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Departement Omgeving, Handhaving 

Antwerpen 

Anna Bijnsgebouw 

Lange Kievitstraat 111 (bus 62) 

 

 

2018 Antwerpen 

 

Per mail via 

omgevingsinspectie.ant@vlaanderen

.be en per aangetekend schrijven 

 

St-Niklaas, 29 juni 2022 

Geachte, 

 

Betreft : VLIEGERPLEIN / OMGEVING 

M. ref. : TH52339 

Uw ref. : Melding intentie bouw- en milieuovertredingen luchthaven  

                       Deurne 

 

Wij treden op als raadslieden van: 

 

- De VZW VERLENGING NOOIT, met zetel te 2531 BOECHOUT,  

            Bloemenhof 27 (KBO BE 0475.496.176)  

 

- De heer Piet DE ROECK, wonende te 2140 BORGERHOUT, Joos 

Robijnslei 36 (rijksregisternr. 48.02.19-505.44) 

 

Verzoekers dienen hierbij officieel klacht in tegen geplande bouwovertredingen die 

uitgaan van: 

 

- NV Luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM) Vlaanderen, 

met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL, Koning Albert II-laan 20 bus 

2 (KBO BE0553.678.968) 

 

- NV Luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM) Antwerpen, met 

maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen, Luchthavenlei z/n (KBO BE 

0536.616.371) 

 

op het luchthaventerrein en daarbuiten ten behoeve van de exploitatie van de 

luchthaven van Deurne. 

 

 

mailto:omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be
mailto:omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be
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1. SITUERING 

 

1.1. Algemeen 

 

De Internationale Luchthaven Antwerpen (Deurne) bevindt zich op een 5-tal 

kilometer van het stadscentrum van Antwerpen en is grotendeels gelegen op het 

grondgebied van het Antwerpse district Deurne, maar ook deels op het 

grondgebied van de stad Mortsel en de gemeente Borsbeek. De oppervlakte van 

het terrein bedraagt ongeveer 190 ha. 

 

 
geopunt.be – Grenzen gemeente 2019 

                                                           Antwerpen       Borsbeek      Mortsel 

 

De luchthaven ligt midden in de drukbevolkte agglomeratie rond Antwerpen. De 

inwoners van de omliggende woonwijken ondervinden geluidshinder van de 

luchthaven, voornamelijk door de grootste types van vliegtuigen die op de 

luchthaven landen voor toeristische doeleinden (zoals de Embraer 190STD van 

TUI).  

 

De Vlaamse overheid voerde met haar decreet van 10 juli 2008 een vorm van 

publiek-private samenwerking in voor de regionale luchthavens Antwerpen/Deurne 

en Oostende-Brugge. Door een wijzigingsdecreet werd op 9 mei 2009 deze vorm 

van samenwerking ook van toepassing voor de luchthaven Antwerpen/Deurne. De 

Vlaamse overheid ging via een Luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM) instaan 

voor de infrastructuur en het groot onderhoud van het luchthaventerrein 

 

Een privé-partner zou dan via een Luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM) de 

exploitatie van de luchthaven verzorgen. Die privé-partner werd gevonden in de 
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Franse groep EGIS, waarmee de Vlaamse regering op 19 juli 2013 een 

concessieovereenkomst sloot die afloopt in het jaar 2039. EGIS is aldus eigenaar 

van de uitbater, de Luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM). 

 

Krachtens artikel 66/12, §1 van het Luchthavendecreet heeft de LOM Vlaanderen 

als doel de duurzame ontwikkeling, de instandhouding, het beheer en het 

onderhoud van de luchthaveninfrastructuur en de terbeschikkingstelling van die 

infrastructuur aan LEM Antwerpen, die op haar beurt zorgt voor de commerciële 

uitbating ervan. 

 

1.2. Vergunningshistoriek startbaan 

 

In het jaar 1930 werd het nieuwe luchthavengebouw ingehuldigd. Op dat ogenblik 

bestond de startbaan uit een graspiste. De verharde startbaan werd aangelegd 

tijdens de tweede wereldoorlog door de Duitsers, zoals vermeld op de website van 

de luchthaven.1  

 

De lengte van de startbaan bedroeg lange tijd 1475 meter. Die lengte werd onder 

meer vermeld in het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen (versie 1993) – Deel 1A 

– Bestaande ruimtelijke structuur - pagina 153.  

 

 
 

Dezelfde lengte werd in 1993 ook vermeld in de AIP’s2 (stuk 17), destijds 

uitgebracht door de Regie der Luchtwegen. 

 

 

1 https://www.luchthaven-antwerpen.com/algemene-informatie/  

• Tijdens de Duitse bezetting deed het plein vanaf 1941 dienst als test- en transitbasis voor de 

Erla-fabriek, waar Messerschmitt-vliegtuigen werden gerepareerd en klaargemaakt voor gebruik. 

Vandaag herinnert alleen de landingsbaan nog aan deze periode. Die werd namelijk aangelegd 

door de Duitsers. Tot dan was de landingsbaan van de luchthaven van gras. 
2 De “officiële” lengte van de start- en landingsbaan wordt aangeduid in de Aeronautical 

Information Publication (AIP) van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.  Dit zijn 

dus met andere woorden dus de officiële luchthavenkaarten (zie 

https://www.icao.int/ESAF/FISS/Pages/Aeronautical-Information-Publication.aspx ) 

https://www.luchthaven-antwerpen.com/algemene-informatie/
https://www.icao.int/ESAF/FISS/Pages/Aeronautical-Information-Publication.aspx
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Op 15 juni 1995 werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning gedaan 

door de luchthaven met als onderwerp: “Heraanleg taxiweg alfa naar startbaan”. 

Met deze heraanleg werd de bestaande taxiweg volledig opgebroken, op een klein 

stukje na, en op een andere plaats opnieuw aangelegd in de richting van de 

Vosstraat. In het vergunningsdossier op het Felixarchief is enkel een gunstig advies 

terug te vinden van het College van de Stad Antwerpen aan het de afdeling ROHM 

binnen de Vlaamse Overheid (stuk 18). De vergunningsbeslissing zelf is niet in het 

in te kijken dossier opgenomen. Er wordt echter vanuit gegaan dat het aangevraagde 

vergund werd gelet op het gunstig advies en het feit dat de werken op het terrein 

volgens de aanvraag werden uitgevoerd. 

 

Opmerkelijk bij deze aanvraag is dat de onderhoek van de startbaan plots verlengd 

en uitgebreid wordt weergegeven op de plannen van de aanvraag, terwijl de 

verlenging van de startbaan niet werd aangevraagd. De aanvraag had 

immers enkel de heraanleg van de taxiweg tot voorwerp. 

 

Tot op dat moment bedroeg de vergund geachte lengte gemeten vanaf het westen, 

waar de startbaan een schuine hoek had, tot aan het uiteinde van de startbaan aan 

het oosten zoals gezegd immers 1475 meter. Door deze hoek recht te trekken 

werd de totale lengte van de startbaan verlengd naar 1510 meter.3.  

 

 

 
Geopunt.be  luchtfoto 22 mei 1988                  

                                                 1475m          

 

 

 

 

 

 

3 Deze verlenging werd enkel op de bijgevoegde plannen van de aanvraag aangebracht. In 

het voorwerp van de vergunning werd deze verlenging niet opgenomen. 
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uitbreiding startbaan (gescheiden van taxiweg door waterroosters)  

         

 
Plan bouwaanvraag dd. 15 juni 1995 

 

Op 24 februari 1999 werd er een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van 

een gedeelte ringweg in sector I en het herstellen en verbreden van taxiweg K. De 

vergunningsbeslissing van 21 april 1999 (stuk 19) werd door verzoekers opgevraagd 

bij de Stad en uiteindelijk bekomen. Nu de lengte van de startbaan hier ook plots 

op de aanvraagplannen werd aangeduid als 1510 meter, en niet de vermoed 

vergunde 1475 meter, vroegen verzoekers een lijst op bij het AWV en de stad 

Antwerpen van de verleende vergunningen (vergunningenregister 1989-1994 en 

1994-1998) (stuk 20), zodat zij de vergunning voor de verlenging zouden kunnen 

situeren.  Die werd hen na lang aandringen bezorgd.  

 

Uit dit vergunningenregister blijkt echter dat er geen vergunning 

verleend werd voor de verlenging langs de Vosstraat van 1475 meter 

naar 1510 meter. Men heeft dus deze werken dus wedderrechtelijk uitgevoerd 

in 1994 zonder vergunning. In de AIP van 1994 werd de lengte van de startbaan 

plots op 1510m gelegd (stuk 21) (i.t.t. tot de AIP van 1993 waar deze nog 1475m 

bedroeg (supra, stuk 17)). 
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Dit betekent dus dat dit deel van de startbaan onvergund is. Hoewel deze 

overtreding inmiddels vermoedelijk verjaard is, heeft dit uiteraard wel gevolgen 

voor het hoofdzakelijk vergund karakter van het geheel van de startbaan en het 

luchthaventerrein (zie hieronder). 

 

1.3. Recente inbreuken 

 

In 2015-2016 werden er tijdens de werken van de ondertunneling van R11, die vlak 

achter het luchthaventerrein gelegen is, wederrechtelijke stedenbouwkundige 

handelingen uitgevoerd die het luchthaventerrein hebben vergroot en de 

asfalteringslengte achter de startbaan hebben uitgebreid. Dit maakt dat er zowel 

stedenbouwkundige – als milieumisdrijven werden en worden begaan. Samengevat 

werden onder andere volgende werken uitgevoerd (zie uitgebreider p37 e.v. stuk 

6): 

 

- een (ondergronds) verharde en opgehoogde RESA van 90x90m in het 

verlengde van de startbaan in agrarisch gebied 

- een verharde uitbreiding van de baanstrook van ongeveer 1,2 ha in agrarisch 

gebied 

- een verlenging van de benedenhoek (ca. 7m lengte – 165m² in totaal) én 

ophoging (26cm) van de asfaltering achter de startbaan, waarbij de grenzen 

van het luchthavengebied overschreden worden 

- percelen van het agrarisch gebied bij het luchthavengebied gevoegd, door 

bovenstaande wederrechtelijke werken, het aanbrengen van een 

perimeterweg en afsluiting en door het voorzien van een afgebakende 

obstakelvrije zone ten behoeve van het luchthaventerrein, waardoor er een 

onvergunde (en onwettige) functiewijziging werd doorgevoerd 

 

Er is hierover een correctionele procedure lopende, na rechtstreekse dagvaarding 

door o.a. verzoekende partijen. Op dit moment is het dossier nog hangende bij het 

Hof van Beroep (notitienummer 2021/CO/12 - rolnummer A/19/004318). Een 

volledige uiteenzetting van de betrokken feiten zou te ver leiden in het kader van 

deze klacht, verzoekers verwijzen hiervoor evenwel graag naar hun 

syntheseconclusie in deze procedure, waarin deze misdrijven uitgebreid worden 

aangetoond (stuk 6). 

 

Er werd intussen ook PV opgemaakt op 28 april 2022 (AN.66RZ.200042/2021) over 

verschillende stedenbouwkundige misdrijven die ten behoeve van de luchthaven 

achter het luchthavengebied, in agrarisch gebied, zijn uitgevoerd (stuk 8).4 

 
4Het gaat hierbij om volgende zaken: 

- een onvergunde geasfalteerde dienstweg (perimeterweg), parallel aan en tegen de 

draadafsluiting van de luchthaven, in het agrarisch gebied, waarvan met vaststelt 

dat deze tijdens de controle gebruikt wordt door dienstwagens van de luchthaven 
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In juli 2021 heeft LEM Antwerpen een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend 

voor de omzetting van de milieuvergunning van bepaalde duur naar een 

omgevingsvergunning van onbepaalde duur (kenmerk Omgevingsloket: 

OMV_2021052288) (stuk 7). 

 

Eerste verzoeker heeft hiertegen bezwaar ingediend (stuk 11), net als vele andere 

betrokken personen. Uiteindelijk werden er ook heel wat negatieve adviezen 

uitgebracht, waarbij het bestaan van stedenbouwkundige misdrijven ook door 

sommige instanties expliciet wordt erkend: 

 

- advies stad Antwerpen dd. 13 augustus 2021: (voorlopig) ongunstig (stuk 

7) 

 

o er wordt opgemerkt dat, hoewel er vanuit de stad principieel geen 

bezwaren zijn tegen een omzetting van de vergunning naar 

onbepaalde duur, het dossier voor de beoordeling van het 

hoofdzakelijk vergund karakter onvoldoende informatie bevat, 

waarbij er een resem documenten wordt opgesomd die minstens 

moeten worden bijgevoegd.  

 

- advies Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, 

omgevingsplanning en – projecten dd. 13 augustus 2021: ongunstig (stuk 

8) 

 

o er wordt onder andere benadrukt dat verschillende 

stedenbouwkundige elementen gerelateerd aan de 

luchthavenuitbating in onvergunde toestand verkeren. Hierbij 

wordt verwezen naar het PV dd. 28 april 2021 waarbij 

stedenbouwkundige misdrijven werden vastgesteld en gesteld dat 

deze het voorwerp dienen uit te maken van een 

vergunningsaanvraag. 

 

- Advies stad Mortsel dd. 9 augustus 2021: ongunstig (stuk 9) 

 

 

- een aardophoging vlak buiten de afsluiting, die zou worden gebruikt voor 

vliegtuigspotters 

- een toegangsweg vanaf de R11 naar de luchthaven, parallel met de tunnelmond, die 

aansluit op de perimeterweg achter de omheining van de luchthaven 

- een betonnen wegenis, waar aanvankelijk steenpuin op werd gestockeerd 

- de weg die vanuit het fortdomein te Borsbeek vertrok naar de R11 werd 

afgebroken, op de plannen van de vergunning van 2013 en 2014 werd deze evenwel 

ingetekend als te behouden zodat deze afbraak niet werd vergund 
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o Er wordt verwezen naar het feit : 

 

▪ dat uit het proces-verbaal van de gewestelijke verbalisant 

ruimtelijke ordening van 28 april 2021 

(AN.66.RZ.200045/2021) en de daarin vastgestelde 

misdrijven blijkt dat er geen sprake is van een hoofdzakelijk 

vergund karakter 

 

▪ de vastgestelde misdrijven voor de aanleg van de RESA 

(verharding en ophoging): 

 

“Onderstaande relevante stedenbouwkundige 

inbreuken werden eveneens vastgesteld: - de 

ondergrondse verharding aan de RESA van ca. 8100 

m²; - de reliëfwijziging van ca. 100 cm voor de ophoging 

aan de RESA. Er loopt momenteel nog een 

beroepsprocedure van de VZW Verlenging Nooit bij de 

rechtbank over deze inbreuken en wie er 

verantwoordelijk voor is. De bestaande startbaan met 

een lengte van 1.510m (runway 29-11) kan conform 

de geldende internationale ICAO-

luchtvaartreglementering niet worden uitgebaat zonder 

de aanwezigheid van de RESA veiligheidszone (Runway 

End Safety Area of RESA: Gebied, symmetrisch ten 

opzichte van de verlengde baanaslijn en grenzend aan 

het uiteinde van de strook, dat hoofdzakelijk bestemd 

is om het risico op materiële schade te beperken 

wanneer een vliegtuig te vroeg landt of voorbij het 

uiteinde van de baan rijdt), zodat de RESA onder " voor 

normale bedrijfsvoering noodzakelijke constructies" valt 

maar zonder geldige vergunning werd aangelegd en 

wordt geëxploiteerd” 

 

▪ dat er verschillende agrarische percelen in de 

vergunningsaanvraag worden opgenomen, terwijl deze niet 

in de oorspronkelijke vergunning van 2004 waren vervat. 

Bovendien niet (alle) percelen waarop de RESA zich 

bevindt werden opgenomen. 

 

- advies gemeente Borsbeek dd. 2 augustus 2021: ongunstig (stuk 10) 

 

o er wordt onder andere verwezen naar het PV van 28 april en de 

daar vastgestelde misdrijven en besloten dat hieruit blijkt dat de 

luchthaven niet beantwoordt aan de definitie van “hoofdzakelijk 
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vergund” zijn onder artikel 7, a) VCRO, waardoor de omzetting 

niet kan worden verleend. 

 

Gelet op deze negatieve adviezen, en gelet op het feit dat opmerkingen gemaakt 

worden over het hoofdzakelijk vergund karakter van de handelingen die nodig zijn 

voor de exploitatie, werd de vergunningsaanvraag uiteindelijk ingetrokken door 

LEM Antwerpen. 

 

Intussen werden er ook recent PV’s opgesteld voor milieumisdrijven op het terrein, 

met name o.a. PV’s nr. AN64.H1.0174-21 (P.V. dd. 29 november 2021) en 

AN64.H1.0075-22 (P.V. dd. 29 april 2022), naar aanleiding van een klacht van eerste 

verzoeker. Het gaat hierbij o.a. over de illegale exploitatie van het luchthaventerrein 

op agrarisch gebied. Hierover is nog een strafonderzoek lopende bij de procureur 

des Konings te Antwerpen. Verzoekers mochten intussen vernemen dat er voor 

deze feiten spoedig zou gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank te 

Antwerpen. 

 

Ondanks het feit dat deze procedures lopende zijn en er verschillende PV’s werden 

opgesteld, waarin het bestaan van zowel stedenbouwkundige als milieumisdrijven 

werd erkend, plannen LOM Vlaanderen en LEM Antwerpen op heden om vergaande 

“renovatiewerken” aan de luchthaven uit te voeren in de loop van september - 

oktober 2022 (stuk 1).  

 

Deze werken zouden de eerste fase vormen van een groter geheel van geplande 

werken en zouden voornamelijk betrekking hebben op de start- en landingsbaan. 

De luchthaven zal hierdoor volledig gesloten zijn tussen 19 september 2022 en 26 

oktober 2022 (stuk 2). Een tweede fase van deze werken, die op heden nog 

ingepland dient te worden, zou zich toespitsen op de aanleg van een nieuwe en 

bredere taxiweg B evenwijdig met de Runway (het faciliteren van een grotere 

taxiweg B) en de uitbreiding van de Apron. Dit bleek ook duidelijk uit de “plannen 

afwateringsstudie Luchthaven Deurne” die bij de (ingetrokken) aanvraag tot 

omzetting van de milieuvergunning naar omgevingsvergunning van onbepaalde duur 

waren gevoegd (stuk 27). 

 

In het bestek dat werd uitgeschreven door de LOM Vlaanderen (toen nog LOM 

Antwerpen), voor de mededingingsprocedure van de aanneming van de werken, 

worden de uit te voeren werken opgelijst op pagina 12-15 (stuk 3). Het gaat met 

name o.a. uit de vernieuwing van de asfaltering van de startbaan, aanpassingen aan 

deze asfaltering, een verhoging van de startbaan (reliëfwijziging), ect. (zie hieronder).  
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Volgens LOM Vlaanderen5 zijn deze werken vrijgesteld van vergunning, op basis van 

artikel 8.1. van het Vrijstellingenbesluit (stuk 1). Ook in het bestek (stuk 3) nemen 

zij dit op (p35): 

 

“Alle kosten die de opdrachtnemer maakt om tegemoet te komen aan de 

vergunningsvoorwaarden. Op voorliggende werkzaamheden is er conform het 

besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen 

waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, geen stedenbouwkundig luik van 

omgevingsvergunning nodig conform artikel 8.1.” 

 

Ook Minister Peeters heeft dit standpunt verdedigd naar aanleiding van twee 

parlementaire vragen (stuk 4-5). 

 

Verzoekers kunnen deze visie echter absoluut niet volgen en menen dat er 

weldegelijk een vergunning dient verkregen te worden voor uit te voeren werken.  

 

Inmiddels zijn de werken definitief gegund aan de betrokken aannemers, zodat het 

vaststaat dat deze misdrijven in de toekomst zullen worden gepleegd (stuk 25-26). 

 

Zij wensen dus uw diensten erop attent te maken dat de LOM Vlaanderen en LEM 

Antwerpen hun inziens de vaststaande intentie hebben om wederrechtelijke 

stedenbouwkundige handelingen op de percelen van het luchthaventerrein uit te 

voeren en verzoeken in het kader hiervan de nodige maatregelen te nemen. 

 

2. BELANG BIJ KLACHT 

 

Eerste verzoeker is opgericht in 2001 en de opvolger van de actiegroep “Verlenging 

Nooit”, die in juli 1998 in Vremde ontstaan is naar aanleiding van het opnieuw 

actueel worden van de plannen om de startbaan te verlengen. Zij is een VZW die 

zich al jarenlang inzet voor de verbetering van de leefkwaliteit en vrijwaring van de 

gezondheid van de omwonenden van de luchthaven. Getuige ook verschillende 

procedures (vb. hangende procedure Hof van Beroep (zie hierboven) en/of klachten 

die eerste verzoeker de afgelopen jaren al in dit opzicht heeft gevoerd/gemaakt. 

 

Artikel 3 van de statuten bevat het doel van de VZW, dat als volgt luidt: 

 

De vereniging heeft tot doel de bescherming van het leefmilieu, verbetering van 

de leefkwaliteit en de bescherming en de vrijwaring van de goederen en de 

gezondheid van de inwoners van de provincie Antwerpen, en met name de 

gemeenten Boechout, Vremde, Borsbeek, Mortsel en de stad Antwerpen en haar 

districten, die hinder ondervinden of zouden kunnen ondervinden van de huidige 

en toekomstige activiteiten van de luchthaven te Deurne-Antwerpen. 

 
5 De heer Wim Van Halen is zowel secretaris bij LOM Vlaanderen als medewerker bij het 

Departement MOW. 
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Door de betrokken werken zullen er vergunningsplichtige wijzigingen aan de 

startbaan worden aangebracht. De startbaan wordt op deze wijze hernieuwd 

aangelegd, zodat de hinder die door de luchthaven wordt veroorzaakt nog zal 

bestendigd worden in de toekomst, wat indruist tegen het maatschappelijk doel van 

eerste verzoeker. 

 

In het bestek (stuk 3) wordt zo op pagina 10 ook duidelijk het volgende gesteld: 

 

“Meer concreet dient de LOM noodzakelijke investeringen uit te voeren zodanig 

dat het EASA-certificaat van de luchthaven behouden blijft als en ook voldaan 

wordt aan specifieke bepalingen van de milieuvergunning.” 

 

Tweede verzoeker is woonachtig in de Joos Robijnslei nr. 36 te 2140 Borgerhout. 

Hij woont op minder dan 600 meter van het luchthaventerrein. Hij wordt dan ook 

geconfronteerd met bovenmatige geluidshinder door de luchthaven. Wanneer 

grote vliegtuigtypes landen of opstijgen is de hinder vaak dermate groot dat men in 

de tuin van concluant moeilijk verstaanbaar tegen elkaar kan praten. Ook wat hem 

betreft kan worden opgemerkt dat door deze wederrechtelijke “renovatiewerken” 

de hinder van de luchthaven minstens wordt bestendigd in de toekomst, wat 

uiteraard een duidelijk nadeel voor verzoeker oplevert. 

 

 

3. OVERTREDINGEN 

 

3.1. Uit te voeren werken  

 

Zoals gezegd, hebben de werken hoofdzakelijk betrekking op de start- en 

landingsbaan op de luchthaven. Op 10 mei 2022 hebben verzoekers, na herhaalde 

verzoeken hiertoe, eindelijk inzage kunnen nemen in een gedeelte van de 

goedgekeurde plannen n.a.v. van het bestek MT/01780 (stuk 3).  

 

Op deze plannen van deze werken (stuk 12-14) is duidelijk te zien dat er ingrijpende 

werken zullen worden uitgevoerd over de lengte van de ganse startbaan.  

 

Het betreffen onder andere volgende werken: 

 

- Ophoging van de startbaan met max. 33 cm. 

 

Dit is duidelijk af te leiden uit:   

 

o De plannen met de lengteprofielen (stuk 14):  
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hierop wordt de “natural ground elevation” aangeduid ( = huidige 

situatie), de “project elevation” ( = situatie na de werken) en het 

verschil tussen beide, de “elevation difference” ( = de 

reliëfophoging die zal gebeuren voor een groot deel van de 

startbaan) 

 

o De plannen met de dwarsprofielen (stuk 13): 

 

hierop wordt tevens de “natural ground elevation” aangeduid ( = 

huidige situatie), de “project elevation” ( = situatie na de werken) 

en het verschil tussen beide, de “elevation difference” ( = de 

reliëfophoging die zal gebeuren voor een groot deel van de 

startbaan).  

 

De grootste reliëfwijziging van de startbaan bedraagt volgens deze 

plannen 33cm.  

 

o De omschrijving van de werken in het bestek: 

 

“o B-1.1 Lokaal corrigeren van het bestaande lengteprofiel van de Runway. 

Het huidige profiel voldoet niet over de gehele lengte aan de relevante 

langsvlakheidseisen, daarnaast zijn aanpassingen nodig ter accommodatie 

van de uit te voeren correcties op het dwarsprofiel. Indien mogelijk wordt 

het bestaande lengteprofiel zoveel mogelijk gehandhaafd; 

o B-1.2 Corrigeren van de bestaande dwarsdoorsnede. Het huidige 

dwarsprofiel voldoet niet aan de relevante EASA-eisen met betrekking tot 

dwarshelling alsmede de vereiste symmetrie aan weerszijden van de as van 

de Runway;” (p 12, stuk 3) 

 

- Complete vernieuwing van de asfaltering van de startbaan, waarbij er ook 

wijzigingen aan de breedte zullen worden aangebracht: 

 

Dit blijkt o.a. uit de beschrijving van de werken in het bestek: 

 

“De Internationale Luchthaven heeft slechts één verharde runway, 

runway 11-29. Runway 11-29 van de Internationale Luchthaven 

Antwerpen is een asfalt runway met een lengte van 1510m en een 

breedte van 45m (officieel gepubliceerd in de AIP) tot +-50m 

(toestand ter plaatse).” (p11, stuk 3) (eigen aanduiding) 

 

“o B-1.3 Reduceren van de Runway breedte (breedtemaat 

inclusief side stripe markering) tot 45 m; 

B-1.4 Omvangrijke reconstructie van de verharding in het bereden deel 

van de Runway (binnenste 15 m); 
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o B-1.5 Lokaal aanbrengen van noodzakelijke uitvullagen van asfalt in 

het buitenste deel van de Runway; 

o B-1.6 Aanbrengen van een nieuwe toplaag over de volledige breedte 

van de Runway na herprofilering en voltooiing van de reconstructie; 

o B-1.7 Aanbrengen van alle noodzakelijke mantelbuizen, 

transformatorputten, trekputten en fundaties voor Runway lampen en 

bebording; 

o B-1.8 Aanbrengen van markeringen.” (p 12-13, stuk 3) (eigen 

aanduiding) 

 

De grondigste werken (volledige afbraak en heropbouw startbaan) 

gebeurt bovendien op het gedeelte van de startbaan dat niet 

vergund is (infra). 

 

 

 
 

 
Inplantingsplan “Overzicht Renovatiewerkzaamheden” nummer 16EF/5033 (stuk 12) 

 

- Wijzigingen aan een deel van de startbaan dat buiten het eigenlijke 

luchthaventerrein ligt, op het openbaar domein (zate R11).  

 

Dit is ook duidelijk te zien op de inplantingsplannen van de werken (stuk 

12 volledig plannen): 
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Inplantingsplan “Overzicht Renovatiewerkzaamheden” nummer 16EF/5033 

 

 
Inplantingsplan “Algemeen Projectgebied” nummer 16EF/4977 
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Plan “Algemeen Terreinafzetting en security” nummer 16EF/4978 

 

- Reliëfwijzigingen van het openbaar domein en agrarisch gebied achter het 

luchthavengebied gelegen (zate R11 en deel daarachter) (stuk 28) 

 

      
Bestaande toestand plan 16EF/4992    Nieuwe toestand plan 16EF/4996 

 

3.2. Geen toepassing vrijstellingsregeling 

 

Zowel LOM NV zelf als Minister Peeters hebben verwezen naar artikel 8.1 juncto 

artikel 8.2. van het Vrijstellingsbesluit om hun stelling te onderbouwen dat de 

geviseerde werken zouden vrijgesteld zijn van een omgevingsvergunning.  

 

De betrokken artikels luiden als volgt: 
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Artikel 8.1. 

“Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig 

voor de herinrichting van de volgende al dan niet omheinde terreinen, als er geen 

gebouwen opgericht worden en als de herinrichting eigen is aan de functie van 

het terrein : 

8° luchthavens als de start- of landingsbaan niet gewijzigd wordt. 

(…)” (eigen aanduiding) 

 

Artikel 8.2. 

 

“De vrijstelling, vermeld in artikel 8.1, geldt alleen als de handelingen voldoen aan 

de volgende voorwaarden : 

1° de bestaande terreinen, gebouwen, constructies en verhardingen zijn 

hoofdzakelijk vergund of vergund geacht; 

2° het terrein wordt niet uitgebreid en de bestaande bufferzones blijven 

behouden; 

3° er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging uitgevoerd; 

4° de handelingen betreffen niet het slopen of verwijderen van gebouwen, met 

uitzondering van het slopen of verwijderen, vermeld in hoofdstuk 13; 

5° de handelingen zijn niet gesitueerd in ruimtelijk kwetsbaar gebied, met 

uitzondering van parkgebied; 

6° de handelingen gaan niet gepaard met een ontbossing, een aanmerkelijke 

reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen; 

7° ... 

8° ..” (eigen aanduiding) 

 

Daarnaast is er ook nog de algemene bepaling van artikel 1.5 vrijstellingsbesluit: 

 

“Overeenkomstig artikel 4.2.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn 

de bepalingen van dit besluit niet van toepassing op handelingen waarvoor een 

milieueffectenrapport, een passende beoordeling of een mobiliteitsstudie moet 

worden opgemaakt.” 

 

Hieruit kan dus besloten worden dat stedenbouwkundige handelingen op een 

luchthaventerrein vrijgesteld zijn van vergunning wanneer o.a. cumulatief volgende 

voorwaarden vervuld zijn: 

 

- de herinrichting eigen is aan de functie van het terrein  

- de start- of landingsbaan niet gewijzigd wordt 

- de bestaande terreinen, gebouwen, constructies én verhardingen 

hoofdzakelijk vergund of vergund geacht zijn 

- er dient geen MER voor de betrokken werken te worden opgesteld 
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Dit besluit en haar voorwaarden moeten, zoals de vaststaande rechtspraak van de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen al meermaals bevestigd heeft6, restrictief 

geïnterpreteerd worden, aangezien dit besluit uitzonderingen voorziet op de 

principiële vergunningsplicht. 

 

Na herhaaldelijk polsen bij de LOM Vlaanderen blijft deze vaagweg verwijzen naar 

het Vrijstellingsbesluit, zonder evenwel te duiden waarom zij van oordeel is dat de 

voorziene handelingen concreet vrijgesteld zijn van vergunning. Nochtans is dit wel 

haar taak als bouwheer van de betrokken werken, zoals ook door Minister Peeters 

werd bevestigd: 

 

“De aanvrager/bouwheer, zijnde de LOM, is verantwoordelijk voor wat betreft het 

aanleveren van het bewijs van inschrijving in het vergunningenregister van de 

respectievelijke gemeenten als zijnde “vergund geacht”. (…)  Het is niet de taak van 

de administratie om deze gegevens namens de LOM op te vragen bij de betrokken 

gemeenten.” (stuk 22, p5) 

 

 

 

3.2.1. Geen hoofzakelijk vergund luchthaventerrein, startbaan en 

verhardingen  

 

Zoals hierboven werd uiteengezet is een van de voorwaarden om toepassing te 

kunnen maken van de vrijstellingsregeling van artikel 8.1. Vrijstellingsbesluit dat 

zowel het terrein als de startbaan en de verhardingen op het luchthaventerrein 

hoofdzakelijk vergund zijn. 

 

“Hoofdzakelijk vergund” wordt in artikel 4.4.1, 7° VCRO als volgt gedefinieerd: 

 

een vergunningstoestand, waarbij voor de omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen geldt dat: 

a) bedrijven en hun constructies slechts hoofdzakelijk vergund zijn indien de voor 

een normale bedrijfsvoering 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 constructie, gemeten met 

inbegrip van buitenmuren en dak, en met uitsluiting van het volume van de 

gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld en van de fysisch aansluitende 

aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of 

steun vinden bij het hoofdgebouw, vergund of vergund geacht is, ook wat de 

functie betreft; 

 

 
6 Zie bijvoorbeeld RvVb 21 april 2020, nr. RvVb-A-1920-0779. 
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De voor een normale bedrijfsvoering noodzakelijke constructies van de luchthaven 

moeten dus vergund zijn om te kunnen spreken van een hoofdzakelijk vergund 

luchthaventerrein en toepassing te kunnen maken van de vrijstellingsregeling. 

 

Zoals hieronder zal worden aangetoond is er echter geen sprake van een 

hoofdzakelijk vergund karakter. 

 

3.2.1.1. Startbaan van 1475m 

 

Zoals hierboven onder punt 1.2. werd aangetoond werd de startbaan aan haar 

onderzijde wederrechtelijk verlengd van 1475m naar 1510m in het voorjaar van 

1994. 

 

 
 

 
 

Dit maakt dan ook dat dit deel van de startbaan niet vergund is. 
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Ook het deel van de startbaan dat aan de andere zijde (kant R11) wederrechtelijk 

werd aangelegd op het tunneldak is niet vergund. Hiervoor verwijzen verzoekers 

naar de uiteenzetting in hun syntheseconclusie (o.a. p 93 e.v., stuk 6). 

 

De startbaan is onmiskenbaar vereist voor de exploitatie van de luchthaven. De 

vaststelling dat onderdelen ervan niet vergund zijn kan dan ook enkel maar nopen 

tot de conclusie dat niet alle voor de normale bedrijfsvoering noodzakelijke 

constructies vergund zijn. 

 

Het volledig vervangen van de asfaltering en het liften van de startbaan vormt dan 

bovendien ook een nieuw stedenbouwkundig misdrijf gezien het bestaande gedeelte 

niet vergund is. Zo oordeelde het Hof van Beroep van Brussel nog recent (25 

februari 2021) dat het volledig renoveren van een verharding kan worden 

gekwalificeerd als het aanbrengen van nieuwe verharding (stuk 23): 

 

 
 

Gelet op het bovenstaande kan de startbaan dan ook in ieder geval niet 

gekwalificeerd worden als hoofdzakelijk vergund. 

 

3.2.1.2. Verhardingen  

 

Zoals gezegd, werden er, naast de wederrechtelijke verlenging van de startbaan in 

1994, ook verschillende recente bouwovertredingen begaan zijnde: 

 

- De aanleg van een ondergronds verharde RESA van 90x90 (werd trouwens 

erkend door de Procureur des Konings in de procedure in eerste aanleg 

door verzoekers (stuk 16)) 

- De aanleg van een verharde baanstrook 

- De aanleg van een onvergunde perimeterweg (vastgesteld bij PV van 28 

april 2021 (stuk 15)) 
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Verzoekers verwijzen voor een uitgebreide uiteenzetting van deze misdrijven naar 

hun syntheseconclusie in de hangende beroepsprocedure over deze feiten (stuk 6). 

Ook verschillende adviesinstanties tijdens de procedure van de omzetting van de 

milieuvergunning (supra) hebben bevestigd dat o.a. de RESA niet vergund werd 

aangelegd waardoor er geen sprake is van een hoofdzakelijk vergund karakter 

(stukken 8-10). 

 

Ook bovengenoemde handelingen zijn onmiskenbaar voor de normale 

bedrijfsvoering noodzakelijke constructies: zo kan de luchthaven volgens de 

Europese en Internationale regelgeving niet worden uitgebaat zonder deze (op 

heden illegaal aangelegde) veiligheidszone (zie o.a. uiteenzetting p 9, stuk 6). 

 

Dit alles maakt dan ook dat een groot deel van de boven- en ondergrondse 

verhardingen op het terrein niet vergund zijn, terwijl deze noodzakelijk zijn voor de 

bedrijfsvoering, wat tevens duidt op een niet-hoofdzakelijk vergund karakter. 

 

3.2.1.3. Terrein 

 

Het luchthaventerrein (voor de wederrechtelijk uitbreiding) ligt ingesloten tussen 

enerzijds de Vosstraat en anderzijds de Krijgsbaan en is volgens het Gewestplan 

Antwerpen (KB 3 oktober 1979) bestemd als “Vliegveld van Deurne”. Artikel 7 van 

de aanvullende stedenbouwkundige voorschriften bij dit gewestplan stelt dat het 

gebied bestemd is als luchtvaartterrein. Het gebied heeft een nabestemming als 

parkgebied. 
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Het terrein werd ook opgenomen in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

“Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen” (KB 19 juni 2009). Voor wat betreft 

de ingekleurde zone is dit GRUP in de plaats gekomen van het gewestplan. Voor de 

niet-ingekleurde zone is het gewestplan van toepassing gebleven. 

 

 
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen” (KB 

19 juni 2009) 

Vosstraat                                          Krijgsbaan (R11) 
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De terreinen ten oosten van de luchthaven, aan de overkant van de 

Krijgsbaan, hebben nog steeds de gewestplanbestemming agrarisch 

gebied (KB 3 oktober 1979). Daar net achter ligt het fort van Borsbeek. 

 

 
Gewestplan Antwerpen (KB 3 oktober 1979) 

 

Desalniettemin werden er inmiddels verschillende stedenbouwkundige handelingen 

ten behoeve van de luchthaven in (zie stuk 6 uitgebreid) in het agrarisch gebied 

doorgevoerd en werd ook een groot deel van dit gebied illegaal fysiek bij het 

luchthaventerrein gevoegd door het plaatsen van een wederrechtelijke afsluiting en 

perimeterweg (zie ook stuk 15). Dit is alleen al visueel vast te stellen: 
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Er is intussen op 29 november 2021 ook al een proces-verbaal opgemaakt met 

betrekking tot deze feiten, gekend met notitienummer AN64.H10174-21. Gezien 

het opsporingsonderzoek hierover nog bezig is was het niet mogelijk voor 

verzoekers dit PV op te vragen. Evenwel blijkt uit een vraag om uitleg dd. 16 

december 2021 in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken duidelijk 

dat dit PV de illegale exploitatie van de luchthaven op agrarisch gebied als voorwerp 

heeft (RESA) (stuk 17). 

 

Dit noopt tot de conclusie dat het terrein vandaag eveneens niet kan aangemerkt 

worden als hoofzakelijk vergund. Dit deel van het terrein is immers ook 

noodzakelijk voor de exploitatie van de luchthaven, gezien hier o.a. de RESA, een 

perimeterweg voor dienstvoertuigen, ect. zijn in aangelegd). 

 

3.2.1.4. Conclusie 

 

Gelet op al deze misdrijven afzonderlijk én samen is er onmiskenbaar geen sprake 

van een hoofdzakelijk vergund luchthaventerrein. Verzoekers verwijzen hierbij ook 

nog eens expliciet naar de bovengenoemde adviezen (stuk 7-10) waarin dit 

eveneens wordt bevestigd.  

 

3.2.2. Herinrichting niet eigen aan functie van het terrein 

 

Er wordt voorzien in de volledige renovatie van de startbaan. Zodoende ook van 

het deel van de startbaan dat wederrechtelijk is ingericht buiten het 

luchthavendomein, met name op het openbaar domein op de zate van de R11 

(agrarisch gebied).  

 

In briefwisseling van minister Ben Weyts van 2015 wordt toegegeven dat de 

startbaan werd “rechtgetrokken” (stuk 24) en daardoor dus werd verlengd: 

 

“Na de afwerking van de R11 werd de verharding van het einde van de baan 

afgeschraapt en terug aangelegd. Hierbij werd het einde van de verharding 

van de startbaan wel recht afgewerkt in plaats van schuin gezien dit 

technisch makkelijker uitvoerbaar is met de asfalteringsmachine.” 

(eigen aanduiding) 

 

Deze verlenging gebeurde op de zate van de R11 die inmiddels ondertunneld is. 

Ook dit is visueel op luchtfoto’s duidelijk vast te stellen. 
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Zoals hierboven uiteengezet is deze overschrijding van het luchthaventerrein ook 

zeer duidelijk te zien op de (inplantings)plannen van de werken (zie ook volledige 

plannen stuk 12). 

 

Gezien dit deel van de startbaan buiten de grenzen van het luchthavengebied 

gebeuren, zijn deze niet eigen aan de herinrichting van het luchthaventerrein. 

 

Daarnaast gebeuren er ook aanzienlijke reliëfwijzigingen buiten het 

luchthaventerrein (stuk 28 en zie supra) op de zate van de R11 en in het agrraisch 

gebied. Ook deze reliëfwijzigingen zijn allesbehalve eigen aan de functie van het 

terrein en wijzigen de functie van het agrarisch gebied. 

 

Zoals eerder aangehaald overschrijden grootschalige renovatiewerken van 

verhardingen volgens de rechtspraak van het Hof van Beroep te Brussel bovendien 

loutere herstelwerken, maar betreffen deze nieuwe vergunningsplichtige 

verharding, waardoor door deze werken ook nog eens een nieuw misdrijf zal 

worden begaan. 
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3.2.3.  Wijzigingen aan de startbaan 

 

Er worden met huidige werken weldegelijk wijzigingen aan de startbaan voorzien, 

in weerwil tot wat LOM Vlaanderen stelt. Zowel de hoogte, breedte als lengte van 

de startbaan zullen worden gewijzigd: 

 

- Ophoging van de startbaan met max. 33 cm. 

 

Dit is duidelijk af te leiden uit:   

 

o De plannen met de lengteprofielen (stuk 14):  

 

hierop wordt de “natural ground elevation” aangeduid ( = huidige 

situatie), de “project elevation” ( = situatie na de werken) en het 

verschil tussen beide, de “elevation difference” ( = de 

reliëfophoging die zal gebeuren voor een groot deel van de 

startbaan) 

 

o De plannen met de dwarsprofielen (stuk 13): 

 

hierop wordt tevens de “natural ground elevation” aangeduid ( = 

huidige situatie), de “project elevation” ( = situatie na de werken) 

en het verschil tussen beide, de “elevation difference” ( = de 

reliëfophoging die zal gebeuren voor een groot deel van de 

startbaan).  

 

De grootste reliëfwijziging van de startbaan bedraagt volgens deze 

plannen 33cm.  

 

o De omschrijving van de werken in het bestek: 

 

“o B-1.2 Corrigeren van de bestaande dwarsdoorsnede. Het huidige 

dwarsprofiel voldoet niet aan de relevante EASA-eisen met betrekking tot 

dwarshelling alsmede de vereiste symmetrie aan weerszijden van de as van 

de Runway;” (p 12, stuk 3) 

 

- De lengte van de startbaan: 

 

o De omschrijving van de werken in het bestek: 

 

“B-1. Bouwdelen Runway 11-29: 

o B-1.1 Lokaal corrigeren van het bestaande lengteprofiel van de 

Runway. Het huidige profiel voldoet niet over de gehele lengte aan de 

relevante langsvlakheidseisen, daarnaast zijn aanpassingen nodig ter 



Truyens        
ADVOCATEN 

 

26 

 

accommodatie van de uit te voeren correcties op het dwarsprofiel. Indien 

mogelijk wordt hetbestaande lengteprofiel zoveel mogelijk 

gehandhaafd;” (p12, stuk 3) 

 

Bovendien wordt de lengte van de startbaan, die daadwerkelijk gebruikt kan 

worden om op te stijgen (= liggende tussen de zogenaamde drempels), ook 

gewijzigd. Volgens de huidige gegevens7 bedraagt deze nu respectievelijk 1510 

en 1502 meter tussen de drempels aan beide kanten (RWY 11 en RWY 29). 

 

 
 

Deze zal middels de betrokken werken voor de beide drempels op 1504m 

komen te liggen, wat ook een wijziging van de startbaan zal uitmaken. 

 

 
Plan 16EF/4982 (stuk 12) 

 

- De breedte van de startbaan: 

 

o De omschrijving van de werken in het bestek: 

 

B-1.3 Reduceren van de Runway breedte (breedtemaat inclusief side 

stripe markering) tot 45 m; (p12, stuk 3) 

 
7 Zie AIP for BELGIUM (section AD-2.EBAW) valid from 16 JUN 2022 (skeyes.be) 

https://ops.skeyes.be/html/belgocontrol_static/eaip/eAIP_Main/html/eAIP/EB-AD-2.EBAW-en-GB.html
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Gezien er weldegelijk aanpassingen aan de startbaan worden voorzien, is de 

vrijstellingsregeling dan ook niet van toepassing en dient er weldegelijk een 

omgevingsvergunning te worden aangevraagd. 

 

3.2.4. MER-plichting 

 

Conform rubriek 10 Bijlage II van het MER-besluit en rubriek 13 van Bijlage III van 

het MER-besluit dient er voor een wijziging/uitbreiding van de aanleg van vliegvelden 

met een startbaan tussen 800 en 2100 meter in principe een MER-rapport te 

worden opgesteld. 

 

Minister Peeters heeft gesteld dat zij niet van oordeel is dat dergelijke MER-plicht 

in casu geldt (stuk 22): 

 

Het woord 'aanleg' moet volgens het arrest C275/09 van het Hof van Justitie van 

17 maart 2011 inderdaad ruim geïnterpreteerd worden. Als het project 

vergunningsplichtig is en leidt tot een toename van de capaciteit van de 

luchthaven, dan is het project mer-plichtig volgens de wijzigings/uitbreidingsrubriek 

13 van bijlage III van het Project-m.e.r.-besluit. In principe geldt er MER-plicht, 

maar als in een project-m.e.r.-screening kan aangetoond worden dat het project 

geen aanzienlijke milieueffecten veroorzaakt, dan kan een screening volstaan. 

 

In casu zullen er ingrijpende infrastructuurwerken uitgevoerd worden (o.a. 

aanpassing startbaan zoals hierboven werd aangetoond) die weldegelijk leiden tot 

de wijziging van het aanleg van het vliegveld. 

 

Het arrest waarnaar wordt verwezen door Minister Peeters had betrekking op de 

situatie waarbij de vernieuwing van een bestaande vergunning voor de exploitatie 

van een vliegveld, zonder dat er sprake was van werken of ingrepen die de materiële 

toestand van de plaats veranderen, werd aangevraagd. In dit arrest werd echter ook 

gespecificeerd wat onder aanleg kon worden verstaan, namelijk: 

 

Zoals de advocaat-generaal in punt 26 van zijn conclusie heeft opgemerkt, is het 

in punt 7, sub a, van bijlage I bij richtlijn 85/337 gebruikte woord „aanleg” 

ondubbelzinnig en moet het worden begrepen in zijn gebruikelijke zin, dat wil 

zeggen als verwijzend naar de realisatie van voorheen onbestaande bouwwerken 

of naar de wijziging, in materiële zin, van reeds bestaande bouwwerken. 

 

Weliswaar heeft het Hof in zijn rechtspraak aan het begrip „aanleg” een ruime 

uitlegging gegeven, door te erkennen dat werkzaamheden ter verbetering van een 

bestaande weg, gelet op de omvang en modaliteiten ervan, kunnen worden 

gelijkgesteld met de aanleg van een nieuwe weg (arrest van 25 juli 2008, 

Ecologistas en Acción-CODA, C-142/07, Jurispr. blz. I-6097, punt 36). Ook heeft 
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het de bepalingen van punt 13 van bijlage II bij richtlijn 85/337, gelezen in 

samenhang met de bepalingen van punt 7 van bijlage I bij deze richtlijn, aldus 

uitgelegd dat zij eveneens betrekking hebben op werkzaamheden tot wijziging 

van de infrastructuur van een bestaand vliegveld zonder dat de start- en 

landingsbaan wordt verlengd, voor zover deze gezien hun aard, omvang en 

kenmerken als een wijziging van het vliegveld zelf kunnen worden beschouwd 

(arrest Abraham e.a., reeds aangehaald, punt 40).8 

 

Het Hof heeft in haar arrest dus geenszins bepaald dat dergelijke werken moeten 

gepaard gaan met een capaciteitsuitbreiding om aangemerkt te kunnen worden als 

mer-plichtig, in tegendeel: realisatie van voorheen onbestaande bouwwerken een 

wijziging, in materiële zin, van reeds bestaande bouwwerken (zo ook 

renovatiewerken) op een luchthaventerrein leidt reeds tot een mer-plicht gezien 

deze kunnen gekwalificeerd worden als de “aanleg” van een vliegveld. 

 

Het project is dan ook onmiskenbaar mer-plichtig, waardoor dit conform artikel 

1.5 Vrijstellingsbesluit niet kan worden vrijgesteld van omgevingsvergunning. 

 

3.3.  Conclusie 

 

Er wordt niet aan voorwaarden van het Vrijstellingsbesluit voldaan, zodat er een 

vergunning voor de betrokken werken dient te worden aangevraagd. De LOM 

Vlaanderen heeft echter al beslist dat zij geen vergunning voor deze werken zal 

aanvragen, gezien zij het (zoals hierboven aangetoond foutief) oordeel is toegedaan 

dat de werken zijn vrijgesteld van vergunningsplicht.  

 

Zodoende zullen er in september 2022 zonder twijfel opnieuw 

stedenbouwkundige misdrijven worden begaan op en buiten het 

luchthaventerrein in Deurne. 

 

Verzoekers dringen er dan ook op aan dat conform artikel 6.2.3, §1 VCRO alle 

raadgevingen worden bezorgd aan LOM Vlaanderen en LEM Antwerpen om af te 

zien van het uitvoeren van de betrokken werken zonder de benodigde vergunning. 

Mochten zij alsnog deze raadgevingen naast zich neerleggen en de werken 

opstarten, verzoeken verzoekers een onmiddellijk stakingsbevel uit te vaardigen en 

een vordering tot herstel in de oorspronkelijke toestand uit te brengen. 

 

Dit alles onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. 

 

 

OM DEZE REDENEN 

 

 
8 Hof van Justitie dd. 17 maart 2011, C‑275/09, zie https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/ALL/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2011:154  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2011:154
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2011:154
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VRAGEN VERZOEKERS AAN UW DIENSTEN: 

 

- De stedenbouwkundige misdrijven vast te stellen; 

 

- Conform artikel 6.2.3, §1 VCRO alle raadgevingen te geven aan de 

(toekomstige) overtreders om deze misdrijven te voorkomen 

 

- Mochten de (toekomstige) overtreders toch overgaan tot realisatie van de 

bouwmisdrijven op het terrein, diengaande een onmiddellijk stakingsbevel 

op te leggen en een proces-verbaal op te stellen 

 

- Vervolgens ook een herstel in de oorspronkelijke toestand op te leggen 

 

 

 

Met de meeste achting, 

 

 

 

Tom HUYGENS Laura VANDERVOORT 
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