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Ook niet hoofdzakelijk 
vergunde constructie kan 
genieten van vermoeden van 
vergunning
RvVb 1 juli 2021, nr. RvVb-A-2021-1150, Willemsen

Op 1 juli 2021 sprak de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) zich in een kort arrest uit over 
een vernietigingsberoep tegen de weigering van een opname van een loods als vergund geacht 
in het gemeentelijk vergunningenregister. De relevantie van dit arrest over deze (in de feiten) 
eerder alledaagse casus schuilt in de rol van enerzijds het hoofdzakelijk vergund karakter en 
anderzijds het vermoeden van vergunning in het vergunningenbeleid, evenwel als twee duidelijk te 
onderscheiden aspecten.

Niet vergund, noch 
opgenomen als vergund 
geacht
De casus die leidde tot het vernieti-
gingsarrest van de RvVb handelt over 
een omgevingsvergunningsaanvraag 
die in  mei 2019 wordt ingediend om 
op een perceel te Heikant-Essen – vol-
gens het gewestplan Turnhout deels 
in woongebied met landelijk karakter 
en deels in landschappelijk waarde-
vol agrarisch gebied gelegen – een 
bestaande woning (vooraan op het 
perceel) te herbouwen, met behoud 
van een bestaande loods (achteraan 
op het perceel). Nadat het college van 
burgemeester en schepenen van de 
gemeente Essen in oktober 2019 de 
omgevingsvergunning weigert, verleent 
de deputatie van de provincie Antwer-
pen in februari 2020 de omgevings-
vergunning voor het herbouwen van 

de woning. De loods maakt volgens die 
beslissing evenwel geen deel uit van de 
verleende omgevingsvergunning. 

Om toch ook een rechtszekere oplos-
sing te bekomen voor de bestaande 
loods, vraagt de particulier vervolgens 
in januari 2021 aan het college van bur-
gemeester en schepenen van Essen 
om de loods als vergund geacht op te 
nemen in het vergunningenregister. In 
zijn aanvraag hiertoe geeft hij aan dat 
de loods werd opgericht en vergund in 
1966 en nadien, in 1972, werd verbouwd 
en uitgebreid. Als bewijs hiervoor wor-
den drie luchtfoto’s (daterend van res-
pectievelijk 1971, 1974 en 1979) en twee 
getuigenverklaringen aangebracht. 
Aangezien de uitbreiding van de loods 
plaatsvond vóór de inwerkingtreding 
van het gewestplan Turnhout op 6 no-
vember 1977, kon de gevraagde regi-

stratie van de loods als constructie als 
vermoed vergund volgens de particu-
lier dan ook geen probleem zijn.

Het college van burgemeester en sche-
penen denkt er echter anders over en 
besluit de opname in het vergunningen-
register in juni 2020 te weigeren. Twee 
motieven zijn hierbij doorslaggevend: 
vooreerst het gebrek aan een muta-
tieschets en overtuigende foto’s, en 
ten tweede, het feit dat de loods niet 
hoofdzakelijk vergund is. De aanvrager 
is niet overtuigd door deze motieven 
en stelt een vernietigingsberoep in bij 
de RvVb.

Daar werpt hij op dat door het college 
van burgemeester en schepenen ten 
onrechte toepassing werd gemaakt van 
het begrip ‘hoofdzakelijk vergund’. Door 
te steunen op dit begrip, dat kadert in 
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de toepassing van de basisrechten voor 
zonevreemde constructies, heeft het 
college van burgemeester en schepe-
nen volgens de aanvrager een bijko-
mende voorwaarde toegevoegd aan 
de regelgeving over het vermoeden van 
vergunning. Deze regelgeving bepaalt 
daar immers zelf niets over. Bovendien 
benadrukt de eigenaar dat het college 
van burgemeester en schepenen in 
zijn weigeringsbeslissing over de omge-
vingsvergunningsaanvraag van minder 
dan een jaar daarvoor zelf nog had be-
vestigd dat de uitbreidingswerken aan 
de loods in 1972 werden uitgevoerd. 
Door terug te komen op deze eerdere 
overweging in de voorgaande vergun-
ningsprocedure zou de vergunningver-
lenende overheid dan ook onzorgvuldig 
hebben gehandeld.

Daarnaast werpt de eigenaar nog op 
dat het college van burgemeester en 
schepenen de aangebrachte bewijzen 
niet heeft onderzocht. Uit de bestre-
den beslissing zou duidelijk blijken dat 
de weigering doorslaggevend steunt 
op het niet hoofdzakelijk vergunde ka-
rakter van de loods wat, net zoals de 
goede ruimtelijke ordening en de pla-
nologische bestemming, een irrelevant 
gegeven is bij het onderzoek naar het al 
dan niet bestaan van een vermoeden 
van vergunning.

Opname in het 
vergunningenregister: hoe zit 
dat nu weer?
Bij de beoordeling van de naar voren 
gebrachte argumentatie brengt de 
RvVb vooreerst de relevante decretale 
bepalingen inzake het vermoeden van 
vergunning in herinnering: artikel 5.1.3, 
§ 2 VCRO1 en artikel 4.2.14, § 2 VCRO.2 De 
RvVb stelt dat uit deze bepalingen volgt 

dat een constructie vermoed vergund is 
wanneer door enig rechtens toegelaten 
bewijsmiddel kan worden aangetoond 
dat de constructie in zijn huidige staat 
werd gebouwd tussen 22 april 1962 en 
de eerste inwerkingtreding van het ge-
westplan waarbinnen de constructie 
is gelegen. Dat vermoeden is evenwel 
weerlegbaar en geldt niet wanneer het 
vergund karakter wordt tegengespro-
ken door een proces-verbaal of een 
niet-anoniem bezwaarschrift, telkens 
opgesteld binnen een termijn van vijf 
jaar na het optrekken of het plaatsen 
van de constructie.

Verder geeft de RvVb aan dat de appre-
ciatie van de aangeboden bewijsmid-
delen behoort tot de discretionaire be-
oordelingsbevoegdheid van het college 
van burgemeester en schepenen. Het 
is met andere woorden aan het college 
van burgemeester en schepenen om 
als bevoegde overheid, na een zorgvul-
dig onderzoek van de bewijswaarde van 
(o.m.) het door aanvrager voorgelegde 
bewijs, te oordelen of op overtuigende 
wijze wordt aangetoond dat de con-
structie ‘in de huidige staat’ effectief 
werd gebouwd in de periode vanaf 
22 april 1962 tot de eerste inwerkingtre-
ding van het geldende gewestplan.3 De 

RvVb merkt hierbij expliciet op dat niets 
het college van burgemeester en sche-

1 Art. 5.1.3, § 2 VCRO luidt: 
 ‘Bestaande constructies, met uitzon-

dering van publiciteitsinrichtingen of 
uithangborden, waarvan door enig 
rechtens toegelaten bewijsmiddel 
in de zin van boek III, titel III, hoofd-
stuk VI van het Burgerlijk Wetboek is 
aangetoond dat ze gebouwd werden 
in de periode vanaf 22 april 1962 tot 
de eerste inwerkingtreding van het 
gewestplan waarbinnen zij gelegen 
zijn, en waarvan het vergund karakter 
door de overheid niet is tegengespro-
ken middels een proces-verbaal of 
een niet anoniem bezwaarschrift, 
telkens opgesteld binnen een termijn 
van vijf jaar na het optrekken of plaat-
sen van de constructie, worden in het 
vergunningenregister opgenomen 
als ‘vergund geacht’, onverminderd 
artikel 4.2.14, § 3 en § 4. Op de ge-
meentelijke overheid rust ter zake 
een actieve onderzoeksplicht. Het 
vergunningenregister vermeldt de 
datum van opname van de construc-
tie als ‘vergund geacht’.

 De vaststelling van het feit dat bij de 
overheid geen geldig tegenbewijs 
bekend is, geldt als motivering voor 
een opname als ‘vergund geacht’.

 De vaststelling dat bij de overheid 
een geldig tegenbewijs bekend is, en 
de omschrijving van de aard daar-
van, geldt als motivering voor de 
weigering tot opname als ‘vergund 
geacht’.’

2 Art. 4.2.14, § 2 VCRO luidt als volgt: 
 ‘Bestaande constructies waarvan 

door enig rechtens toegelaten be-
wijsmiddel wordt aangetoond dat 
ze gebouwd werden in de periode 
vanaf 22 april 1962 tot de eerste in-
werkingtreding van het gewestplan 
waarbinnen zij gelegen zijn, worden 
voor de toepassing van deze codex 
geacht te zijn vergund, tenzij het ver-
gund karakter wordt tegengesproken 
middels een proces-verbaal of een 
niet anoniem bezwaarschrift, telkens 
opgesteld binnen een termijn van vijf 
jaar na het optrekken of plaatsen van 
de constructie.’

3 De beoordelingsvrijheid van het col-
lege van burgemeester en schepenen 
wordt hierbij uiteraard begrensd door 
de redelijkheid als algemeen beginsel 
van behoorlijk bestuur.

De regels in de VCRO 
m.b.t. het vermoeden 
van vergunning staan 
los van de reguliere 
beoordelingscriteria 
voor vergunnings-
aanvragen.
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penen belet om actief te onderzoeken 
of de door de aanvrager aangebrachte 
beweringen over de datum van oprich-
ting en de overeenstemming van de 
constructie met de huidige toestand, 
ook wat betreft de functie ervan, feite-
lijk correct zijn. Naast de beoordeling 
van de aangebrachte bewijsmiddelen 
heeft het college van burgemeester en 
schepenen ter zake dus ook een actie-
ve onderzoeksplicht. 

Dat dit onderzoek is gebeurd moet ook 
verplicht blijken uit de motivering van 
de genomen beslissing. Gelet op de pa-
ragrafen 3 en 4 van artikel 4.2.14 VCRO4 
moet het college van burgemeester en 
schepenen bovendien ook nagaan of 
de aanvrager met betrekking tot de 
vergund geachte constructie geen 
handelingen heeft gesteld die niet 
meer gedekt zijn door het vermoeden 
van vergunning, en of er geen in kracht 
van gewijsde getreden rechterlijke be-
slissingen zijn die het vergund geacht 
karakter van de constructie eventueel 
tegenspreken.

College van burgemeester en 
schepenen zonder pardon 
terechtgewezen
Vervolgens gaat de RvVb in op de con-
crete casus. De verzoekende partij 
wordt bijgetreden dat de door het col-
lege van burgemeester en schepenen 
naar voren geschoven weigeringsmo-
tieven strijdig zijn met de regelgeving 
inzake het vermoeden van vergunning 
en de opname van een constructie in 
het vergunningenregister.

Vooreerst gaat de RvVb nader in op 
het door de aanvrager aangebrach-
te bewijsmateriaal.  Het college van 
burgemeester en schepenen had de 
opname van de loods als vergund ge-
acht mede geweigerd omdat de door 
de aanvrager bijgebrachte luchtfoto’s 
niet afkomstig waren van het Natio-
naal Geografisch Instituut (NGI) en er 
geen mutatieschets voorhanden was 
van vóór 1979. De RvVb is zeer streng 
voor deze beoordeling en stelt dat deze 
niet enkel ‘niet onderbouwd en onge-

motiveerd’ is, maar tevens ‘flagrant 
de bewijsvrijheid (schendt) waarover 
de aanvrager beschikt’. Artikel 5.1.3, 
§ 2 VCRO laat immers expliciet toe dat 
de aanvrager het decretaal vermoeden 
van vergunning kan aantonen ‘door enig 
rechtens toegelaten bewijsmiddel’. De 
loutere vaststelling dat de aangebrach-
te luchtfoto’s niet afkomstig zijn van het 
NGI volstaat dan ook niet om voorbij te 
gaan aan dit bewijsmateriaal.

De RvVb vervolgt dat de weigerings-
beslissing bovendien weliswaar de 
aan het aanvraagdossier toegevoegde 

4 Art. 4.2.14, § 3 en 4 VCRO luiden: 
 ‘§ 3. Indien met betrekking tot een 

vergund geachte constructie han-
delingen zijn verricht die niet aan de 
voorwaarden van § 1 en § 2, eerste lid, 
voldoen, worden deze handelingen 
niet door de vermoedens, vermeld 
in dit artikel, gedekt.

 §  4. Dit artikel  heeft nimmer voor 
gevolg dat teruggekomen wordt op 
in kracht van gewijsde gegane rech-
terlijke beslissingen die het vergund 
karakter van een constructie tegen-
spreken.’
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getuigenverklaringen vermeldt, maar 
deze verder niet op hun bewijswaarde 
beoordeelt. Nergens in de bestreden 
beslissing wordt aangegeven waarom 
deze bewijsstukken niet worden aange-
nomen. Van een zorgvuldig onderzoek 
van de bewijswaarde van die gegevens is 
volgens de RvVb bijgevolg geen sprake.

Ook het tweede doorslaggevende mo-
tief om de opname in het vergunnin-
genregister te weigeren, met name de 
vaststelling dat de bestaande loods niet 
hoofdzakelijk vergund is, wordt door de 
RvVb niet aanvaard. Ter zake had het 
college van burgemeester en schepe-
nen overwogen dat minder dan 90 % 
van de loods vergund of vergund ge-
acht is wat de functie betreft, en dat de 
vergunning van 1966 spreekt over een 
open loods van 12 meter op 16 meter 
terwijl de bestaande loods een gesloten 
loods is van 25,34 meter op 12,13 me-
ter. Deze overwegingen worden door de 
RvVb evenwel als ‘irrelevant’ en ‘naast 
de kwestie’ beschouwd. 

De RvVb verduidelijkt dat artikel 4.1.1, 7° 
VCRO, dat het hoofdzakelijk vergund ka-
rakter van een constructie definieert,5 
niet van toepassing is op de figuur van 
het vermoeden van vergunning. Het 
zijn (enkel) de artikelen 4.2.14 en 5.1.3 
VCRO die het toepasselijk decretaal 
kader bepalen voor een aanvraag die de 
registratie van een constructie beoogt 
in het kader van de regeling met betrek-
king tot het vermoeden van vergunning. 
Door de opname in het vergunningen-
register te weigeren omwille van het ge-
brek aan hoofdzakelijk vergund karakter, 
voegt het college van burgemeester en 
schepenen dan ook een toepassings-
voorwaarde toe die de regelgeving zelf 
niet bevat.

Ook de vaststelling dat de bestaande 
loods verschilt van de loods die werd 
vergund in 1966 mist volgens de RvVb 
elke relevantie. Meer nog, volgens de 
RvVb negeert het college van bur-
gemeester en schepenen met deze 
overweging net het wezenskenmerk 
van de aanvraag. Niet de onbetwiste 
vergunningstoestand van 1966 maakt 
immers het voorwerp van de aanvraag 
uit, maar wel de volgens de aanvrager al 
sinds 1972 aanwezige bestaande toe-
stand. De RvVb stelt dan ook zonder 
omwegen: ‘De vaststelling dat de be-
staande loods verschilt met de situatie 
van 1966 is dus naast de kwestie. Meer 
nog, dat spreekt voor zich. Wel relevant 
daarentegen is de vraag of de verzoe-
kende partij voldoende aantoont dat 
de bestaande loods al in 1972 aanwezig 
was. En dat is nu net de vraag die de 
verwerende partij onbeantwoord laat.’

Voor de volledigheid kan nog worden 
toegevoegd dat de RvVb tot slot op-
merkt dat waar de bestreden beslissing 
nog lijkt aan te geven dat de functie van 
de loods als berging bij een huis niet ver-
gund is, moet worden vastgesteld dat 
het voorwerp van de aanvraag duidelijk 
beperkt is tot de opname van de con-
structie zelf en geen vraag tot opname 
van die functie of een functiewijziging 
omvat.

De RvVb als strenge maar 
rechtvaardige rechter
Het zijn strenge bewoordingen waar-
mee de RvVb het besluit van het col-
lege van burgemeester en schepenen 
van Essen tot weigering van de opname 
van de bestaande loods in het vergun-
ningenregister vernietigt. Het arrest 
komt evenwel niet geheel als een ver-
rassing. In het verleden heeft de RvVb 

immers in zijn rechtspraak reeds dui-
delijk aangegeven dat bij een verzoek 
tot opname van een constructie in het 
vergunningenregister wordt teruggeval-
len op het vermoeden van vergunning 
uit artikel 4.2.14 VCRO, wat maakt dat 
de reguliere decretale beoordelings-
elementen (zoals de toets aan steden-
bouwkundige voorschriften6 of aan de 

5 Art. 4.1.1, 7° VCRO luidt: 
 ‘Voor de toepassing van deze titel 

wordt verstaan onder:
 (…)
 7° hoofdzakelijk vergund: een ver-

gunningstoestand, waarbij voor de 
omgevingsvergunning voor steden-
bouwkundige handelingen geldt dat:

 a) bedrijven en hun constructies 
slechts hoofdzakelijk vergund zijn 
indien de voor een normale bedrijfs-
voering noodzakelijke constructies 
vergund of vergund geacht zijn, ook 
wat de functie betreft,

 b) overige constructies slechts 
hoofdzakelijk vergund zijn indien 
ten minste negentig procent van het 
bruto-bouwvolume van de construc-
tie, gemeten met inbegrip van bui-
tenmuren en dak, en met uitsluiting 
van het volume van de gebruikelijke 
onderkeldering onder het maaiveld 
en van de fysisch aansluitende aan-
horigheden die in bouwtechnisch op-
zicht een rechtstreekse aansluiting of 
steun vinden bij het hoofdgebouw, 
vergund of vergund geacht is, ook 
wat de functie betreft;

 (...)’
6 RvVb 5 februari 2013, nr. A/2013/0042: 

‘Artikel 4.2.14 VCRO met als titel ‘ver-
moeden van vergunning’ betreft de 
zogenaamde ‘vergund geachte’ 
constructies (…). Hieruit volgt dat 
zowel de toets aan de goede ruim-
telijke ordening (…) als de toets aan 
de stedenbouwkundige voorschrif-
ten vervat in de geïntegreerde ge-
meentelijke stedenbouwkundige 
verordening irrelevant zijn, indien 
het vermoeden van vergunning over-
eenkomstig artikel 4.2.14 VCRO van 
toepassing is. De constructie wordt 
dan immers ‘vergund geacht’ te zijn. 
Noch een weigeringsmotief over een 
onverenigbaarheid met de goede 
ruimtelijke ordening, noch een wei-
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goede ruimtelijke ordening,7 de ligging 
aan een voldoende uitgeruste weg,8 of 
nog de uit een voorgeschreven advies 
blijkende onwenselijkheid in het licht 
van doelstellingen of zorgplichten uit 
een ander beleidsveld9) in dat kader 
bijgevolg irrelevant zijn. De constructie 
wordt dan immers ‘vergund geacht’. 

Of om het in de duidelijke bewoordin-
gen van de RvVb te stellen: ‘De regeling 
inzake de opname van een constructie 
in het vergunningenregister primeert 
op de toets aan (de goede ruimtelijke 
ordening) en op (de ligging aan een 
voldoende uitgeruste weg). Bij een 
verzoek tot opname van een construc-
tie in het vergunningenregister wordt 
teruggevallen op het ‘vermoeden van 
vergunning’ uit artikel 4.2.14 VCRO en 
dit betreft dan de zogenaamde ‘ver-
gund geachte’ constructies (zie Parl.St.  
Vl.Parl. 2008-2009, nr. 2011/1, blz. 87, 
nr. 273). Hieruit volgt dat de decretale 
beoordelingselementen, zowel de toets 
aan de goede ruimtelijke ordening (…) 
als (…) (de voldoende uitgeruste weg), 
irrelevant zijn, indien het vermoeden 
van vergunning overeenkomstig arti-
kel 4.2.14 VCRO van toepassing is. De 
constructie wordt dan immers ‘ver-
gund geacht’. Noch een weigeringsmo-
tief over een onverenigbaarheid met de 
goede ruimtelijke ordening, noch een 
weigeringsmotief met betrekking tot 
de aansluiting op de openbare weg 
kan een registratiebeslissing dan ook 
determinerend dragen.’10

Met het besproken arrest maakt de 
RvVb duidelijk dat ook het al dan niet 
hoofdzakelijk vergund zijn van een 
constructie een irrelevant motief is bij 
een aanvraag tot opname van de con-
structie in het vergunningenregister. 

Dit arrest past dan ook naadloos in de 
reeds bestaande rechtspraak van de 
RvVb hieromtrent.

Jean-Christophe Beyers
GSJ advocaten

geringsmotief over een strijdigheid 
met andere stedenbouwkundige 
voorschriften kan een vergunnings-
beslissing in dergelijk geval dan ook 
dragen.’

7 RvVb 16 april 2013, nr. A/2013/0150.
8 RvVb 16 april 2013, nr. A/2013/0150.
9 RvVb 22 oktober 2013, nr. A/2013/ 

0620: ‘Wordt het bewijs geleverd dat 
de constructie in de periode vanaf 
22 april 1962 tot de eerste inwerking-
treding van het betrokken gewest-
plan is gebouwd, dan geldt, behou-
dens het door artikel 4.2.14, § 2 VCRO 
toegelaten tegenbewijs, het vermoe-
den van vergunning. De decretaal 
bepaalde gronden ter beoordeling 
van vergunningsaanvragen, zoals 
(…) (de toets aan de goede ruimte-
lijke ordening) of artikel 4.3.4 VCRO 
(de uit een voorgeschreven advies 
blijkende onwenselijkheid in het licht 
van doelstellingen of zorgplichten uit 
een ander beleidsveld) zijn irrelevant. 
De verenigbaarheid van een met toe-
passing van artikel 4.2.14, § 2 VCRO 
vergund geachte constructie met 
de goede ruimtelijke ordening mag 
dus niet worden beoordeeld, zoals 
evenmin de impact van een vergund 
geachte constructie op het gezichts-
veld van een beschermd monument.’

10 RvVb 16 april 2013, nr. A/2013/0150.


