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VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018106792 
Dossiernummer gemeente: 201800143 

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 Studiebureau Verhaert met als contactadres 
Kasteelstraat 9 te 2280 Grobbendonk, per beveiligde zending verzonden op 5 
september 2018.  

Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier op 27 
september 2018. 

Gelet op de aanvraag die de volgende handelingen omvat: stedenbouwkundige 
handelingen.  

 

1. BASISGEGEVENS OVER DE AANVRAAG 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Liersebaan 293, 2240 
Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 5, sectie B, perceelnummer 118B2.  
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Het betreft een aanvraag tot regularisatie van twee afzonderlijke opritten.  

Vergunningshistoriek 

- 4 mei 2015 : slopen woning en bouwen handelszaak met woonst (dossier 
871.1-2015.5) 

- 23 november 2015 : wijzigen inplanting vergunde handelszaak met woonst 
(dossier 871.1-2015.107) 

- 6 juni 2016 : plaatsen van een reclamezuil (dossier 871.1-2016.73) 

Openbaar onderzoek 

De vereenvoudigde vergunningsprocedure wordt gevolgd. De aanvraag moet niet 
openbaar gemaakt worden. 

Adviezen 

Wegen & Verkeer 

Gelet op het ongunstig advies van Agentschap Wegen & Verkeer van 2 oktober 2018 
met ref. AV/114/2018/00299 om volgende reden : 

Er worden 2 opritten voorzien waarvan de linkse 9,29 meter breed is en rechtse 6,09 
meter. Het aanleggen van een aparte oprit voor het winkelgedeelte en een aparte 
voor de private woonst vormt geen enkele meerwaarde voor de verkeersveiligheid. 

Integendeel, hierdoor ontstaan er 2 conflictpunten die de verkeersveiligheid in het 
gedrang brengen. 

Voor deze 2 opritten werd reeds een ingebrekestelling en een pv opgemaakt omdat 

ze een bouwovertreding zijn op de oorspronkelijke bouwaanvraag. In deze 
bouwaanvraag werd 1 oprit van 4,5 meter breed voorzien in het midden van het 
perceel. Deze oprit gaf zowel toegang tot de parkeerplaatsen voor het winkelgedeelte 

als tot de parking voor de private woonst. 

De voortuin moet dan ook worden ingericht zoals voorzien in de 
oorspronkelijke bouwaanvraag. 

Provincie Antwerpen 

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Provincie Antwerpen Departement 
leefmilieu en Dienst Integraal Waterbeleid van 15 oktober 2018 met ref. DWAD-
2018-1070 om volgende redenen :  

Het advies is gunstig, mits er rekening gehouden wordt met de voorwaarden en 
maatregelen opgelegd in punt 4, in het bijzonder met de daar vermelde 

aandachtspunten, aanbevelingen en voorwaarden: 

- De fundering dient eveneens waterdoorlatend aangelegd te zijn. Indien dit 
niet het geval is zal water versneld afstromen naar het openbaar domein. 

In dat geval dient het afstromend hemelwater voor het openbaar domein 
opgevangen worden om te infiltreren. 

 

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen: / 
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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 gedeeltelijk in woongebied met landelijk karakter en gedeeltelijk in 
agrarisch gebied. 

Onder woongebied met een landelijk karakter wordt verstaan de landelijke dorpen, de landelijke 
gehuchten en de bestaande en af te werken lintbebouwing. Deze laatste wordt doorgaans ook  
afwerkingsgebied  genoemd.  

Woongebieden met landelijk karakter zijn in hoofdzaak bestemd « voor woningbouw in het algemeen 
en tevens voor landbouwbedrijven. Zowel bewoning als landbouw zijn bijgevolg de hoofdbestemmingen 
van het gebied, en beide bestemmingen staan er op gelijke voet. Daarnaast kunnen eveneens de 
andere inrichtingen, voorzieningen en activiteiten, bedoeld in artikel 5.1.0. worden toegelaten. (artikel 5 
van het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen). 

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 300m van een woongebied of 
op ten minste 100m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter 
betreft. De afstand van 300 en 100m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande 
bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 
35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden (artikel 11 van 
het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en de gewestplannen). 

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

De aanvraag is niet gesitueerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.  

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

De aanvraag omvat de regularisatie van twee afzonderlijke opritten bij een 
handelspand met woonst waarvoor in 2015 een vergunning werd verleend: - de 
verhardingen werden anders uitgevoerd.  

Een klein gedeelte van het terras achter het gebouw bevindt zich in het agrarisch 
gebied. Dat dit kleiner is dan de vrijgestelde oppervlakte van 80m². 

Conform het vrijstellingsbesluit zijn het aanleggen van niet – overdekte constructies 
(waaronder verhardingen) in de zijtuin en achtertuin vrijgesteld van 
vergunningsplicht. Dat achter de woning reeds een terras aanwezig is van 9 m x 
29,30 m waardoor de vrijgestelde 80m² ruimschoots overschreden is. Het terras 
werd ook groter uitgevoerd dan vergund.  

Conform het vrijstellingsbesluit zijn het aanleggen van voor strikt noodzakelijke 
toegangen tot de woning vrijgesteld van de vergunningsplicht. Het aanleggen van 
meerdere opritten en parkeerplaatsen vallen niet onder deze vrijstellingsregelgeving. 
Dat in de voortuin reeds twee opritten aanwezig zijn van 9,29 m breed en 6,09 m 
breed. Bijhorend bij de oprit van 9,29 m breedte zijn er parkeerplaatsen aangelegd 
in de voor- en zijtuinstrook. Dat in de voortuin een centraal gelegen voor het 
handelspand een wandelpad is aangelegd van 1,48 m breed. In de eerdere 
vergunning was er slechts één oprit vergund met een breedte van 4 m, hierdoor 
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werd er met het aanleggen van meerdere opritten en parkeerplaatsen een 
overtreding begaan. 

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming van het 

gewestplan.  

 

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.  

Adviezen 

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de provincie Antwerpen, 
Departement leefmilieu en dienst Integraal Waterbeleid betreffende de 
waterproblematiek. Dat het onbekend is of de fundering waterdoorlatend is, zal de 
opgelegde voorwaarde worden bijgetreden en zal worden opgelegd in de 
vergunningsvoorwaarden. 

Gelet op de ligging van het pand langsheen de gewestweg N14 werd het advies 
gevraagd aan de afdeling Wegen en Verkeer. Dit advies is ongunstig. Er werd in de 
plaats van één oprit twee opritten voorzien waarvan het linkse 9,29 m breed is en 
het rechtse 6,09 m. Het aanleggen van deze extra oprit vormde geen meerwaarde 
voor de verkeersveiligheid en brachten integendeel twee conflictpunten met zich mee 
die de verkeersveiligheid in het gedrang kunnen brengen. Dit standpunt kan worden 
bijgetreden. 

Overwegende dat langsheen de gewestweg het Agentschap per perceel één inrit toe 
laat van 4,5m breed. De linkse oprit toegang kan verlenen naar zowel de 
parkeerplaatsen, als naar het magazijn en naar de privéwoning. Hierdoor wordt er 
geopteerd om de linkse oprit te behouden, mits de breedte wordt herleid naar de 
toegewezen breedte zoals vermeld in het advies van Wegen en Verkeer. Hierdoor 
wordt de maximumbreedte van de linkse oprit aan de straatzijde 4,50m. 

Goede ruimtelijke ordening 

De aanvraag betreft het regulariseren van twee afzonderlijke opritten met 11 
parkeerplaatsen aan de linkse oprit, een breder aangelegde rechtse oprit en een 
vergroot terras aangrenzend aan de achterzijde van de handelszaak met woonst.  

Er was reeds een vergunning verleend op 23 november 2015. Hier was slechts één 
oprit voorzien met een toegang van 4 m breed en 7 parkeerplaatsen gelegen 
centraal in de voortuin. Deze oprit gaf zowel toegang tot de parkeerplaatsen voor de 
handelszaak als tot de parking voor het woninggedeelte. Voor de oprit aangrenzend 
aan de woning was er een breedte voorzien van 3,5 m en een terras aangrenzend 
aan de achterzijde van het gebouw met een oppervlakte van 91,89 m². Voor de oprit 
aan de handelszaak was een breedte voorzien van 4 m die breder werd naar 8 m om 
de auto’s op de parking te kunnen laten draaien. 

Gelet dat er twee aparte opritten geplaatst werden. De linkse oprit is aan de 
straatzijde 9,29 m breed en op het perceel 6,10 m breed. Aansluitend is er plaats 
voorzien voor 11 parkeerplaatsen vervaardigd in beton met infiltratiestroken, de 
totale oppervlakte hiervoor is 422,09 m². Aan de rechterzijde van het perceel is een 
oprit aangesloten die verbinding maakt met het woninggedeelte, deze heeft aan de 
straatzijde een breedte van 6,09 m, in de voortuin een breedte van 4,08 m en 
aangrenzend aan de woning een breedte van 3,99 m. De private oprit is tot aan de 
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handelszaak vervaardigd in beton met infiltratiestroken en bedraagt een + / - 86,4 
m², langs het gebouw is de oprit voor het privé gedeelte vervaardigd in grijze tegels 
en bedraagt een 81, 79 m². De rechtse oprit is gelegen vanaf de voorgevelbouwlijn 
met een 1,29 m van de perceelsgrens. In het midden van het perceel is er een 
toegang voorzien voor de voetgangers naar de handelszaak met een breedte van 
1,48 m eveneens vervaardigd in beton met infiltratiestroken. Het resterende 
gedeelte van de voortuin is aangelegd als siertuin. 

Gelet dat er aan de achterzijde van de woning een terras is aangelegd van 29,30 m 
breedte en 9 m diepte en in totaal een 263,7 m² bedraagt in plaats van de vergunde 
91, 89 m². Deze is aangelegd in grijze tegels, wat geen waterdoorlatend vermogen 
bevat, bijgevolg gebeurd de afwatering van het terras naar de tuin. 

Omwille van de handelsfunctie en de ligging langs de gewestweg, waar geen 
parkeermogelijkheden zijn, aanvaardbaar, doch dient deze in verhouding te zijn met 
de grootte van het perceel. Door aan weerszijden verharding te voorzien met 
bijkomend centraal een toegangspad wordt de hele voortuin bijna verhard, wat niet 
kwalitatief is. Door de oprit van het woongedeelte te scheiden van deze van de 
winkel wordt er overbodige verharding aangelegd. Er bevindt zich geen garage aan 
de rechterkant, een oprit voor een wagen is dan ook niet noodzakelijk.  Het terras 
achteraan sluit aan bij de verharding links waardoor er vanuit de parking ook 
toegang is naar het woongedeelte dat de ingang heeft aan de rechterzijde. Een 
wandelpad van 1m breed van de verharding achter het gebouw naar de inkomdeur 
aan de rechterzijde is toegelaten. De verharding achter kan dan dienen als 
verbindingspad tussen de parking en de inkom en als laad – en loszone voor het 
handelspand. Achteraan op het gelijkvloers bevindt zich een magazijn met poort. 
Gezien zijn dubbele functie kan deze grote verharding worden toegelaten. 

Zoals eerder vermeld kan de linkse oprit met parkings worden toegelaten en zal deze 
dienst doen als enige inrit voor zowel de handelsfunctie als de woonfunctie. De 
rechtse oprit en het centrale pad dienen heraangelegd te worden met groenaanleg 
en de functie als voortuin te hernemen. De linkse inrit dient versmald te worden naar 
4,5 m breed aan de straatzijde. Door de overbodige verharding te vervangen door 
groenaanleg en achteraan de tuinzone ook te voorzien met groenaanleg is nog 
voldoende groen op het perceel en nog voldoende ruimte om het water te laten 
infiltreren.  

Rondom bevinden zich woningen, horecazaak en aangrenzend een tuincentrum. Het 
agrarisch gedeelte van de tuin betreft geen groot openruimte gebied door de ligging 
tussen de Liersebaan en de Massenhovensesteenweg.  

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

- Enkel de verharding aan de linkse zijde  van het gebouw wordt toegelaten. 
- De linke inrit die behouden wordt dient versmald te worden naar 4,5 m 

breedte aan de straatzijde. 
- De overige verharding dient vervangen te worden door groenaanleg mits 

een toegangspad van 1m vanuit de verharding achter het gebouw naar de 
inkomdeur aan de rechterzijde.  
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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, 
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 is gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied. Gelet op het 
voorwaardelijk gunstig advies van de Provincie Antwerpen Departement Leefmilieu 
en Dienst Integraal Waterbeleid. Het advies werd gunstig geacht met de volgende 
voorwaarde:  

De fundering moet aangelegd worden met waterdoorlatend materiaal. Als dit niet het 
geval is zal het water versnelt afstromen naar het openbaar domein, in dit geval 
dient het afstromend hemelwater voor het openbaar domein opgevangen te worden 

om te infiltreren. 

 

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.  

 

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.  

 

BESLUIT:  

Artikel 1.  

De aanvraag ingediend door Studiebureau Verhaert, met als conctactadres 
Kasteelstraat nr. 9 te 2280 Grobbendonk, inzake de regularisatie van twee 
afzonderlijke opritten, gelegen te Liersebaan 293 , 2240 Zandhoven, kadastraal 
bekend afdeling 5, sectie B, perceelnummer 118B2, wordt gedeeltelijk vergund. 
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Artikel 2.  

De volgende voorwaarden of lasten worden opgelegd:  

- Bijzondere stedenbouwkundige voorwaarden:  

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

– enkel de linkse oprit met bijhorende parkings worden vergund. Deze oprit 
dient aan de straatzijde te versmallen tot 4,5m.  

-de overige verharding, zoals in het rood aangeduid op het aangepast 
inplantingsplan, dient opgebroken te worden en vervangen te worden met 
groenaanleg. Er mag enkel een verhard toegangspad  van 1m behouden 
worden vanuit de verharding achter het gebouw tot aan de inkomdeur aan de 
rechtse kant.  

2. De fundering dient eveneens waterdoorlatend aangelegd te zijn. Indien dit 
niet het geval is zal water versneld afstromen naar het openbaar domein. In 
dat geval dient het afstromend hemelwater voor het openbaar domein 
opgevangen worden om te infiltreren. 

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

4. Het melden van de start en het einde van de werken aan het 
gemeentebestuur via de daarvoor bedoelde aanvraagformulieren.  

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, 
 

Leen Boeckmans 
Algemeen directeur dd. 

Luc Van Hove 
Burgemeester - Voorzitter 

 

Voor eensluidend uittreksel, 
Zandhoven, 26 november 2018. 

 
Leen Boeckmans  Luc Van Hove 
Algemeen directeur dd. 
 
 
 

 

Burgemeester - Voorzitter 
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Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning 

 
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen 
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg. 
 
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° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid 
zijn gemachtigde;  
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend 
Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde. 
 
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 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. 
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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 

 
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° 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) 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.  
 
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 vijftien 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.  
 
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. 
 
 

 


