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Uittreksel 
College van burgemeester en schepenen 

24 april 2019 
 
Aanwezig: Luc Van Hove, Burgemeester - Voorzitter 

Geens Joris, Van Staeyen Steven, Willems Rudolf, Maes 
Mieke, Schepen 
Annick Smeets, Algemeen directeur 
 

Verontschuldigd: 
 

Soetemans Hans, schepen 

 
VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET BOUWEN VAN EEN 

NIEUWE OPEN OVERDEKTE LOODS AAN EEN BESTAAND INDUSTRIEGEBOUW 
– BISSCHOPPENBOS 25 

 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018155851 

Dossiernummer gemeente: 201800220 
Inrichtingsnummer: / 

 

Het college van burgemeester en schepenen,  

Gelet op het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.  

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.  

Gelet op het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid.  

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene 
en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.  

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid.  

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende 
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan 
milieueffectrapportage.  

Gelet op de aanvraag ingediend door Raf Meeussen, Ben Meeussen en Hugo 
Meeussen namens Hugo Meeussen & Zonen met als contactadres Bisschoppenbos 25 
te 2240 Zandhoven, per beveiligde zending verzonden op 19 december 2018.  

Gelet op de vraag voor bijkomende informatie op 17 januari 2019 en ontvangen op 
31 januari 2019. 

Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier op 8 
februari 2019. 

Gelet op de aanvraag die de volgende handelingen omvat: stedenbouwkundige 
handelingen.  
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1. BASISGEGEVENS OVER DE AANVRAAG 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Bisschoppenbos 25, 2240 
Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 4, sectie A, perceelnummer 1 R-P.  

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een nieuwe open overdekte loods aan 
een bestaand industriegebouw.  

De aanvraag omvat de volgende rubrieken uit de indelingslijst:  

Rubrieknr Aard  Omschrijving Klasse 

3.2 Bestaand Lozen van normaal huisafvalwater in de 
gewone oppervlaktewateren  

3 

15.1.1 Bestaand Parkeerplaats voor voertuigen of 
aanhangwagens andere dan personenwagens 
tot 25 wagens 

3 

17.3.6.1°b) Bestaand Opslag van gasolie 4500 liter 3 

17.3.7.1 Bestaand Opslag van olie 200 liter 3 

 

Vergunningshistoriek 

- 18 april 1990: bergplaats voor landbouwwerktuigen (dossier 871.1-90.76) 

- 13 augustus 1990: uitvoeren instandhoudingswerken (dossier 871.1-1990.156) 

- 18 januari 1994: uitbaten van een inrichting met lozen van huishoudelijk 
afvalwater, parkeerplaats voor autovoertuigen, opslag van gasolie en olie. (dossier 
94.3.01) 

- 1 juli 2009: bouwen van een industriegebouw (dossier 871.1-2009.82) 

- 2 december 2009: bouwen van een industriegebouw (dossier 871.1-2009.219) 

Openbaar onderzoek 

Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse 
Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning is de gewone procedure van toepassing en moet de aanvraag 
openbaar gemaakt worden. 

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 15 februari 2019 tot en met 16 maart 
2019. Er werden geen bezwaren ingediend.  

Adviezen 

Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden.  

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen:  

Conform artikel 4.4.1 van de VCRO wordt er een afwijking gevraagd op het RUP. Dat 
de oppervlakte van het bedrijfsgebouw groter zal zijn dan opgesteld in de 
voorschriften. De bebouwbare oppervlakte voor gebouwen en constructies mag 
maximaal 600m² bedragen.  

Conform artikel 4.4.1 kan er niet worden afgeweken van: 

- Bestemming 
- Maximaal mogelijke vloerterreinindex 
- Aantal bouwlagen 
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Overwegende dat de V/T niet bepaald is in het RUP en het bouwen van meerdere 
bouwlagen wel is toegelaten, is de extra bebouwbare oppervlakte geen afwijking op 
de V/T maar een afwijking op de stedenbouwkundige voorschriften met betrekking 
tot afmetingen van constructies.  

 

2. INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR DE 
OMGEVINGSAMBTENAAR 

 

Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen. 

De aanvraag ligt in het gewestplan Turnhout. De aanvraag ligt volgens dit 
gewestplan deels in agrarisch gebied en deels in ontginningsgebied met 
nabestemming zone voor dagrecreatie.  

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens 
bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het 
bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens 
verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf 
uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan 
de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve 
veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied 
of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het 
een woongebied met landelijke karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt 
evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling 
naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 bis van 
het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden. 
 
In de ontginningsgebieden dient rondom een afzonderingsgordel te worden 
aangelegd, waarvan de breedte vastgesteld wordt door de bijzonder voorschriften. 
Na de stopzetting van de ontginningen dient de oorspronkelijke of toekomstige 
bestemming, die door de grondkleur op het plan is aangegeven, te worden 
geëerbiedigd. Voorwaarden voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd 
opdat de aangegeven bestemming kan worden gerealiseerd. 
 
De gebieden voor dagrecreatie bevatten enkel de recreatieve en toeristische 
accommodatie, bij uitsluiting van alle verblijfsaccommodatie. 
 

De aanvraag is niet gesitueerd in een bijzonder plan van aanleg.  

De aanvraag situeert zich in een ruimtelijk uitvoeringsplan Zonevreemde bedrijven 
deel 2 Hugo Meeussen, goedgekeurd bij besluit Bestendige Deputatie van 20 
november 2008.  

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.  

De aanvraag betreft het aanbouwen van een overdekte loods aan een bestaand 
industriegebouw.  

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de 

stedenbouwkundige voorschriften met uitzondering van de bebouwbare 
oppervlakte. 
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Mer-screening 

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van 
projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. Er diende geen screeningsnota of 
project-MER toegevoegd te worden aan de aanvraag.  

 

Goede ruimtelijke ordening 

De aanvraag omvat het bouwen van een aanbouw, achteraan een bestaand vergund 
industriegebouw op een bestaande bedrijfssite. Het bedrijf is gelegen tussen de 
straten Bisschoppenbos en Gebroken Loop. Het bedrijf kent geen relatie met de 
omgelegen woonkernen maar is wel gericht op de N14, die op 200 m afstand 
gelegen is waar een verscheidenheid aan woontypologieën en functies voorkomen. 
Bisshoppenbos is een landelijke weg die grotendeels gevrijwaard is gebleven van 
bebouwing, de omgeving kenmerkt zich dan ook voornamelijk door vrijstaande 
ééngezinswoningen in verspreid verband in een open ruimte grenzend aan 
landbouwgebied met enkele bosgroepen. De aanvraag kadert niet in de uitbreiding 
van het bedrijf maar door wijzigende wetgeving die het bedrijf verplicht om de 
champost te overkappen, in tegenstelling tot eerst waar het wel in openlucht mocht 
worden opgeslagen. De extra constructie zal dan ook geen impact hebben op de 
vervoersbewegingen van en naar het bedrijf. De activiteiten blijven hetzelfde.  
 
Overwegende dat het bestaand volume een diepte kent van 30 m, een breedte van 
20 m, een hoogte van 9 m vervaardigd in plat dak en is ingeplant op 10 m van de 
linker perceelsgrens en op 19,52 m uit de rooilijn. 
 
Overwegende dat de nieuwe aanbouw wordt geplaatst aansluitend achteraan het 
reeds bestaand volume. Dat het een diepte kent van 12 m, een breedte van 20 m, 
een spanthoogte van 8 m met een nokhoogte van 9,65 m eveneens ingeplant op 10 
m van de linkerperceelsgrens. De bevestiging aan de bestaande loods zal gebeuren 
met behulp van kolommen. Omwille dat de nieuwe aanbouw continueel verluchting 
nodig heeft is het een open constructie met een lage muur aan de drie bij te bouwen 
zijden, de muren kennen een hoogte van 4 m. Aan de rechterzijde van de nieuw te 
bouwen loods wordt een uitsparing met een breedte van 6 m voorzien om de 
champost te kunnen aan- en afvoeren. De constructie op de blokken bestaat uit 
palen waaraan windbreekgaas bevestigd zal worden.  
 
Gelet op artikel 1.2.2 Afmetingen van gebouwen en constructies: “Binnen de zone is 
maximaal één bedrijfsgebouw toegelaten/ De totale bebouwbare oppervlakte 
bedraagt max. 600m². De bouwhoogte van het bedrijfsgebouw bedraagt maximaal 
10m. Voor burelen en sociale inrichtingen van het bedrijf wordt gestreefd naar het 
bouwen in meerdere bouwlagen.” 
 
Overwegende dat de huidige oppervlakte van de loods reeds 600 m² bedraagt en dat 
door de uitbreiding de oppervlakte 840 m² zal bedragen wat een uitbreiding 
bedraagt van 30% op een perceel van 16.615m² waarvan ca. 5000m² is aangeduid 
als zone voor de verwerking en afzet van grondproducenten voor land – en 
tuinbouw. Dat de keuze om een bijkomende loods te plaatsen een weloverwogen 
keuze uit noodzaak is. De nieuwe aanbouw is een zeer lichte constructie dat enkel 
dienst kan doen als opslag voor de champost. Het champost geeft geuren en gassen 
vrij zodat het opslagen ervan in een gesloten ruimte geen mogelijkheid is gezien er 
ongewenste geuren vrijkomen en condensatie ontstaat.  
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Tevens staan er in de reeds bestaande afgesloten loods vrachtwagens, bulldozers en 
kranen die niet permanent buiten gezet kunnen worden. Er wordt gebruik gemaakt 
van reeds bestaande vergunde verharding en de nieuwe loods zal niet zichtbaar zijn 
vanaf de straatzijde. Bijgevolg is het bijplaatsen van een open loods functioneel 
inpasbaar aan het bedrijf om voldoende verluchting voor het op te slagen materiaal 
te garanderen en condens te voorkomen. Gezien het een lichte constructie betreft, 
op een vergunde verharding, die enkel dienst kan doen voor opslag, en het perceel 
voldoende ruim is zal de extra bebouwing de draagkracht van het perceel niet 
aantasten. De extra bebouwing kan dan ook aanzien worden als een beperkte 
afwijking.  
 
De bestaande loods zal in dienst staan voor het stallen en het onderhouden van drie 
vrachtwagens, twee aanhangwagens, vier wielladers, twee kranen, één tractor, één 
mestbreker en een auto zodat deze minder onderhevig zijn aan slijtage. Er is een 
gedeelte van de loods voorzien aan de eerste poort voor het onderhouden van de 
machines door middel van een smeerput, werkbanken en handgereedschap. Er is 
tevens een ruimte voor de opslag van gasolie, compressor, de opslag van goederen 
zoals potgrond, kalk en meststoffen en ruimte voor administratie en sanitair. 
 
Het bestaand industriegebouw en de aanbouw vormen ruimtelijk één geheel.  
 
Overwegende dat de open loods vervaardigd zal worden op een lage constructie van 
betonblokken waarop palen geplaatst zullen worden waaraan een waterwerend 
windbreekgaas aan bevestigd zal worden. 
 
De schaal is in overeenstemming met de toegelaten en gebruikelijke gebouwen op 
dergelijke percelen en het veroorzaakt dan ook geen hinder noch visueel, noch 
vormelijk. 

Gelet op de overeenstemming van het gevraagde met de voorschriften van het 
voornoemde ruimtelijk uitvoeringsplan, uitgezonderd de bebouwbare oppervlakte, 
worden de voorschriften geacht de criteria van een goede ruimtelijke ordening weer 
te geven, zoals bepaald in artikel 4.3.1. §2.3° van de VCRO. 

Gelet op bovenstaande motivering aangaande de ruimtelijke ordening ter plaatse, de 
geldende regels en de beleidsmatige gewenste ontwikkelingen, meent de 
omgevingsambtenaar dat het aangevraagde verenigbaar is met de omgeving en de 
goede ruimtelijke ordening. 

 

Watertoets 

Overeenkomstig hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 
(Belgisch Staatsblad 14 november 2003) betreffende het algemeen waterbeleid moet 
de aanvraag getoetst worden aan de doelstellingen en de beginselen van het 
integraal waterbeleid (de watertoets). 

Artikel 8 § 1. Van dit decreet luidt als volgt: 

“De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen, 
draagt er zorgt voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te 
weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste 
voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect 
ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het 
schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de 
infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, 
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gecompenseerd. […]. De beslissing die de overheid neemt in het kader van §1 wordt 
gemotiveerd, waarbij in elk geval de doelstellingen en de beginselen van het 
integraal waterbeleid worden getoetst.”  

De aanvraag ligt niet in een recent overstroomd gebied of in een 
overstromingsgebied. 

De bouwheer moet de regenwaterafvoer aansluiten op het bestaande gescheiden 
rioleringsstelsel binnen de eigen terreingrenzen. 

De normen vastgelegd in het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 
houdende de vaststelling van een vernieuwde gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen 
en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater zijn niet van toepassing 
aangezien het regenwater op de constructie zelf niet wordt opgevangen en er geen 
bijkomende verharding wordt gerealiseerd.  

De bouwheer moet, voor een huisaansluiting, rekening houden met de door HidroRio 
opgestelde richtlijnen. 

 

Natuurtoets 

Er werd geen beschrijvende nota wat betreft effecten op de natuur aan de aanvraag 
toegevoegd.  

De werken of activiteiten veroorzaken geen vermijdbare schade aan de natuur.  

 

Erfgoed-/archeologietoets 

De aanvraag moet geen bekrachtigde archeologienota bevatten zoals bedoeld in het 
Decreet betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli 2013.  

 

Milieuaspecten 

Voor zover uit de plannen en de inhoud van het dossier afgeleid kan worden, wordt 
voldaan aan de sectorale voorwaarden uit Vlarem II. 

Het gaat om het behoud van de bestaande activiteiten op het terrein. Er worden 
geen wijzigingen aangebracht aan de hoeveelheid opgeslagen producten.  

Er diende geen voortoets aan de aanvraag toegevoegd te worden.  

Gezien de her-rubricering binnen rubriek 17 (gevaarlijke producten) moeten de 
vergunde activiteit ‘opslag van gasolie’ en ‘opslag van olie’ aangepast worden aan de 
correcte rubrieknummer.  

Ook de rubricering voor het lozen van afvalwater is gewijzigd.  

De inrichting bevindt zich in individueel te optimaliseren buitengebied. Regenwater 
wordt op het terrein opgevangen en komt terecht in regenwaterputten of een 
daarvoor voorziene gracht. Huishoudelijk afvalwater is enkel afkomstig van toiletten 
of andere sanitaire voorzieningen uit de bedrijfswoning en beperkt reinigingswater. 
De hoeveelheid huishoudelijk afvalwater is kleiner dan 600 m³ per jaar. Daarmee is 
deze activiteit niet meer ingedeeld.  

Daarmee wijzigt de situatie als volgt:  
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Rubrieknr Aard  Omschrijving Klasse 

3.2 Niet meer van 
toepassing 

Lozen van normaal huisafvalwater  / 

15.1.1 Behoud  Parkeerplaats voor voertuigen of 
aanhangwagens andere dan 
personenwagens tot 25 wagens 

3 

6.4.1 Aanpassing 
rubricering 

Opslag van 4500 liter stookolie en 200 
liter olie 

3 

17.3.6.1°b) Niet meer van 
toepassing 

Opslag van gasolie 4500 liter 3 

17.3.7.1 Niet meer van 
toepassing 

Opslag van olie 200 liter 3 

 

Gelet op bovenstaande motivering aangaande de hinderaspecten meent de 
omgevingsambtenaar dat het aangevraagde op vlak van hinder en risico’s voor de 
mens en het milieu, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden, 
aanvaardbaar is. 

 

Vergunningsvoorwaarden 

De exploitant vraagt geen afwijking op de algemene en sectorale voorwaarden van 
Vlarem ll aan.  

De volgende milieuvoorwaarden vastgesteld in Vlarem II en zijn bijlagen, zijn van 
toepassing en moeten door de exploitant worden nageleefd:  

deel 5 hoofdstukken  

- 5.6 (brandstoffen en brandbare vloeistoffen) 
- 5.15 (garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor 

motorvoertuigen) 

Bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant steeds geacht de meest actuele versie 
van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. 

Er is geen aanleiding om bijzondere vergunningsvoorwaarden op te leggen.  

 

3. INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR HET COLLEGE 
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de 
beoordeling door de gemeentelijke omgevingsambtenaar en sluit zich hierbij aan.  
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BESLUIT:  

Artikel 1.  

De aanvraag ingediend door Raf Meeussen, Ben Meeussen en Hugo Meeussen 
namens Hugo Meeussen & Zonen met als contactadres Bisschoppenbos 25 te 2240 
Zandhoven inzake het bouwen van een nieuwe open overdekte loods aan een 
bestaand industriegebouw, gelegen te Bisschoppenbos 25, 2240 Zandhoven, 
kadastraal bekend afdeling 4, sectie A, perceelnummer 1R-P, te vergunnen.  

Artikel 2.  

De aanvraag omvat het behoud van de bestaande activiteiten, zodat de ingedeelde 
inrichting of activiteit voortaan omvat: 

Rubrieknr Omschrijving hoeveelheid 

15.1.1 Al dan niet overdekte ruimte waarin tot en met 25 
autovoertuigen of aanhangwagens, die geen 
personenwagens zijn, gestald worden 

25 stuks 

6.4.1 Opslagplaats voor brandbare vloeistoffen: 4500 
liter dieselolie en 200 liter olie 

4700 liter 

 

Artikel 3.  

De volgende voorwaarden of lasten worden opgelegd:  

- Bijzondere milieuvoorwaarden: / 
- Bijzondere stedenbouwkundige voorwaarden:  

1. De werken moeten uitgevoerd worden volgens de ingediende en 
goedgekeurde plannen en mits de naleving van verder genoemde bepalingen; 

2. De nodige maatregelen moeten getroffen worden ter voorkoming van 
beschadiging en/of bevuiling van de openbare wegenis met zijn 
aanhorigheden; 

3. Riolering moet uitgevoerd worden volgens de bestaande reglementering, 
waaronder 

     a) De toepassing van het gescheiden stelsel is verplicht:  

Afvalwater en hemelwater moeten afzonderlijk afgevoerd worden. De riolering 
moet uitgevoerd worden overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 
5 juli 2013 houdende vaststelling van een vernieuwde stedenbouwkundige 
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater én aan 
de bepalingen van nieuw goedgekeurde gemeentelijke verordeningen op dit vlak, 
indien deze op het ogenblik van de aanvraag van de stedenbouwkundige 
vergunning van toepassing mochten zijn.  

     b) Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van WC’s moet naar de openbare 
riolering worden afgevoerd via een primaire voorbehandeling (septische put).  

     c) De bouwheer is verplicht aan te sluiten op de wachtleiding van het 
openbaar rioleringsnet en moet voor het aanbrengen van het rioleringsnet op zijn 
bouwperceel kennis nemen van  
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         i) De ligging van de wachtleiding 

         ii) De richtlijnen van HidroRio met betrekking tot deze aansluiting en de 
aansluiting uit te voeren volgens deze richtlijnen 

HidroRio is te contacteren via 0800 90 300 (gratis), www.hidrorio.be of 
klant@pidpa.be  

4. In geval van nieuwbouw, wijziging van een onroerend goed, enz. aangifte te 
doen bij de Federale Overheidsdienst Financiën, dienst Opmetingen en 
waarderingen via de daarvoor bedoelde aanvraagformulieren om het 
kadastraal inkomen van het gebouw te bepalen.  

5. Het melden van de start en het einde van de werken aan het 
gemeentebestuur via het omgevingsloket of via de daarvoor bedoelde 
meldingsformulieren van de gemeente.  

Van de vergunning mag worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet 
binnen 35 dagen, te rekenen vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte 
werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en 
verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die 
nodig zouden zijn. Op basis van artikel 78 van het 

omgevingsvergunningsdecreet heeft een omgevingsvergunning een 
zakelijk karakter en wordt zij verleend onder voorbehoud van de 
burgerlijke rechten die betrekking hebben op het onroerend goed. 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 
 

Annick Smeets 
Algemeen directeur 

Luc Van Hove 
Burgemeester - Voorzitter 

 

Voor eensluidend uittreksel, 
Zandhoven, 24 april 2019. 

 
Annick Smeets  Luc Van Hove 
Algemeen directeur 
 
 
 

 

Burgemeester - Voorzitter 
 

 

 

 

Verval van de omgevingsvergunning  
uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

 
Artikel 99.  

§1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:  
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt 
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning; 
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie 
opeenvolgende jaren wordt onderbroken; 
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de 
definitieve omgevingsvergunning; 
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4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het 
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt. 

 
De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor 
een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg 
is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de 
aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie 
maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid 
die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als: 

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan 
worden toegerekend; 
2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde 
stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften. 

 
De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke 
vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn 
goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste 
lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd. 
 
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het 
bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend 
per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg 
gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie. 
 
§2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt 
van rechtswege in elk van de volgende gevallen: 
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren 
wordt onderbroken; 
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van 
de exploitatie; 
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de 
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, 
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of 
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels 
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting. 
  
§3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het 
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een 
bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de 
niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet 
aan de bouwfysische vereisten. 
 
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de 
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor 
dat gedeelte. 
 
Artikel 100. 

De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 
activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 
overgaat of omgekeerd. 
 
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging 
van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en 
blijven de bijzondere voorwaarden gelden. 
 
Artikel 101. 

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd 
conform artikel 99, § 1 worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de 
omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig 
hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve 
uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft 
het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.  
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De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd 
conform artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, 
omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 
5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar 
vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving. 
  
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd 
conform artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van 
een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het 
Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een 
maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken. 
 
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd 
conform artikel 99, § 1, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in 
titel VI van de VCRO, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het 
stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar 
vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel. 
 

Beroepsmogelijkheden 

uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
 
Artikel 52. 

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste 
administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de 
deputatie in eerste administratieve aanleg. 
 
  
 
De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het 
beroep kan beslissen. 
 
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen 
tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen 
in eerste administratieve aanleg. 
 
Artikel 53. 

Het beroep kan worden ingesteld door: 
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; 
2° het betrokken publiek; 
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde 
als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om 
advies werd verzocht; 
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als 
het ten onrechte niet om advies werd verzocht; 
5° [...] 
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn 
gemachtigde. 

 
Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure 
behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar 
onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van 
de volgende voorwaarden is voldaan:  

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht 
na het openbaar onderzoek;  
2° het beroep is ingegeven door: 
   a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat 
betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit; 
   b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen 
betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit; 
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3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de 
onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het 
openbaar onderzoek. 

 
Artikel 54. 

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen 
die ingaat: 

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of 
instanties aan wie de beslissing betekend wordt; 
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in 
eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt; 
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige 
gevallen. 

 
Artikel 55. 

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de 
betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg. 
 
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van: 

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit 
waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een 
vergunningsaanvraag is ingediend; 
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69; 
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die 
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst. 

 
Artikel 56. 

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de 
bevoegde overheid, vermeld in artikel 52. 
 
 
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per 
beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan: 
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt; 
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt. 
 
De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere 
regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die 
bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld. 
 
Artikel 57. 

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt 
het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid. 
 
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de 
bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde 
zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van 
het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te 
voegen. 
 
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld 
in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd. 
 
Beroepsmogelijkheden  

regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning 
 
Artikel 73. 

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 
van het decreet van 25 april 2014. 
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Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste 
administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving. 
 
Artikel 74. 

§1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid: 
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener; 
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of 
exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing; 
3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid 
van het betrokken publiek: 
   a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing 
ondervindt of waarschijnlijk ondervindt; 
   b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van 
een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden; 
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld. 

 
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken: 
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks; 
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht; 
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°. 
 
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden 
overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014. 
 
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. 
 
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in 
eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die 
nuttig zijn voor het dossier. 
 
  
 
§2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij 
gehoord wil worden. 
 
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan 
uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een 
afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft 
ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is. 
 
§3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt 
het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg 
bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het 
afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014. 
 
Mededeling 

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich 
bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de 
Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de 
behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en 
voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te 
kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. 


