMinistervoorteleggen.Deaanvragerdieinformeel
opdehoogteisvaneenweigeringdoordedeputatie,
envóórdeofficiëlekennisgevingvandieweigeringnog
snelberoepinsteltbijdeMinister,creëertvoorzichzelfopdiemanieralsnogeentweedeadministratieve
beroepsmogelijkheid.NubevestigtdeRaadvanState
echteruitdrukkelijkdat,indiendedeputatiereedseen
beslissing heeft genomen, de aanvrager de zaak niet
meerkanonttrekkenendezevoorleggenaandeMinister:tweemaalneenisdefinitiefneen.DeMinister
dientzichdusonbevoegdteverklareninhetgevalhem
eenaanvraagwordtvoorgelegdwaaroverdedeputatie
reedshadbeslistopeendatumdievoorafgaataanhet
instellenvanhetberoepbijdeMinister,ookalwasde
aanvrager op het ogenblik van het instellen van zijn
beroepnognietinkennisgesteldvandiebeslissing.
HierbijwordtopgemerktdateenmiddelmetbetrekkingtotdebevoegdheiddoordeRaadvanStateuitdrukkelijk wordt aangemerkt als van openbare orde.
(9)

Voordegemeentezijnditdeburgemeesterendegemeentesecretaris(art.182§2Gemeentedecreet)envoordeprovinciezijndit
deprovinciegouverneurendeprovinciegriffier(art.178§2Provinciedecreet).
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beslissing–diehemweliswaarnognietofficieelwerd
betekend–,danweltegenontstentenisvanbeslissing.
Hetblijftdevraagofhetbovenstaandearrestvoor
gevolgheeftdatdedeputatiezichautomatischonbevoegdmoetverklarenindienzijvaststeltdatverzoekereenberoepheeftingesteldwegensontstentenis
vanbeslissing,indienachterafzoublijkendathetCBS
intussen toch een formele beslissing had genomen.
Ditkanzwaarwichtigegevolgenhebbenvoordeaanvrager,indienhetCBSdeaanvraagzouhebbengeweigerd,terwijldeaanvragerzouhebbennagelatenom
tegendieformeleweigeringeennieuwberoepinte
stellenbijdedeputatie.Anderzijdskanookdebeslissingwaarindedeputatiezichwelbevoegdzouverklarennefastegevolgenhebbenvoordeaanvrager,met
nameinhetgevalwaarinzoublijkendathetCBSvóór
hetinstellenvanhetberoepwegensontstentenisvan
beslissingtocheenvergunningzouhebbenafgeleverd,
maaronderbepaaldevoorwaarden.Hetzouimmers
kunnendatdeaanvragervolledigakkoordgaatmet
deopgelegdevoorwaarden,terwijldedeputatie,gelet
opdedevolutievekrachtvanhethogerberoep,alsnogdevergunninghelemaalzoukunnenweigeren.
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Ditimpliceertdateenverzoekerhetmiddelvoorhet
eerstineenmemorievanwederantwoordkanopwerpenofdatdeRaadvanStatehetmiddelambtshalve
kanopwerpen10.BovendiensteltdeRaadvanStatedat
eenrechtzoekendegeenspecifiekbelangmoetkunnen
inroepenomdeonbevoegdheidvandestellervaneen
administratieverechtshandelingaantevoeren,aangeziendiebevoegdheiddeopenbareorderaakt11.

stedenbouwkundigeambtenaarbrengtdeaanvrager
hiervanbijaangetekendebriefopdehoogtebinnen
tiendagennaafloopvandewettelijketermijn.Tegen
deze ‘stilzwijgende weigering’ kan de aanvrager in
beroepgaanbijdedeputatie,opdezelfdemanieren
binnendezelfdetermijnalstegeneenformelebeslissing12.DetermijnenvanhetDROzijnnietlangertermijnenvanorde,maardwingendetermijnen13.

Samenvattendkanmenstellendateenberoeptegen
hetstilzittenvanhetCBSofdedeputatieinde‘oude’
vergunningenprocedureindevolgendegevallenmogelijkis:
1) Zolangdewettelijkebeslissingstermijnnognietis
verstreken,kandezaak(uiteraard)nietkanwordenonttrokkenaanhetCBS,resp.dedeputatie;
2) Eens die termijnen verstreken kan de aanvrager
naareigengoeddunkenenvolgenszijneigenbelangzelfbeslissen,ofhijdebeslissingvanhetCBS,
resp.dedeputatieafwacht,danwelofhijberoep
insteltwegensstilzittenvandeoverheiddieisgevatdoorzijnaanvraag;
3) Eensdedeputatieeenbeslissingheeftgenomen,
vervaltdeberoepsmogelijkheidwegensstilzitten,
ook al werd de beslissing nog niet aan de aanvragerbetekend,enwashijdesgevallendnogniet
(officieel) op de hoogte van de beslissing.Voor
beslissingenvanhetCBSdientvermoedelijkeen
genuanceerderstandpuntingenomenteworden
(ziehogernr.2).

Voordeprocedurebijdedeputatiegeldteenandere
regeling. Indien de wettelijke termijn is verstreken
zonderdatdeaanvrageropdehoogtewerdgebracht
vaneenbeslissing,dankandeaanvragereenrappelbriefsturenindienhijhetberoepheeftingesteld(art.
123§1DRO).Indiendeaanvragerbinnen35dagen
naverzendingvanderappelbriefgeenbeslissingvan
de deputatie heeft ontvangen, dan wordt dit gelijkgesteldmeteenstilzwijgendevergunningenmaghij
zonder verdere formaliteiten overgaan tot het uitvoerenvandewerken,opvoorwaardedathijdegegevensvanhetaanvraagdossieropvolgt,dedecreten
enverordeningennaleeft,alsookdesgevallenddeverkavelingvoorschriften(art.125DRO).
Indiendewettelijketermijnisverstrekenzonderdat
deaanvrageropdehoogtewerdgebracht,indegevallen dat niet de aanvrager maar iemand anders14
eenberoepheeftingesteld,danblijftdebeslissingvan
hetCBSvantoepassing(art.123§2DRO).

4.Totslotvaltoptemerkendatdeprincipesvanhet
bovenstaandearrestnietvantoepassingzijnvoorde
nieuwe procedure van het DRO, die geldt voor de
‘ontvoogde’gemeenten.

Pieter-JanDEFOORT,
Lic.RechtenenMasterRuimtelijkePlanning,
LDRMilieuadvocaten
(12)

IndienhetCBSzijnbeslissingnietbinnendewettelijketermijnheeftverzonden,wordtditkrachtensartikel113§2DROgelijkgesteldmeteenstilzwijgende
weigering.Hetisdusnietvoldoendedatdebeslissing
binnen deze termijn is genomen. De gemeentelijke

(10)

(11)

A.MAST,J.DUJARDIN,M.VANDAMMEenJ.VANDELANOTTE,
Overzicht van het Belgisch Administratief Recht,Antwerpen, Kluwer,
2002,917;A.VANMENSEL,I.CLOECKAERT,W.ONDERDONCK
en S. WYCKAERT, De administratieve rechtshandeling. Een proeve,
Gent, Mys & Breesch, 1997, 53, nr. 139;A.WIRTGEN,“Raad van
State”, AfdelingAdministratie. Middelen en het ambtshalve aanvoeren
vanmiddeleninhetbijzonder,Brugge,dieKeure,2004,81,nr.89en
101,nr.118.
R.v.St.nr.50.563,1december1994(toepassingvanartikel159G.W.),
aangehaalddoorA.WIRTGEN,RaadvanState,AfdelingAdministratie.
Middelenenhetambtshalveaanvoerenvanmiddeleninhetbijzonder,
Brugge,dieKeure,2004,82.
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UiteenrecentarrestvanhetGrondwettelijkHofkanwordenafgeleiddatdeberoepstermijnvoordeaanvrager,voorzieninartikel115
§3DROmogelijkdetoetsvandegrondwettigheidnietdoorstaat.
Deberoepstermijnbedraagt20dagen“naverzending”vandebeslissingofvanhetberichtdatgeentijdigebeslissingwerdgenomen.
Het Grondwettelijk Hof oordeelde in verband met het indienen
vaneenbezwaarschriftinhetkadervanderegelgevingvoorleegstandsheffingendatdekeuzevandedatumvanverzendingvanhet
aanslagbiljetalsaanvangspuntvandeberoepstermijnhetrechtvan
verdedigingvandegeadresseerdenoponevenredigewijzebeperkt,
doordat die termijnen beginnen te lopen op een ogenblik dat zij
noggeenkenniskunnenhebbenvandeinhoudvanhetaanslagbiljet
(GrondwettelijkHofnr.123/2007,26september2007).
S. LUST m.m.v. D. LINDEMANS enY. LOIX,“Vergunningen”, in B.
HUBEAU enW.VANDEVYVERE (ed.), Handboek Ruimtelijke OrdeningenStedenbouw,Brugge,dieKeure,2004,571-572,nr.95;zieook
P.-J.DEFOORT,“Beroepsproceduresinzakestedenbouwkundigeen
verkavelingsvergunningen”,inF.MOEYKENS(ed.),DePraktijkjuristV,
Gent,AcademiaPress,2003,52.
Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die rechtstreeks hinder
kan ondervinden van de vergunde werken of een derde die een
bezwaarheeftingediendtijdenshetopenbaaronderzoek(art.116
§1DRO),danweldegewestelijkstedenbouwkundigeambtenaarof
eenadviesverlenendeinstantie(art.117§1DRO).

