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NOTA KANDIDAAT-KOPERS  
 
Ipon beoogt sedert reeds 2012 een binnengebied gelegen te Sint-Martens-Latem, 
tussen de Kapt. Karel Maenhoutstraat, Molenstraat en Bunderweg, bevattende de  
percelen gelegen te Sint-Martens-Latem, 1ste afdeling, Sectie B, nummers 417/A, 
418, 419, 422/D, 423/B – 424, te ontwikkelen. 
 
Volgens het vigerende gewestplan is het gebied in een ‘woongebied van culturele, 
historische en/of esthetische waarde’. 
Daarnaast voorziet het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Sint-Martens-Latem 
(hierna genoemd: GRS), dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad op 
22/5/2006 en goedgekeurd werd door de bestendige deputatie van de provincieraad 
Oost-Vlaanderen op 13/7/2006 en de langetermijnvisie op de ontwikkeling van de 
gemeente weergeeft, een evolutie van de gemeente Sint-Martens-Latem als een 
rustige residentiële gemeente, met respect en bescherming van de natuur en de 
draagkracht van de ruimte waarbij een inbreiding in de kern van Latem (d.i. het 
betrokken gebied); alwaar de woonfunctie versterkt mag verstrekt worden, wenselijk 
werd geacht. Een structuurplan geeft normaliter de gemeentelijke ruimtelijke visie 
weer die vervolgens vertaald wordt in ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordende 
bepalingen over bestemmingen, inrichtingen en beheer (waaronder een 
verkavelingsvergunning).  
 
volgens de planologische voorschriften staat dus niets de ontwikkeling van het 
binnengebied in de weg en zou een loyale burger er normaliter rechtmatig op mogen 
vertrouwen dat een verkavelingsvergunning zou worden afgeleverd conform het 
gewestplan en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, en dit zeker in voorliggend 
geval waar de (de vorige coalitie van de) gemeente Sint-Martens-Latem (na 
constructieve voorbesprekingen aangaande de ontwikkeling van het binnengebied) 
afspraken en overeenkomsten met Ipon heeft aangegaan inzake de herbestemming 
en de verkaveling van het binnengebied Molenkouter gekoppeld aan de ruil van de 
gronden met opleg in het voordeel van verweerster.  
 
Inderdaad werd in het kader van de gebiedsontwikkeling tussen Ipon en de 
gemeente Sint-Martens-Latem een overeenkomst tot ruil van gronden met opleg 
gesloten, dewelke werd goedgekeurd door de gemeenteraad van de gemeente Sint-
Martens-Latem op 26/4/2011. 
Deze ruilovereenkomst werd gesloten vanuit een dubbele doelstelling (zoals 
woordelijk weergegeven in de preambule van de overeenkomst zelf), met name 
enerzijds de realisatie van een verkaveling door Ipon en anderzijds de uitbreiding van 
het kerkhof door de gemeente Sint-Martens-Latem. 
 
Vervolgens verleende de gemeente Sint-Martens-Latem, geheel in lijn met 
voornoemde gemaakte afspraken en overeenkomsten, dan ook een (eerste) 
verkavelingsvergunning dd. 9/2/12 die zijzelf actief (mee) verdedigde in de door de 



 2 SINT-MARTENS-LATEM  

buurtbewoners tegen de vergunning aangesponnen administratiefrechtelijke en 
juridische procedures.  
 
Ingevolge de bestuurswissel in het college van Sint-Martens-Latem eind 2012, deed 
het College eerst afstand van de eerdere (constructieve en positieve) tussenkomst in 
de procedures onder meer hangende voor de Raad voor vergunningenbetwistingen 
ten gunste van de (eerste) verkavelingsverguning en streeft zij vervolgens de 
jurisdictionele vernietiging en feitelijke obstructie ervan na van deze en navolgende 
(door de bestendige deputatie verleende) vergunningen. 
 
Daar waar het bestuurscollege aldus onder de vorige coalitie een 
verkavelingsvergunning heeft afgeleverd, verzet de huidige coalitie zich met hand en 
tand tegen de feitelijke realisatie van de verkaveling, zoals blijkt uit haar talloze 
(juridisch procedurele) démarches die zij sedert 2012 onafgebroken heeft 
gelanceerd, wat van een loyale en vertrouwensvolle bestuur normaliter niet zou 
mogen verwacht worden! 
 
Gelet op deze manifeste (zowel contractueel als administratiefrechtelijke) deloyale en 
obstruerende houding in hoofde van de gemeente Sint-Martens-Latem, was Ipon 
genoodzaakt om over te gaan tot dagvaarding op 17/6/2013 voor de rechtbank van 
eerste aanleg te Gent. 
 
Op 8/2/2016 velde de eerste kamer van de eerste aanleg te Gent een vonnis ten 
gronde die Ipon over de volledige lijn in het gelijk stelde en dit in niet mis te verstane 
bewoordingen zoals blijkt uit de hierna geciteerde relevante passages uit dit vonnis:  

“Uit wat voorafgaat en ten overvloede blijkt uit de stukken van alle partijen en 
uit de veelheid van klachten, bezwaren en procedures bij de bestendige 
deputatie, bij de minister, bij de raad voor Vergunningsbetwistingen, bij de 
Raad van State en dit quasi onafgebroken sedert 21 juni 2011, dat de eiseres 
(d.i. Ipon) er tot op heden nog niet in geslaagd is een verkavelingsvergunning 
te bekomen voor haar gronden gelegen in het binnengebied Molenkouter in de 
buurt van de gemeentelijke begraafplaats te Sint-Martens-Latem.  
Dit is naar het oordeel van de rechtbank het gevolg van het feit dat de 
gemeente (…) niet langer uitvoering wenst te geven aan de 
overeenkomst met eiseres (d.i. Ipon) om dit binnengebied voor 
woningbouw te verkavelen.  
Het feit dat verweerster (d.i. de gemeente Sint-Martens-Latem) bij de 
uitvoering van de tussen verweerster en eiseres gesloten ruilovereenkomst, 
de artikelen 1134 en 1135 B.W. inzake de goede trouw bij de uitvoering van 
de overeenkomsten schendt door het verhinderen en belemmeren dan wel 
onmogelijk maken van het bekomen van een definitieve 
verkavelingsvergunning door eiseres, is uit voorgaande uiteenzetting 
afdoende gebleken.  
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De gemeentepolitiek van verweerster inzake het ruimtelijk ordeningsbeleid 
inzake het binnengebied Molenstraat en aanpalende, getuigt van een 
duidelijke miskenning van het administratiefrechtelijk vertrouwens- en 
zekerheidsbeginsel;  
Immers, het op basis van het in 2006 goedgekeurd gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan werden in 2011 tussen eiseres en verweerster 
overeenkomsten gesloten met betrekking tot de ontsluiting van dit 
binnengebied Molenkouter, waartegen verweerster zicht thans met alle 
middelen verzet tot en met de vraag tot vernietiging van de beslissingen van 
de bestendige deputatie d.d. 26/2/2015 en 26/3/2015 (d.i. door de bestendige 
deputatie afgeleverde vergunningen).  
De houding van verweerster is in deze ten overstaan van eiseres 
deloyaal te noemen. (…) 
Wat betreft de vraag om de nietigheid uit te spreken van de beslissingen van 
de het college van burgemeester en schepenen bij de Raad voor 
Vergunningenbetwistingen op te komen tegen de verkavelingsvergunning d.d. 
13/12/2012, de verkavelingsvergunning d.d. 26/3/2015 en de 
stedenbouwkundige vergunning d.d. 17/4/2015, allen verleend door de 
Bestendige Deputatie, minstens te zeggen voor recht dat deze beslissingen 
onwettig zijn.  
(…) 
Wel kunnen deze Collegebesluiten onwettig bevonden worden nu zij in strijd 
zijn met de eerder tussen eiseres en de gemeente gemaakte afspraken en 
overeenkomsten (zie hierboven over de werking van artikelen 1134 en 
1135 B.W.) inzake de herbestemming en de verkaveling van het 
binnengebied Molenkouter gekoppeld aan de ruil van de gronden met 
opleg in het voordeel van verweerster (d.i. gemeente Sint-Martens-Latem). 
De impact van deze onwettige beslissingen zal verder dienen onderzocht te 
worden bij de begroting van de finale schade-eis van de eiseres (d.i. Ipon). 
(…)” 

 
Het is bevreemdend te moeten vaststellen dat de huidige coalitie gemeente Sint-
Martens-Latem, ondanks deze, op 8/2/2016, scherpe veroordeling de door 
ingeslagen koers onveranderd blijft aanhouden door het continu bevechten van 
navolgende verkavelingsvergunningen die de bestendige deputatie van de provincie 
Oost-Vlaanderen keer op keer verleent.  
 
Aan dit vonnis dient nochtans “gezag van gewijsde” te worden verleend, hetgeen 
inhoudt dat de beslissing voor partijen bindend is en dat met name in latere 
processen tussen dezelfde partijen onbetwistbaar vastligt wat de rechter omtrent de 
rechtsbetrekking tussen deze partijen in de uitspraak heeft beslist. Het gaat om de 
juridische waarheid: wat de rechter beslist over de feiten en de daaraan te verbinden 
rechtsgevolgen. Het is nodig om dit gezag aan een rechterlijke uitspraak te geven, 
omdat geschillen in een maatschappij op een bepaald moment moeten beëindigd 
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worden. Zo wordt het uitdrukkelijk gesteld door het Hof Van Cassatie: "Het gezag van 
gewijsde steunt op de noodzakelijkheid te beletten dat eenzelfde betwisting altijd zou 
blijven duren 

Desondanks heeft de gemeente Sint-Martens-Latem opnieuw een 
administratiefrechtelijk beroep aangetekend voor de Raad voor 
Vergunningenbetwistingen tegen de laatste door de bestendige deputatie verleende 
verkavelingsvergunning, wat als gevolg heeft dat de feitelijke ontwikkeling van de 
verkaveling wederom voor een aantal jaren onmogelijk wordt gemaakt tot op het 
ogenblik waarop alle rechtsmiddelen zijn uitgeput…  
 
 


