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Ruimtelijke ordening en mobiliteit zijn onlosmakelijk verbonden met 
elkaar. Binnen onze samenleving zijn het essentiële factoren die sterk 

met elkaar verweven zijn. Mensen verplaatsen zich om te werken, 
wonen, ontspannen … Ook om te produceren en te consumeren is 

mobiliteit noodzakelijk. Ruimtelijke ordening legt de regels vast voor 
een kwaliteitsvolle ontwikkeling van de omgeving, waarbinnen alle 

maatschappelijke activiteiten zich op een duurzame  
wijze kunnen ontwikkelen.

Zowat alle ruimtelijke realisaties hebben dan ook een impact op de 
verkeers- en mobiliteitsontwikkeling. Hierbij moet tevens rekening 

worden gehouden met de mogelijke gevolgen voor  
het milieu en het klimaat.

Om alles goed op elkaar af te stemmen werden verschillende 
beleidsinstrumenten ontwikkeld om bij de aanvraag van een vergunning 

te anticiperen op de eventuele negatieve gevolgen en deze op te vangen. 
Initiatiefnemers moeten de gevolgen van hun plannen en projecten 

duidelijk in kaart brengen.
Afhankelijk van de grootte van het project enerzijds en de 

mobiliteitsimpact anderzijds moeten verschillende studies gemaakt 
worden en bij de aanvraag worden gevoegd. In het vergunningenbeleid 

zijn deze cruciaal om tot een zorgvuldige beoordeling te komen.

De niet-naleving van de verplichting tot opmaak van de 
mobiliteitsstudies zal aanleiding geven tot een weigering door de 

vergunningverlenende overheid. Een onzorgvuldige afweging door deze 
overheid kan op zijn beurt een grond vormen voor vernietiging door de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen.

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de diverse bepalingen 
die een weerslag hebben op de mobiliteit en hoe deze zich verhouden 

tot de vergunningverlening. De bijdrage is beperkt tot de concrete 
projectbenadering. Het mobiliteitsvraagstuk op planniveau vergt een 

afzonderlijke benadering en wordt hier niet in meegenomen.

Hierna wordt een beknopt overzicht gegeven van de algemene wettelijk 
vastgelegde beleidsdoelstellingen, waarna we dieper ingaan op de 

specifieke beleidsinstrumenten.
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I. INLEIDING: DE ALGEMENE BELEIDSDOELSTEL-
LINGEN

1. Een geïntegreerd beleid houdt rekening met alle maat
schappelijk facetten binnen de samenleving. Het ligt dan 
ook voor de hand dat zowel de diverse decretale algemene 
beleidsdoelstellingen inzake de omgevingsvergunning1, als 
deze met betrekking tot mobiliteit terugkerende elementen 
vooropstellen waarmee rekening moet worden gehouden om 
tot een geïntegreerd ruimtelijk beleid te komen. De diverse 
onderscheiden doelstellingen verwijzen naar elkaar en zijn 
onlosmakelijk onderling verbonden. Bij het ruimtelijk beleid in 
al zijn facetten moet rekening gehouden worden met mobiliteit. 
Omgekeerd moet de mobiliteit duurzaam geïntegreerd worden 
in de ruimtelijke ordening.

A. De omgevingsvergunning

2. Overeenkomstig artikel 1.1.4 VCRO is ruimtelijke orde
ning gericht op een duurzame ontwikkeling waarbij de ruimte 
beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder 
dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang 
gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften 
van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig 
tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de 
ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de 
culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op 
deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.

3. Het Milieubeleidsdecreet voorziet als doelstelling de 
mens en het milieu te beschermen tegen onaanvaardbare 
risico’s en hinder, waaronder mobiliteitshinder, afkomstig 
van de exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten 
(art. 5.1.3 DABM).

4. Aangaande de kleinhandelsactiviteiten wordt door 
het decreet van 15 juli 2016 als doelstelling voorop gesteld 
dat het Vlaams Gewest in samenwerking met de gemeenten 

1 Decr.Vl. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS 23 
oktober 2014 (hierna: Omgevingsvergunningsdecreet); B.Vl.Reg. 15 
mei 2009 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, BS 20 augustus 2009 
(hierna: VCRO); Decr.Vl. 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake het milieubeleid, BS 3 juni 1995 (hierna: DABM); Decr.Vl. 15 juli 
2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, BS 29 juli 2016 
(hierna: decreet 15 juli 2016).
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en de provincies een integraal handelsvestigingsbeleid voert 
dat o.m. gericht is op het waarborgen en versterken van de 
leefbaarheid in het stedelijk milieu, met inbegrip van het ver
sterken van kernwinkelgebieden en op het bewerkstelligen 
van een duurzame mobiliteit2.

B. Het Mobiliteitsdecreet

5. Waar het Mobiliteitsdecreet3 van 20 maart 2009 initieel 
nagenoeg in dezelfde bepaling als de VCRO voorzag, wordt 
met het wijzigend decreet van 26 april 20194 de klemtoon 
gelegd op de basisbereikbaarheid. In artikel 3 van dit laatste 
decreet wordt bepaald dat het mobiliteitsbeleid gericht is op 
het garanderen van de bereikbaarheid van onze samenleving. 
Daarbij wordt geïnvesteerd in een mobiliteitssysteem waarmee 
de economie en de maatschappij ondersteund worden.

Het mobiliteitssysteem is duurzaam, veilig, intelligent en 
multimodaal. Het wordt uitgebouwd en geëxploiteerd met 
aandacht voor toegankelijkheid en leefbaarheid.
Artikel 4 bepaalt verder de doelstellingen5 die beoogd wor
den ter uitvoering van het mobiliteitsbeleid door het Vlaams 
Gewest, de eronder ressorterende diensten en agentschap
pen, de provincies, de gemeenten en de publiekrechtelijke 

2 Decr.Vl. 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, 
BS 29 juli 2016.

3 Art. 3 Decr.Vl. 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, BS 20 
april 2009 (hierna: Mobiliteitsdecreet) bepaalde: Het mobiliteitsbeleid is 
gericht op een duurzame mobiliteitsontwikkeling waarbij de mobiliteit 
wordt beheerd voor de huidige generatie zonder de behoeftevoorziening 
van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij wordt 
aandacht besteed aan de integratie van en de synergie tussen sociale, 
ecologische en economische aspecten. De realisatie ervan steunt op een 
maatschappelijk veranderingsproces waarin het gebruik van hulpbronnen, 
de bestemming van investeringen, de gerichtheid van de technologische 
ontwikkeling en institutionele veranderingen worden afgestemd op zowel 
toekomstige als huidige behoeften.

4 Decr.Vl. 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid, BS 12 juni 
2016.

5 De doelstellingen die in art. 4 worden vooropgesteld zijn:
 1° vraaggericht investeren in bereikbaarheid; 

2° vervoersnetwerken klaarmaken voor de toekomst; 
3°  een multimodaal vervoerssysteem uitbouwen waarbij zoveel als 

mogelijk uitgegaan wordt van het STOP-principe;
 4° het realiseren van een slachtoffervrij vervoerssysteem; 

5° verleiden, motiveren, prikkelen tot gedragsverandering; 
6° Vlaanderen een gangmaker maken in innovatie; 
7° basisbereikbaarheid regionaal en integraal aanpakken; 
8° zorgen voor een vlotte doorstroming van elke vervoersmodus.
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Dit wordt hierna verder geduid met een link naar recente 
rechtspraak.

B. De omgevingsvergunning

12. In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)6 
worden de beoordelingsgronden opgesomd waarmee rekening 
wordt gehouden bij de beoordeling van aanvragen voor om
gevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen 
en verkavelingen. Een dergelijke vergunning moet in beginsel 
worden geweigerd als de aanvraag onverenigbaar is met de 
stedenbouwkundige voorschriften, voor zover daarvan niet op 
geldige wijze is afgeweken, of onverenigbaar is met de goede 
ruimtelijke ordening (art. 4.3.1, § 1, lid 1, 1°, a en d VCRO).

Een stedenbouwkundig voorschrift is onder meer een regle
mentaire bepaling opgenomen in een ruimtelijk uitvoerings
plan, een plan van aanleg of een stedenbouwkundige veror
dening (art. 1.1.2, 13°, a-c VCRO).

Bij de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening moet vol
gens de VCRO onder meer rekening gehouden worden met 
de mobiliteitsimpact, naast beoordelingsgronden als de 
functionele inpasbaarheid, de schaal, het ruimtegebruik, vi
sueel-vormelijke elementen of cultuurhistorische aspecten 
(art. 4.3.1, § 2, 1° VCRO). Daarbij houdt de vergunningverle
nende overheid niet alleen rekening met de in de omgeving 
bestaande toestand, maar kan zij ook de beleidsmatig ge
wenste ontwikkeling omtrent deze beoordelingsgronden in 
haar overweging betrekken (art. 4.3.1, § 2, 2° VCRO). Een 
beleidsmatig gewenste ontwikkeling kan voortvloeien uit de 
ruimtelijke structuurplannen, maar ook uit andere bestuurs
documenten. Zo oordeelde de Raad voor Vergunningsbe
twistingen dat de weigering van een vergunning op grond 
van een mobiliteitsvisie van de stad als beleidsmatig ge
wenste ontwikkeling geldig was7.

13. Niet enkel bij de omgevingsvergunning voor steden
bouwkundige handelingen, maar ook bij de omgevingsvergun
ning voor exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit 
(of de milieuvergunning) en de omgevingsvergunning voor klein
handel is onderzoek naar de mobiliteitsimpact noodzakelijk.

Het Milieubeleidsdecreet of DABM8 van 5 april 1995 bepaalt 
dat de omgevingsvergunning o.m. moet worden geweigerd 
wanneer de exploitatie in strijd is met een wettelijke, decre
tale of reglementaire bepaling, ingesteld ter bescherming 
van de mens en het milieu tegen de risico’s en de hinder, 
afkomstig van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 

6 Supra, vn. 1.
7 RvVb 30 juli 2019, RvVb-A-1819-1266: het betrof een aanvraag tot het 

bouwen van een woning en handelsruimte gelegen aan een gewestweg, 
waaromtrent een streefbeeldstudie in opmaak was voor het oplossen van 
de bestaande verkeersproblematiek. De deputatie deelde de visie van 
de stad: door de weigering van de vergunning werd verhinderd dat het 
door de stad gewenste beleid – ter ontsluiting van de stadskern – werd 
gehypothekeerd. De Raad zag hier geen gronden tot vernietiging in, nu 
dit ook concreet en precies was gemotiveerd.

8 Supra, vn. 1.

en privaatrechtelijke rechtspersonen die in het Vlaams Ge
west belast zijn met taken van openbaar nut.

6. Aansluitend wordt voorzien dat het mobiliteitsbeleid 
het Europees Klimaat- en Energiepakket 2021-2030 uitvoert, 
zoals het is aangenomen door de Europese Raad op 23 en 
24 oktober 2014. Daartoe stelt het mobiliteitsbeleid concrete 
doelstellingen en maatregelen voor om de vergroening en 
verduurzaming in de mobiliteit en de verbetering van de lucht
kwaliteit ten gevolge van het transport te realiseren.

7. Aangaande de basisbereikbaarheid wordt in artikel 5 
geduid dat deze hand in hand gaat met een duurzaam ruim
telijk kader door middel van een geïntegreerde aanpak van 
vervoer, infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingen, op het 
gebied van planvorming, financiering, investeringen, onder
houd en exploitatie.

C. De gevolgen van de verwevenheid

8. Mobiliteit, ruimtelijke ordening en milieu zijn aldus on
losmakelijk met elkaar verbonden in hun beleidsdoelstellingen. 
Ze zijn voor de decreetgever noodzakelijk om te komen tot 
een geïntegreerde gebiedsontwikkeling. Daarbij moet rekening 
gehouden worden met Europese, federale, Vlaamse en lokale 
regelgeving.

9. Om deze geïntegreerde benadering te ondersteunen 
zijn verschillende beleidsinstrumenten ontwikkeld om de mi
lieu- en mobiliteitseffecten van projecten en plannen in kaart 
te brengen. Dit biedt het voordeel voor de aanvrager om van 
bij het begin voldoende aandacht te besteden aan potentiële 
mobiliteitsproblemen, zodat deze in een later stadium geen 
argument kunnen vormen voor eventuele bezwaarindieners.

In elk geval moet een mogelijke mobiliteitsimpact concreet 
en zorgvuldig beoordeeld worden door de vergunningverle
nende overheid. Wordt hier niet aan voldaan, dan zullen met 
succes vernietigingsprocedures gevoerd kunnen worden 
voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

10. We gaan hierna dieper in op de concrete beleidsinstru
menten inzake de mobiliteitsproblematiek in hun verhouding 
tot de vergunningen. Ook op planniveau dient de overheid de 
mobiliteitsstudies uit te voeren en te integreren. Onderhavige 
bespreking focust op projectniveau.

II. DE BELEIDSINSTRUMENTEN

A. Algemeen

11. Om tot de realisatie van plannen en projecten te kunnen 
komen zijn vergunningen noodzakelijk. Afhankelijk van het 
bouwwerk of de activiteit en de zone waarin alles gelegen is, 
zijn specifieke regels van toepassing. De beoordeling van de 
aanvraag gebeurt door de vergunningverlenende overheid die 
concreet moet onderzoeken of de verschillende voorschriften 
worden gerespecteerd.
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omzendbrief gehanteerde bijkomende criteria worden ook 
vaak gevolgd door lokale overheden, zelfs indien de ontslui
ting van het project niet direct op een gewestweg gebeurt.

16. De vergunningverlenende overheid dient de mobili
teitstoets op een zorgvuldige en concrete manier uit te voeren. 
Zeker wanneer de tijdens het openbaar onderzoek geformu
leerde bezwaren betrekking hebben op het aspect mobiliteit 
dient de vergunningverlenende overheid zich hierover te buigen 
en een motivatie hieromtrent uit te spreken bij de beoordeling 
van de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening13.

Bij eventuele vernietigingsprocedures zal dit beoordeeld 
worden door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zon
der dat deze zich evenwel in de plaats van de overheid mag 
stellen.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen kwam in een arrest 
van 2 april 2019 tot de vaststelling dat aan de hand van de 
in bestreden beslissing opgenomen motivering, op het eer
ste gezicht niet achterhaald kon worden waarom het be
zwaar van de verzoekers inzake de onvolledigheid van de 
mobiliteitsstudie niet werd bijgetreden. De motivering van de 
vergunningverlenende overheid dat “bij gebrek aan onder-
bouwde kritiek op de mobiliteitsstudie deze als waarheidsge-
trouw werd aanvaard” werd door de Raad als onvoldoende 
beoordeeld. Voor de Raad was het evenmin mogelijk om te 
achterhalen of de vergunningverlenende overheid met ken
nis van alle relevante feitelijke gegevens had geoordeeld of 
het aangevraagde naar mobiliteit toe verenigbaar is met de 
goede ruimtelijke ordening14.

17. In een recent arrest van 15 juli 2021 oordeelde de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen o.m. dat de mobiliteitsimpact 
van de aanvraag en de daarmee gerelateerde hinderaspec
ten, als relevante aandachtspunten bij de beoordeling van de 
verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke 
ordening niet zorgvuldig onderzocht zijn en niet afdoende 
en kennelijk onredelijk gemotiveerd, gelet op het anderslui
dend standpunt daarover in het verslag van de provinciale 
omgevingsambtenaar en de bezwaren van de verzoekende 
partijen tijdens de administratieve vergunningsprocedures15. 
In casu waren voorwaarden gekoppeld aan de vergunning 
om de parkeerdruk te remediëren, die evenwel niet konden 
worden verwezenlijkt door de aanvrager, maar moesten wor
den nageleefd door derden-bezoekers, wat de voorwaarde 
ongeldig maakte.

13 RvVb 23 mei 2012, RvVb-A-2012-0206: de Raad vernietigde de ver
gunning o.m. omdat de vergunningverlenende overheid de bezwaren 
betreffende de hinder door de uitbating niet integraal bij haar beoordeling 
had betrokken. Dit was enkel gebeurd voor het aspect mobiliteit; zie ook  
G. DEBERSAQUES en B. HUBEAU, Ruimtelijke ordening en stedenbouw 
geannoteerd, Brugge, die Keure, 2013-2014, 102.

14 RvVb 2 april 2019, RvVb-S-1819-0788: de Raad beveelt de schorsing 
van de tenuitvoerlegging van een omgevingsvergunning voor steden
bouwkundige handelingen tot het slopen van een woonzorgcentrum voor  
83 bewoners en het bouwen van een nieuw woonzorgcentrum voor 
138 bewoners in twee fasen bij een bestaand gebouw met serviceflats.

15 RvVb 15 juli 2021, RvVb-A-2021-1218: aanvraag tot het verbouwen van 
een woning tot een woning met gebedsruimte voor 60 personen zonder 
auto- of fietsstalplaatsen op eigen terrein.

activiteit, voor zover daarvan niet op een geldige wijze kan 
worden afgeweken. Weigering moet eveneens tussenkomen 
wanneer de exploitatie in strijd is met een stedenbouwkun
dig voorschrift of verkavelingsvoorschrift, voor zover daar
van niet op een geldige wijze kan worden afgeweken, of in 
strijd is met de goede ruimtelijke ordening (art. 5.3.1, 2°, a-c 
Milieubeleidsdecreet). De mogelijke mobiliteitshinder die een 
exploitatie tot gevolg kan hebben, dient dus duidelijk in kaart 
te worden gebracht en beoordeeld.

14. Dit geldt evenzeer voor de aanvraag van een omge
vingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten9. De voorziene 
doelstelling van het bewerkstelligen van een duurzame mobi
liteit houdt in dat bij planinitiatieven en verordeningen, alsook 
in het vergunningsproces, rekening moet worden gehouden 
met de bereikbaarheid en de mobiliteitsimpact van handels
vestigingen. Volgens de memorie van toelichting impliceert dit 
dat het plan of project geen significante negatieve impact mag 
hebben op de bestaande mobiliteitssituatie, dan wel dat er een 
oplossing geboden wordt voor deze impact. Hierbij zou onder 
meer rekening moeten worden gehouden met de invloed van 
verkeersstromen, met de wegencapaciteit, de invloed op de 
parkeerdruk en de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid met 
het openbaar vervoer en de individuele transportmiddelen en 
de mogelijke remediërende maatregelen10.

C. De mobiliteitseffecten

1. De mobiliteitstoets

15. Het departement voor Mobiliteit en Openbare Werken 
heeft een praktisch Richtlijnenboek11 uitgewerkt, waarin op 
overzichtelijke wijze de diverse mogelijkheden worden weer
gegeven om de mobiliteitseffecten van plannen en projecten 
in te schatten.

Het eenvoudigst is de mobiliteitstoets, van toepassing op 
plannen of projecten waarvan de omvang relatief beperkt 
is. Er zijn geen wettelijke ondergrenzen vastgelegd die de 
opmaak van deze toets verplicht stellen. Het departement 
geeft in zijn Richtlijnenboek wel de ondergrenzen mee die in 
de praktijk gehanteerd worden voor het uitvoeren van deze 
toets12. De vergunningverlenende overheid kan hier ook altijd 
bijkomende voorwaarden opleggen.
Zo stelt bv. de administratie voor Wegen en Verkeer in een 
dienstorder van 16 oktober 2012 dat voor elke nieuwe 
toegang tot een gewestweg steeds minimaal een mobili
teitstoets moet worden opgemaakt indien het gaat om o.a. 
de uitbreiding of verplaatsing van een onderwijsinstelling, 
van een ziekenhuis, stadsontwikkelingsprojecten … De in de 

9 Supra, vn. 1.
10 Zie P. FLAMEY en S. AERTS, “De Omgevingsvergunning voor kleinhan

delsactiviteiten”, TROS 2018, 10.
11 Richtlijnenboek. Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER, 

mei 2018, www.mobielvlaanderen.be/vademecums/mober/richtlijnen
boek-2018.pdf (laatst bezocht op 7 september 2021). Het boek is een 
praktische handleiding op maat van initiatiefnemers, studiebureaus en 
lokale overheden.

12 Ibid., 11.
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negatieve effecten voordoen. Dit wordt door de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen beoordeeld als kennelijk onredelijk 
en onzorgvuldige besluitvorming. De Raad vernietigt vervol
gens de beslissing18.

21. Milderende maatregelen om aan de verkeershinder te 
verhelpen worden doorgaans opgelegd als voorwaarde bij de 
vergunning. In een arrest van 11 maart 2021 oordeelde de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen dat de vergunningverlenende 
overheid het MOBER concreet had beoordeeld en onder
schreven dat er geen aanzienlijk negatieve effecten verbonden 
waren aan het project. Verder overwoog het bestuur dat het 
bedrijf aan een waterweg lag en de aanvrager had verklaard 
minstens 90.000 ton goederen per jaar over te slaan via de 
kade, wat als voorwaarde aan de vergunning werd gekoppeld.

Aansluitend werd door het vergunningverlenend bestuur wel 
erkend dat de doortocht van de gewestweg door het dorps
centrum “niet optimaal” was, maar verduidelijkte het bestuur 
dat alle vergunningen voor de nieuwe ontsluitingsweg de
finitief verleend werden en de weg eind 2021 gerealiseerd 
zou zijn. Om de verkeersveiligheid te waarborgen sloot het 
vergunningverlenend bestuur zich aan bij het advies van het 
departement MOW en verbond het aan de beslissing een 
voorwaarde met tijdsslot voor vrachtverkeer in afwachting 
van de realisatie van de nieuwe rechtstreekse ontsluitings
weg.
De Raad oordeelde dat het niet onredelijk noch onzorgvuldig 
is om bij de beoordeling van de mobiliteitshinder rekening te 
houden met een ontsluitingsweg die nog gerealiseerd moet 
worden, omdat deze reeds definitief was vergund. Boven
dien werden de voorwaarden duidelijk, precies en bindend 
opgelegd. Het beroep tot vernietiging werd verworpen19.

Dit was een opmerkelijke uitspraak, omdat de Raad geen 
onredelijke of onzorgvuldige beoordeling weerhield in hoof
de van de vergunningverlenende overheid die de mobiliteits
hinder wenst op te vangen via de realisatie van een ontslui
tingsweg die evenwel nog moest worden aangelegd. Ook 
was er een negatief advies van het lokale bestuur dat een 
veilige ontsluiting vooropstelde vooraleer vergund kon wor
den. Zowel door de deputatie als door de minister werd dit 
standpunt van het lokale bestuur weerlegd en werd over
gegaan tot vergunning, die met de uitspraak door de Raad 
inmiddels definitief is geworden.

3.	 Het	milieueffectrapport

22. Voor projecten en plannen die een invloed kunnen 
hebben op verschillende milieuaspecten20 moet een milieuef
fectrapport (hierna: MER) worden opgemaakt. Dit gebeurt op 

18 RvVb 1 oktober 2020, RvVb-A-2021-0092: ook de MER-screeningsnota 
wordt in deze zaak als gebrekkig beoordeeld, infra, nr. 27.

19 RvVb 11 maart 2021, RvVb-A-2021-0738: het betrof de aanvraag voor 
een omgevingsvergunning tot het (ver)bouwen en exploiteren van een 
distributiecentrum. Het is niet gekend of er cassatieberoep werd aange
tekend.

20 Projecten en plannen waarvoor een MER moet worden opgemaakt, zijn 
opgenomen in bijlage I bij het MER-Besluit van Vlaamse Regering van 10 

18. Op dezelfde datum oordeelde de Raad voor Vergun
ningsbetwistingen in een andere zaak dat wat de mobiliteits
problematiek van het project betreft, de vergunningverlenende 
overheid rekening heeft gehouden met de inhoud van de 
voorgelegde mobiliteitstoets en heeft vastgesteld dat door 
aanpassing van het project, de mobiliteitsimpact aanvaardbaar 
is. Volgens de Raad slaagden de verzoekende partijen er niet 
in om de onjuistheid, het onzorgvuldig karakter of de kennelijke 
onredelijkheid van de beoordeling aan te tonen. Ze beweerden 
enkel dat de mobiliteitstoets niet correct was, hoewel deze 
was opgesteld door een gespecialiseerd studiebureau en 
verzoekers dit enkel tegenspraken zonder deskundige onder
bouwing. Dit aangevoerde middel werd niet weerhouden16.

2. De mobiliteitsstudie

19. Indien uit de mobiliteitstoets zou blijken dat er toch 
aanzienlijke effecten te verwachten zijn, is een uitgebreidere 
studie of een MOBER noodzakelijk.

In het besluit van de Vlaamse Regering17 van 27 november 
2015 wordt vastgelegd wanneer er een mobiliteitsstudie of 
mobiliteitseffectenrapport (MOBER) moet worden opge
maakt in het kader van de aanvraag van een omgevings
vergunning. De ondergrens is voor woonprojecten gelegd 
op minimum 250 woongelegenheden. Verder is het ook 
verplicht voor projecten met minimum 200 parkeerplaatsen, 
handel vanaf 7.500 m² totale brutovloeroppervlakte en in
dustrie vanaf 15.000 m² totale brutovloeroppervlakte.

Het is aan de vergunningverlenende overheid om op con
crete wijze te onderzoeken en te motiveren of de aanvraag 
beantwoordt aan de vermelde voorschriften. De opgenomen 
milderende maatregelen binnen het MOBER kunnen moge
lijks opgelegd worden als lasten in een omgevingsvergun
ning.

Onzorgvuldige aftoetsing van de mobiliteitsimpact door de 
vergunningverlenende overheid kan aanleiding geven tot 
een nietigverklaring door de Raad voor Vergunningsbetwis
tingen.

20. Dit gebeurde o.m. in een arrest van 1 oktober 2020 
waarbij er in het uitgevoerde MOBER sprake was van ver
schillende verkeersleefbaarheidseffecten bij de aanvraag 
van een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen, 
waaromtrent er in de vergunning zelf niets werd vermeld. De 
vergunningverlenende overheid beperkte zich ertoe te verwij
zen naar een (voorwaardelijk) gunstig advies van Agentschap 
Wegen en Verkeer. Hoewel ook in dit advies werd verwe
zen naar de evaluatie en eventuele implementatie van de in 
het MOBER bepaalde mobiliteitsmaatregelen en milderende 
verkeersmaatregelen, besluit de deputatie dat er zich geen 

16 RvVb 15 juli 2021, RvVb-A-2021-1214: de vergunning werd bij vermeld 
arrest wel vernietigd op grond van andere aangebrachte middelen.

17 B.Vl.Reg. 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning (BS 23 februari 2016). Deze 
bepalingen regelen de procedurele aspecten.
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Bij de beoordeling van het vernietigingsverzoek van de om
gevingsvergunning voor het exploiteren en het regulariseren 
van het woon- en winkelcomplex shopping “Driespoort” in 
Deinze stelde de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat de 
effecten van de toekomstige ringweg op de leefbaarheid van 
het vergunde project ten onrechte niet zijn onderzocht in het 
kader van het MER-ontheffingsdossier.
De Raad stelde daarbij in zijn arrest24 van 1 april 2021 dat 
de MER-ontheffingsbeslissing (en het bijhorende MOBER) 
onvolledig en onzorgvuldig was opgesteld, vernietigde de 
vergunning voor het winkelcomplex en weigerde zelf de aan
gevraagde vergunning, waardoor de vergunningsprocedure 
eindigde25.

26. Tot slot is er ook de mogelijkheid voor de aanvrager om 
een MER-screening uit te voeren26. Dit resulteert in een nota 
waarin gemotiveerd aangetoond wordt dat er geen aanzienlijke 
milieueffecten te verwachten zijn aan de uitvoering van het 
project. Het is uiteindelijk de vergunningverlenende overheid 
die, na een eigen onderzoek, beslist of er eventueel een MER 
moet worden opgemaakt. De bevoegde overheid moet daarbij 
onder meer onderzoeken of de screeningsnota op een correcte 
wijze werd opgemaakt en er rekening werd gehouden met 
de mogelijke cumulatieve effecten van andere (bestaande) 
projecten. Op grond van de formele motiveringsplicht moe
ten de motieven hierover in de vergunningsbeslissing zelf 
opgenomen worden.

27. Omgevingsvergunningsaanvragen voor projecten die 
onderworpen zijn aan een milieueffectrapportage moeten al
dus op straffe van onvolledigheid voorzien zijn van ofwel een 
milieueffectrapport, ofwel een verzoek tot ontheffing van de mi
lieueffectrapportage, ofwel een project-MER-screeningsnota.

28. Het is daarbij aan de vergunningverlenende overheid 
zelf om dit in concreto, aan de hand van de criteria voorzien in 
bijlage II van het DABM, zorgvuldig te onderzoeken en te mo
tiveren waarom al dan niet aanzienlijke effecten te verwachten 
zijn en of het al dan niet noodzakelijk is om een project-MER 
op te maken. De motivering mag zich niet beperken tot een 
standaardmotivering die geen concrete toetsing van de aan
vraag aan de criteria inhoudt, omdat dit het afwegingskader 
vormt bij het nemen van de screeningsbeslissing27.

24 RvVb 1 april 2021, RvVb A-2021-0853.
25 Art. 37, § 2 DBRC-Decreet verleent aan de Raad voor Vergunningsbetwis

tingen een substitutiebevoegdheid om zijn arrest in de plaats te stellen van 
de bestreden beslissing wanneer – na vernietiging – de nieuw te nemen 
beslissing het gevolg is van een gebonden bevoegdheid. In het besproken 
arrest ging het over de milieueffectenrapportage die, als substantieel 
onderdeel van het aanvraagdossier, deel uitmaakte van het ontvanke
lijkheids- en volledigheidsonderzoek dat door het vergunningverlenend 
bestuur moest worden gevoerd. Omdat de MER-ontheffingsbeslissing 
gebrekkig werd beoordeeld door de Raad, bestaat er in hoofde van het 
bestuur een gebonden bevoegdheid om de vergunning te weigeren. De 
Raad stelde zich in de plaats van het vergunningverlenend bestuur en 
weigerde de vergunning.

26 Dit, voor projecten opgenomen in bijlage III aan het Project-MER-Besluit 
van 10 december 2004, supra vn. 20.

27 RvVb 1 oktober 2020, RvVb-A-2021-0092: ook het MOBER werd als 
onredelijk en onzorgvuldig beoordeeld, supra, nr. 18.

vraag van de aanvrager door erkende MER-deskundigen. Het 
is een juridisch-administratieve procedure waarbij, vóórdat 
een project of activiteit wordt uitgevoerd, de milieugevolgen 
ervan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden 
bestudeerd en geëvalueerd. Zo kunnen de effecten voor het 
milieu in een vroeg stadium worden ingeschat. Gezien veel 
plannen en projecten een impact hebben op mobiliteit, is dit 
een belangrijke discipline in de MERs. Bij ernstige effecten 
(zgn. aanzienlijke negatieve effecten) stellen de deskundigen 
milderende maatregelen voor.

23. Binnen de milieueffectrapportage (hierna: MER) wordt 
een onderscheid gemaakt tussen plan-MERs, zoals van toe
passing bij ruimtelijke uitvoeringsplannen en project-MERs, 
van toepassing bij o.a. grotere bouw- en infrastructuurwerken 
zoals stadsontwikkelingsprojecten met inbegrip van parkeer
terreinen of winkelcentra.

24. Door de dienst MER binnen het departement Omgeving 
werd een reeks richtlijnenboeken geschreven om de opmaak 
van de MERs beter te stroomlijnen21. De effecten die op het 
vlak van mobiliteit in kaart moeten worden gebracht, worden 
geduid in het Richtlijnenboek Mens-Mobiliteit. Dit moet samen 
gelezen worden met het hogervermelde richtlijnenboek voor 
mobiliteitseffectenstudies, waarbij het MER-richtlijnenboek 
voorrang krijgt22.

Het Milieubeleidsdecreet behandelt de procedures die van 
toepassing zijn op de milieueffectenbeoordeling van plannen 
en projecten en bevat de wettelijke eisen voor de inhoud van 
een MER.

25. De aanvrager kan voor bepaalde projecten23 ook een 
gemotiveerd verzoek tot ontheffing indienen. Dit kan bijvoor
beeld het geval zijn indien zou blijken dat er geen aanzienlijke 
gevolgen zijn voor het milieu. Hiertoe is een voorafgaande 
beslissing van het Team Mer vereist.

De beslissing van de administratie tot ontheffing van de ver
plichting tot opmaak van een MER, is een voorbereidende 
handeling. Een bezwaarindiener kan zich bij het bestrijden 
van een vergunningsbeslissing beroepen op eventuele onre
gelmatigheden van de voorbereidende handeling. Indien de 
conclusies van het Team Mer gemotiveerd worden betwist 
in de bezwaar- en/of beroepsfase, verplicht dit de vergun
ningverlenende overheid tot een zorgvuldig onderzoek en 
een afdoende motivering waarbij de ter zake opgeworpen 
argumentatie concreet wordt ontmoet en/of wordt weerlegd.

december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten 
onderworpen aan milieueffectrapportage, BS 17 februari 2015.

21 Milieueffectrapportage – Richtlijnenboek en handleiding, 2015, www.om
geving.vlaanderen.be/richtlijnenboeken-en-handleidingen (laatst bezocht 
op 7 september 2021). 

22 Richtlijnenboek Mens-Mobiliteit, blz 14, www.omgeving.vlaanderen.be/
sites/default/files/atoms/files/rlb-mobiliteit-finaal.pdf (laatst bezocht op 
7 september 2021).

23 Deze projecten worden opgesomd in bijlage II van vermeld MER-Besluit 
van 10 december 2004 – supra, vn. 20.
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31. Bij grote infrastructuurprojecten hebben de Raad 
van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen reeds 
meermaals een negatieve beoordeling gegeven op grond 
van mobiliteitsproblemen33. In het dossier rond het geplande 
winkel- en ontspanningscomplex Uplace in Machelen werd 
o.m. geoordeeld dat de vaststellingen van een project-MER 
voldoende actueel dienen te zijn. In casu had de MER-coör
dinator met aanvullende mobiliteitsgegevens een actualisatie 
van de informatie doorgevoerd, waarover de Raad van State 
oordeelde dat dit aanleiding kan geven tot opmerkingen van 
het publiek en bijgevolg niet onttrokken mag worden aan een 
openbaar onderzoek. De Raad schorste de milieuvergunning 
bij arrest van 30 maart 201734, 35.

32. Ook bij de recent verleende omgevingsvergunning 
voor de realisatie van een nieuw voetbalstadion voor Club 
Brugge en de aanleg van het Olympiapark speelde de mo
biliteitsimpact een belangrijke rol. De vergunning volgde na 
de goedkeuring van het MER dat de impact beoordeelde van 
het nieuwe stadion op mobiliteit, bewoning en het milieu in de 
omgeving36. Onder meer de discipline mobiliteit vormde hierbij 
een bijzonder aandachtspunt, waarbij de te nemen maatregelen 
uitgewerkt werden in een concreet mobiliteitsplan gebaseerd 
op een systeem van combiticketing. De voorgestelde milde
rende maatregelen en aanbevelingen die door het Team Mer 
als noodzakelijk werden beoordeeld om de draagkracht van 
de omgeving te waarborgen, werden dan ook doorvertaald in 
de omgevingsvergunning. Ook postmonitoring voor mobiliteit 
werd meegenomen in de besluitvorming37.

D. De klimaatseffecten: het burgemeestersconvenant

33. Ruimtelijk ordening en mobiliteit kunnen ook niet los 
gezien worden van de overkoepelende klimaatproblematiek. 
De manier waarop de omgeving wordt ingericht, is bepalend 
voor het energiegebruik en het mobiliteitspatroon.

34. Met de goedkeuring van de Overeenkomst van Parijs38 
hebben alle verdragspartijen zich ertoe verbonden de globale 

33 Zie ook: P. DE SMEDT, “Megaprojecten lopen meer en meer vast op 
mobiliteitsprobleem”, Juristenkrant 2017, afl. 354, 6; S. JACOBS en 
B. VANHEUSDEN, “De beoordeling van de mobiliteitsimpact bij een 
vergunningsaanvraag: steeds vaker een struikelblok?”, noot onder RvS 
17 oktober 2017, nr. 239.416, MER 2018, nr. 1, 27.

34 RvS 30 maart 2017, nr. 237.852, VZW Unizo, Vlaams Brabant & Brussel.
35 Bij arrest van 24 oktober 2019 vernietigde de Raad van State de milieu

vergunning omdat deze gebaseerd was op een GRUP dat bij arrest van 
Raad van State van 22 december 2017 was vernietigd (RvS 24 oktober 
2019, nr. 245.911, Stad Leuven e.a.). Zie ook: G. VAN HOORICK en L. 
VANDENHENDE, “Uplace: the neverending story?”, MER, 2018, afl. 1, 
34.

36 https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/mergk5980.pdf
37 ht tps : / /www.bouwkron iek .be/a r t ic le /omgev ingsvergun

ning-voor-nieuw-stadion-cklub-brugge.42672 – Buurtbewoners kondigden 
aan een vernietigingsprocedure in te leiden: https://www.vrt.be/vrtnws/
nl/2021/10/07/lokale-actiegroep-wil-beroep-aantekenen-tegen-stadi
onclubbrugg/.

38 De Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering is het eerste, uni
versele, juridische bindende wereldwijde klimaatverdrag. Het is op 22 april 
2016 ondertekend en op 5 oktober 2016 door de EU geratificeerd. Meer 
info: https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.
html?locale=nl (laatst geraadpleegd op 7 september 2021).

29. Evenmin kan het nemen van bijkomende milderende 
maatregelen worden gebruikt als motivering om de opmaak van 
een project-MER te omzeilen28. Het MER is een beslissingon
dersteunend document en reikt gegevens aan om met kennis 
van zaken beslissingen te kunnen nemen. In een arrest van 
4 juni 2008 oordeelde de Raad van State daaromtrent terecht 
dat “het contradictoir is in een beslissing tot ontheffing van de 
MER-plicht te stellen dat ‘bijkomende maatregelen voor het 
ontmoedigen van het sluikverkeer in de aangrenzende woon-
wijken, na monitoring, noodzakelijk zijn (…)’. Het is immers 
integendeel het principieel verplichte MER dat, volgens de 
MER-procedure, de over de vergunningsaanvraag beslissen-
de overheid ter zake deskundig moet voorlichten”. De Raad 
vernietigde zowel de MER-ontheffing als de vergunning die 
erop gebaseerd was29.

30. Hoewel een MER enkel de effecten en de maatregelen 
in kaart brengt en de uiteindelijke beslissing genomen wordt 
door de vergunningverlenende overheid binnen haar discre
tionaire bevoegdheid, moet zij overeenkomstig artikel 4.1.7 
DABM30 wel degelijk rekening houden met de resultaten van 
het MER. Dit geldt ook voor de eventuele milderende maat
regelen die door de deskundigen werden voorgesteld. Indien 
het vergunningverlenende bestuur de resultaten van het MER 
niet volgt of de milderende maatregelen niet opneemt in de 
vergunning, zal dit bijzonder gemotiveerd moeten worden in 
het licht van de milieubeoordeling31.

Wanneer bij de opmaak van een RUP uit het MER blijkt dat 
de realisatie van een bepaalde milderende maatregel essen
tieel is om de mobiliteitsimpact van een geplande ontwikke
ling beperkt te houden, oordeelt de Raad van State dat deze 
maatregel in het RUP verplicht wordt gesteld. Het RUP kan 
geen ontwikkelingen toelaten zonder dat er een rechtszekere 
oplossing is met betrekking tot de mobiliteitsproblematiek. 
De uitvoering van die maatregelen mag niet overgelaten wor
den aan de vergunningverlenende overheid32.

28 Zie ook: H. SCHOUKENS, “De ondraaglijke lichtheid van milieueffectrap
porten: einmal ist keinmal?”, TROS 2014, 29.

29 RvS juni 2008, nr. 183.799, Lauwers.
30 Aangaande de doorwerking van het milieueffectrapport in de besluitvor

ming stelt art. 4.1.7 DABM: “De overheid houdt bij haar beslissing over 
de voorgenomen actie, en in voorkomend geval ook bij de uitwerking 
ervan, rekening met het goedgekeurde rapport of de goedgekeurde 
rapporten en met de opmerkingen en commentaren die over het rapport 
of de rapporten werden uitgebracht.

 Zij motiveert elke beslissing over de voorgenomen actie in het bijzonder 
op volgende punten:

 1°  de keuze voor de voorgenomen actie, een bepaald alternatief of 
bepaalde deelalternatieven, behalve dan voor wat het omgevings
veiligheidsrapport betreft;

 2°  de aanvaardbaarheid van te verwachten of mogelijke gevolgen voor 
mens of milieu van het gekozen alternatief;

 3° de in het rapport of de rapporten voorgestelde maatregelen.”
31 RvS 6 januari 2012, nr. 217.133, De Wever.
32 RvS 20 september 2013, nr. 224.750, Vanmassenhove; RvS 17 juni 2014, 

nr. 227.723, vzw Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen: in beide gevallen 
stelde het MER dat er bijkomende infrastructuur voor openbaar vervoer 
moest worden voorzien om de mobiliteitsimpact van de geplande ont
wikkelingen aanvaardbaar te maken. Het RUP liet de ontwikkelingen toe 
zonder dat er zekerheid was omtrent de bijkomende infrastructuur. Dit 
werd vernietigd door de Raad.
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verleende vergunning voor de bouw en exploitatie van een 
tankstation.

Met deze uitspraak wordt duidelijk dat gemeentebesturen 
niet alleen klimaatdoelstellingen moeten ontwikkelen en er 
een beleid rond vormen, maar ook dat hiermee rekening 
moet worden gehouden zowel op vergunningsvlak als in 
graad van administratief beroep. Veel steden en gemeenten 
ondertekenden een burgemeestersconvenant waarin tal van 
klimaatbepalingen zijn opgenomen. Ze staan er niet allemaal 
bij stil dat het allerminst een vrijblijvend engagement is, maar 
er daadwerkelijk een beleid moet rond gevoerd worden.

Vermeld arrest maakt duidelijk dat het klimaat zijn plaats op
eist binnen het vergunningenbeleid42.

37. In dit kader kan ook verwezen worden naar het stik
stofarrest waarbij de Raad voor Vergunningsbetwistingen43, 
in navolging van de rechtspraak van het Hof van Justitie, tot 
de conclusie kwam dat het loutere gebruik van kwantitatieve 
drempelwaarden inzake ammoniakuitstoot en stikstofoxiden, 
zonder wetenschappelijke garantie dat hierdoor betekenisvolle 
aantastingen op speciale beschermingszones waren uitge
sloten, onvoldoende is. Een toets op concrete en individuele 
wijze, waarbij ook gebeurlijke cumulatieve effecten dienen te 
worden onderzocht, kan niet zonder meer vervangen worden 
door een loutere toetsing aan abstracte kwantitatieve drempels.

Om vergunningsprocedures niet te blokkeren werden via 
een ministeriële instructie richtlijnen overgemaakt aan de 
vergunningverlenende overheden om de periode tot de de
finitieve vastlegging van een stikstofkader te overbruggen. 
Voor de ammoniakuitstoot, die vooral van toepassing is in de 
intensieve veeteelt en mestverwerking, bepaalt de instructie 
dat elke individuele aanvraag via een passende beoordeling 
moet aantonen dat er geen significant negatief effect is op 
de omliggende natuur. Voor de uitstoot van stikstofoxiden, 
vooral van toepassing in de industrie en transportsector, 
wordt de minimumdrempel van 1 % vooropgesteld. Vergun
ningsaanvragen die zorgen voor meer dan 1 % extra belas
ting van de stikstofwaarden moeten eveneens een passende 
beoordeling ondergaan en aantonen dat er geen aantasting 
is van de natuurlijke kenmerken van de betreffende speciale 
beschermingszone. Desgevallend moeten maatregelen ge
nomen worden om de emissies tot een niveau te beperken 
waarbij er geen sprake is van een aantasting: zo niet dringt 
een compensatie zich op.

Het definitief stikstofkader werd door de minister beloofd te
gen eind 2021. Tot zolang dienen eventuele aanvragen die 
een link hebben met mobiliteit en transport aan de boven
vermelde richtlijnen te voldoen. Vergunningverleningen die 

42 Uitgebreide toelichting van het arrest en de klimaattoets bij vergunningen: 
zie H. SCHOUKENS, “Het tankstationarrest van de Raad voor Vergun
ningsbetwistingen als opstap richting een klimaattoets bij plannen en 
projecten: juridische analyse van een nakende paradigmashift”, TMR 
2021/4, blz. 342.

43 RvVb 25 februari 2021, RvVb-A-2021-0697 de rechtspraak werd bevestigd 
door de Raad in zijn arrest van 12 augustus 2021 (RvVb-S-2021-125).

temperatuurstijging onder 2 °C te houden en om de uitstoot 
zo snel mogelijk te beperken en te laten dalen om tegen 
2050 klimaatneutraal te zijn. In navolging van de Europese 
Verordening 2018/1999 heeft België eind 2019 het Nationaal 
Energie en Klimaatplan 2021203039 voorgelegd aan de Euro
pese Commissie. Daarin wordt een stappenplan uitgetekend 
om de beleidsdoelstellingen te halen. Binnen het nationaal 
beleidsplan werden de regionale beleidsplannen opgenomen.

35. Dit alles houdt o.m. in dat het Vlaams Gewest binnen 
het Europees kader moet voldoen aan de bindende beleids
doelstellingen en maatregelen, die binnen de Belgische context 
het voorwerp uitmaken tussen de Federale Staat en de drie 
gewesten. Het hoeft geen betoog dat daarin ook een belang
rijke impact schuilt voor de sector transport en mobiliteit en 
ruimtelijke omgeving in het algemeen.

36. Op lokaal vlak hebben heel wat steden en gemeenten 
zich op hun beurt geëngageerd om de Europese klimaatdoel
stellingen te halen door het nemen van specifieke maatregelen. 
Dit gebeurt door het ondertekenen van een burgemeesters
convenant40, waarbij engagementen worden aangegaan tot 
o.m. vermindering van de CO2uitstoot.

Een burgemeestersconvenant mag geenszins gezien wor
den als een vrijblijvende intentieverklaring. Met de onder
tekening gaat de gemeente immers de verbintenis aan om 
een concreet actieplan voor duurzame energie en klimaat te 
ontwikkelen en ter goedkeuring voor te leggen aan de ge
meenteraad. Vervolgens moeten ook voortgangsrapporten 
worden opgemaakt en moeten de acties dus ook uitgevoerd 
worden.

In een arrest van 22 april 202141 oordeelde de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen dat door de ondertekening van 
het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie de ge
meente haar klimaatdoelstellingen duidelijk had bepaald en 
daarmee tot een zorgplicht inzake klimaat was gehouden. 
Daardoor kan zij er zich terecht op beroepen als facultatieve 
weigeringsgrond in de zin van artikel 4.3.4 VCRO voor pro
jecten die vermelde doelstellingen in het gedrang brengen. 
Indien er ook in die zin een negatief advies wordt verstrekt 
in de administratieve beroepsprocedure is het aan de ver
gunningverlenende overheid om een zorgvuldig onderzoek 
te voeren om aan het advies tegemoet te komen of dit ge
motiveerd te weerleggen. De Raad voor Vergunningsbetwis
tingen oordeelde dat dit niet was gebeurd en schorste de 

39 www.nationaalenergieklimaatplan.be (laatst geraadpleegd op 7 september 
2021)

40 Voor meer info: burgemeestersconvenant.be en burgemeestersconvenant.
eu (geraadpleegd op 7 september 2021). Het convenant is een initiatief 
van de Europese Commissie en gericht op de realisatie van de richtlijn 
2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van Europa van 
25 oktober 2012 betreffende de energie-efficiëntie.

41 RvVb 22 april 2021, RvVb-S-2021-0923, waarbij de vergunningsbeslissing 
tot bouw en exploitatie van een nieuw tankstation met aanhorigheden en 
het vellen van bomen werd geschorst. Zie ook: A. MAES, “Miskenning van 
klimaatambities van gemeente leidt tot schorsing van vergunningsbeslis
sing”, www.omgevingconnect.be (laatst geraadpleegd op 7 september 
2021).
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41. De neergelegde jaarrekeningen46 van de Vlaamse Ste
den en Gemeenten tonen aan dat de totaalopbrengst van 
deze belasting over alle gemeenten heen voor het aanslagjaar 
2019 4.916.924 EUR bedraagt. Vergeleken met de voorbije 
10 jaar is dit bijna een verdubbeling47. Bijna de helft van de 
opbrengst wordt geïnd door de stad Antwerpen, die niet alleen 
met een stedenbouwkundige verordening – de bouwcode48 
– het bouwen binnen de stad reglementeert, maar daarnaast 
ook duidelijk een belasting koppelt aan het ontbreken van 
parkeerplaatsen. In Antwerpen bedraagt deze belasting op 
heden 5.000 EUR per ontbrekende parkeerplaats.

42. Bij het overzicht van de gepubliceerde cijfers van de 
steden en gemeenten dient opgemerkt te worden dat dit de 
cijfers zijn uit de goedgekeurde jaarrekeningen van 2019. 
Dit is het eerste jaar van de nieuwe legislatuur, waarbij nog 
de “oude” tarieven van kracht waren. Bij het begin van een 
nieuwe legislatuur worden in veel steden en gemeenten de 
belastingen geëvalueerd en desgevallend bijgestuurd, wat bij 
een aantal gemeenten resulteert in verhoging of verlaging van 
de belasting(en) vanaf 2020.

Nazicht van de verschillende belastingreglementen toont 
aan dat verschillende lokale besturen ook een verhoging 
doorgevoerd hebben van de belastingtarieven op het ont
breken van parkeerplaatsen49. De belastingreglementen zijn 
allerminst eenvormig. Sommige gemeenten differentiëren 
hun tarieven naargelang het soort parking. Zo wordt soms 
een onderscheid gemaakt tussen het ontbreken van bo
ven- of ondergrondse parkeerplaatsen en het ontbreken van 
parkeerplaatsen voor andersvaliden. Ook het ontbreken van 
fietsstalplaatsen wordt tegen een afzonderlijk tarief belast.

De belasting zelf kent een sterke variatie onder de verschil
lende steden en gemeenten. Dit gaat van 1.000 EUR per 
ontbrekende parkeerplaats tot 5.000 EUR voor de eerste 
ontbrekende parkeerplaats, verhoogd met 10.000 EUR voor 
elke volgende (bij meergezinswoningen). Voor het ontbreken 
van fietsstalplaatsen varieert dit tussen de 250 en 2.000 EUR.

Vraag blijft natuurlijk hoe sterk de steden en gemeenten bo
venvermelde reglementen inzetten om een effectief ruimte
lijk beleid te voeren. Een vordering van 25.000 EUR of meer 
per ontbrekende parkeerplaats zal de aanvrager ongetwij
feld meer aanzetten tot het voorzien van parkeerplaatsen 
op eigen terrein dan een eenmalige heffing van 1.000 EUR. 
Wordt de klemtoon gelegd op stedenbouwkundige aspec
ten en ruimtelijk beleid of kan men de aan te leggen par
keerplaatsen als het ware “afkopen” door het betalen van 

46 De jaarrekeningen zijn terug te vinden op: https://lokaalbestuur.vlaande
ren.be/financiering/fiscaliteit/overzicht-belastingen-per-gemeente (laatst 
bezocht op 7 september 2021).

47 In 2009 bedroeg de totale opbrengst van de belasting op het ontbreken 
van parkeerplaatsen 2.625.816 EUR.

48 De bouwcode is terug te vinden op www.antwerpen.be (laatst bezocht 
op 7 september 2021).

49 Van de gemeenten die – op basis van de goedgekeurde jaarrekeningen 
2019 – een belasting op het ontbreken van de parkeerplaatsen heffen, 
werd het belastingreglement digitaal geraadpleegd via hun webpagina’s.

een impact hebben op het stikstofprobleem lijken bijgevolg 
niet evident.

E. De gemeentelijke parkeerverordening

38. Naast de vermelde studies en instrumenten kunnen ook 
stedenbouwkundige verordeningen bepalingen voorschrijven 
aangaande mobiliteitsaspecten waar rekening mee moet 
gehouden worden bij aanvragen van projecten. Zo leggen 
heel wat steden en gemeenten normen op wat het realiseren 
van parkeerplaatsen en fietsenstallingen bij (nieuw)bouw
projecten betreft. Het parkeerbeleid behoort tot de volledige 
verantwoordelijkheid van de gemeenten en maakt deel uit 
van het gemeentelijke mobiliteitsplan. Het past zowel binnen 
de ruimtelijke visie(s) als de mobiliteitsvisie(s) van de hogere 
overheden44.

Afhankelijk van het aantal wooneenheden, de ligging en de 
grootte kan door de lokale besturen een theoretische par
keerbehoefte vastgelegd worden, waaraan de bouwheer 
bij de vergunningsaanvraag dient te voldoen. De bedoeling 
hierachter is duidelijk: de parkeerbehoefte die de bouwaan
vraag genereert, moet worden voldaan op eigen terrein.

39. De stedenbouwkundige verordening waarbij deze ver
plichting wordt ingevoerd en de modaliteiten worden vastge
legd, moet tot stand komen overeenkomstig de voorgeschreven 
procedure van artikel 2.3.2, § 2 VCRO. Concreet is er onder 
andere een voorafgaand advies nodig van het departement 
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, 
van de deputatie en van de Gemeentelijke Commissie voor 
Ruimtelijke Ordening. Daarnaast moet een openbaar onderzoek 
gevoerd worden en moet er een uittreksel van de verordening 
gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

40. Waar de aanleg van (voldoende) parkeer- en/of fietsstal
plaatsen niet mogelijk is of moeilijk gerealiseerd kan worden op 
eigen terrein, voorzien heel wat steden en gemeenten in een 
compenserende belasting. Daarbij betaalt de bouwheer een 
eenmalige belasting per ontbrekende parkeerplaats. Dit moet 
dan weer geregeld worden in een fiscaal reglement waarbij de 
gemeente de modaliteiten van de belasting vastlegt.

Volgens de Omzendbrief Gemeentefiscaliteit45 van 15 febru
ari 2019 is het niet de bedoeling om de stedenbouwkundige 
normen met betrekking tot de parkeerplaatsen (o.m. hoeveel 
er moeten voorzien worden per wooneenheid en hoe groot 
ze moeten zijn …) op te nemen in het belastingreglement 
zelf. Het gaat om twee onderscheiden zaken, elk onderwor
pen aan hun eigen wettelijke bepalingen.

44 In 1997 werd de omzendbrief van 22 oktober 1982 opgeheven waarin 
de richtlijnen waren opgenomen die tot doel hadden “het stationeren en 
parkeren buiten de openbare weg te regelen door aan de aspirant-bou
wers de eis te stellen om in hun bouwplannen in een voldoende aantal 
parkeerplaatsen te voorzien”.

45 Omz.Vl. KB/ABB 15 februari 2019 betreffende gemeentefiscaliteit, BS 
12 maart 2019.
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de belasting? Het vergt een aparte studie om na te gaan 
hoe elk lokaal bestuur op zich daarmee omgaat. Alsook om 
te bekijken hoe de gevorderde bedragen vervolgens worden 
aangewend. Verdwijnen de gelden in de grote pot van de 
ontvangsten of wordt er daadwerkelijk mee geïnvesteerd in 
bijkomende parkeergelegenheid op openbaar domein of in 
mobiliteit in het algemeen? Feit is dat investeren in openbaar 
domein en meer in het bijzonder in publieke parkeerplaatsen 
een dure aangelegenheid is en de opbrengst voor veel ge
meenten op zich zelfs niet voldoende zal zijn om die kosten 
te dekken. Parkeer- en fietsstalplaatsen kunnen bovendien 
nooit ad hoc beoordeeld worden en moeten passen in een 
volledig en doordacht mobiliteitsplan.

43. Bestaande parkeerverordeningen kunnen maar best 
toegepast worden door de vergunningverlenende overheid. 
De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde in een ar
rest van 11 december 2018 immers dat het niet toetsen van 
de aanvraag aan de bepalingen van de stedenbouwkundige 
verordening inzake de aanleg van parkeerruimtes en fiets
stallingen, een schending uitmaakt van de motiveringsplicht 
en het algemeen zorgvuldigheidsbeginsel dat rust op de 
vergunningverlenende overheid50.

III. SLOTBESCHOUWINGEN

44. Er zijn geen geschreven regels die vastleggen vanaf 
wanneer sprake kan zijn van mobiliteitshinder. Er wordt enkel 
voorzien in verplichte studies die moeten worden uitgevoerd 
en opgemaakt vanaf een bepaalde omvang van een project, 
omdat aangenomen wordt dat dit impact zal hebben op de 
mobiliteit. Impact betekent nog geen hinder.

De nauwkeurige beoordeling zal steeds in concreto moeten 
worden uitgevoerd door de vergunningverlenende overheid. 
Daarbij moet niet enkel rekening worden gehouden met alle 
individuele kenmerken van de aanvraag, maar bovendien 
ook met het specifieke lokale beleid.

Een geïntegreerd algemeen beleid vereist een afstemming 
tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit. De mogelijke mobi
liteitsimpact heeft dan ook een essentiële plaats binnen elke 
vergunningsaanvraag. Bovendien mogen ook de klimaat
doelstellingen niet uit het oog worden verloren.

Gebeurt dit niet of onzorgvuldig, dan lonkt een vernietiging 
door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

50 RvVb 11 december 2018, RvVb-A-1819-0412: de aanvraag betrof een 
stedenbouwkundige vergunning tot het herbouwen van twee eengezins
woningen met garages.
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