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Uittreksel 
College van burgemeester en schepenen 

30 september 2019 
 
Aanwezig: Luc Van Hove, Burgemeester - Voorzitter 

Van Staeyen Steven, Willems Rudolf, Maes Mieke, 
Lauwereys Jelle, Schepen 
Leen Boeckmans, Algemeen directeur wnd 
 

Verontschuldigd: 
 

Geens Joris, schepen 
Smeets Annick, Algemeen directeur 

 
WEIGEREN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET VERKAVELEN VAN 
EEN PERCEEL IN VIER KAVELS VOOR HALFOPEN BEBOUWING – 

BOGAEREWEG NRS. 39-41-43-45. 

 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2019052305 

Dossiernummer gemeente: 201900072 

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 Bernaerts & Palmans met als contactadres 
Gustaaf Peetersstraat 62 te 2520 Ranst, per beveiligde zending verzonden op 18 
april 2019.  

Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier op 9 mei 
2019. 

Gelet op de aanvraag die de volgende handelingen omvat: verkavelen van gronden.  
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1. BASISGEGEVENS OVER DE AANVRAAG 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Bogaereweg nrs. 39-41-43-45,   
kadastraal bekend afdeling 1, sectie B, perceelnummers 409D, 407F.  

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een perceel in vier kavels voor 
halfopen bebouwing voor ééngezinswoning.  

Vergunningshistoriek 

Niet van toepassing. 

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 17 mei 2019 tot en met 15 juni 2019. 
Er werden geen bezwaren ingediend. 

Adviezen 

Pidpa-riolering 

Gelet op het advies van Pidpa-riolering van 27 mei 2019 met ref. 190429 L-19-458 
met bijgevoegde offerte van 12 juni 2019 met ref. L-19-458/52063723. 

Telenet 

Gelet op het advies van Telenet van 21 mei 2019 met ref. 25039422 met 
bijgevoegde offerte. 

Fluvius 

Gelet op het advies van Fluvius van 29 mei 2019 met ref. 331090_41251 met 
bijgevoegde offerte. 

Proximus 

Gelet op het  gunstig advies van Proximus van 21 mei 2019. 

Pidpa- distributie drinkwater 

Gelet op het  gunstig advies van Pidpa van 23 juli 2019 met ref. 190429 L-19-458. 

Provincie Antwerpen – dienst Integraal Waterbeleid 

Gelet op het ongunstig advies van Provincie Antwerpen Dienst Integraal Waterbeleid 
van 30 augustus 2019, ontvangen op 25 september 2019, met ref. DWAD-2019-
1009 dat het volgende stelt : Ongunstig aangezien het schadelijk effect op het 
watersysteem niet kan voorkomen worden door het opleggen van beperkte 
voorwaarden. 

Administratieve lus  

Omwille van een administratieve vergissing werd het advies van de provincie 
Antwerpen – dienst Integraal Waterbeleid pas gevraagd op 12 augustus 2019. 
Omwille van het ontbreken van een verplicht advies werd een administratieve lus op 
19 augustus 2019 toegepast.  
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Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen 

Conform art. 4.4.9/1 werd een afwijking gevraagd van de stedenbouwkundige 
voorschriften van het BPA Bogaerevelden goedgekeurd door Koninklijk Besluit van 3 
juni 1975.  
 
 
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 in woongebied.  

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en 

kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in 

een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-

culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor 

agrarische bedrijven. 

 
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover 

ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het Koninklijk besluit van 28 

december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de 

gewestplannen). 

De aanvraag omvat het verkavelen van een perceel in 4 kavels voor 
ééngezinswoning, type halfopen bebouwing. De aanvraag is in overeenstemming met 
de onderliggende gewestplanbestemming.  

De aanvraag is niet gesitueerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.  

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

De aanvraag situeert zich binnen de grenzen van het bijzonder plan van aanleg 
Bogaerevelden, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 3 juni 1975. 

Gelet op artikel 3.01.2° Bebouwingswijze: ‘Vrijstaand.’ 

Overwegende dat de stedenbouwkundige voorschriften en het grafisch plan van BPA 
Bogaerevelden deze zone aanduiden als zone voor vrijstaande bebouwing, dat de 
aanvraag betreft het verkavelen van het perceel voor vier halfopen bebouwing en 
bijgevolg niet in overeenstemming is met de bestemming van het geldende BPA. Dat 
de linkse zijtuin van lot 1 in de aanvraag wordt aanzien als zijtuin en in het BPA deze 
zone is aangeduid als voortuinstrook omwille van de naastgelegen voetweg.  

Gelet op art. 4.4.9/1 van de VCRO betreffende het afwijken van stedenbouwkundige 
voorschriften van een BPA dat ouder is dan 15 jaar: - dat het BPA een verdere 
specificering was van het woongebied en de afwijkingen geen betrekking hebben op 
wegenis (de bestaande naastgelegen voetweg, ingetekend op het BPA, wordt 
gevrijwaard en maakt geen deel uit van de verkavelingsvraag), openbaar groen (de 
voortuin die zijtuin wordt is privaat groen) en erfgoedwaarden.   

De aanvraag is principieel in strijd met het geldende BPA maar in 

overeenstemming met de onderliggende gewestplanbestemming. Omwille 
van de gevraagde afwijking werd dit dossier aan een openbaar onderzoek 
onderworpen.  
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Mer-screening 

De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van bijlage III van het besluit inzake 
projectmilieueffectrapportage van 10 december 2004 en latere wijzigingen. Door de 
aanvrager werd een project – MER – screeningsnota opgesteld. Op basis van een 
toetsing aan de criteria van bijlage II van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid en latere wijzigingen, oordeelt de 
omgevingsambtenaar dat het voorgenomen project geen aanzienlijke gevolgen kan 
hebben voor het milieu en dient er geen milieueffectrapport opgemaakt te worden. 
Omwille van de gedeeltelijke ligging in effectief overstromingsgevoelig kan de 
aanvraag wel een negatieve impact hebben op de waterhuishouding en is het advies 
van de provincie Antwerpen – dienst Integraal Waterbeleid gevraagd.  

Goede ruimtelijke ordening 

De aanvraag omvat het verkavelen van een perceel, gelegen in BPA Bogaerevelden, 
voor het creëren van vier loten voor halfopen bebouwing. Het project is gelegen 
langsheen de Bogaereweg, een gemeenteweg, waar voornamelijk vrijstaande 
ééngezinswoningen gelegen zijn in een residentiële woonwijk die gevormd is door 
een typische klassieke verkaveling uit de jaren 80/90 die bestaat uit de Kriekenlaan, 
Sint – Jozefstraat, Kersenlaan, Perenlaan, Appellaan, …, aan de rand van het 
centrum van Zandhoven. Een invulling met ééngezinswoningen is functioneel 
inpasbaar in de omgeving en is een verdere verdichting van het woongebied en de 
woonwijk. Gemeenschapsvoorzieningen, winkels en horeca bevinden zich op 
fietsafstand van de aanvraag.  

Het BPA voorziet langsheen de Bogaereweg enkel vrijstaande woningen, in 
tegenstelling tot de Kriekenlaan, Sint – Jozefstraat, Kersenlaan, Boomgaardstraat, 
Perenlaan en Appellaan waar het BPA reeds de keuze laat om vrijstaand of halfopen 
te bouwen, doch bestaan de straten voornamelijk uit vrijstaande ééngezinswoningen 
opgebouwd uit één bouwlaag met schuin dak. Langsheen de Kriekenlaan  en Sint – 
Jozefstraat bevinden zich wel halfopen ééngezinswoningen die bestaan uit 2 
bouwlagen met schuin dak. Dit is het nieuwere gedeelte van de verkaveling met 
woningen die dateren vanaf 2008 en bevinden zich op ca. 200m van het perceel van 
de aanvraag.  Er bevinden zich ook reeds enkele recentere vrijstaande 
ééngezinswoningen (Kersenlaan 26, Sint – Jozefstraat 6/8, Bogaereweg 31/35) in de 
dichte omgeving die bestaat uit 2 bouwlagen met plat dak of schuin dak. De schaal 
van een halfopen bebouwing komt bijgevolg reeds voor in de wijk en de nieuwe 
woningen zullen geen schaalbreuk zijn met de bestaande bebouwing.  

Overwegende dat het perceel een totale oppervlakte heeft van 2.667 m² waarvan 
slechts 1404m² wordt gebruikt om de 4 loten te creëren. Op die manier kan er aan 
de linkerzijde, met een breedte van 3m, in de toekomst nog een voetweg, zoals 
opgesteld op het grafisch plan van het BPA worden gerealiseerd. Aan de rechterzijde 
blijft nog een deel vrij om de ontwikkeling van het achterliggende recreatiegebied 
niet te verhinderen.  
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De vier loten hebben elk een oppervlakte van 351 m², een totale diepte van 39 m en 
een breedte van 9 m. Er worden vier loten voor half open bebouwing gecreëerd 
waarvan de bouwzone voor het hoofdgebouw een maximum breedte heeft van 6 m, 
een maximumlengte heeft van 15 m, gelegen op 8 m uit de rooilijn, aan één zijde 
aansluitend aan de naast gelegen bebouwing en aan de andere zijde op 3 m van de 
perceelgrens, tot een diepte van 13 m een kroonlijsthoogte van 6,50 m en tot een 
diepte van 15 m een kroonlijsthoogte van 3,50 m. Enkel tot een diepte van 9 m mag 
er een nok worden voorzien tot een hoogte van 11 m en een dakhelling van 45°. 
Enkel ééngezinswoning met inbegrip van zorgwoningen worden toegelaten, 
eventueel met een functie complementair aan het wonen mits voldaan aan de 
voorwaarden. Het voorgesteld profiel is een gangbaar gabarit voor halfopen 
bebouwing en komt reeds voor in de Kriekenlaan en Sint – Jozefstraat.  

In de tuinzone, op 10 m uit de achtergevelbouwlijn, aangeduid op het 
inplantingsplan als zone voor bijgebouwen is er de mogelijkheid om een bijgebouw 
op te richten met een gezamenlijke maximumoppervlakte per perceel van 10% van 
de perceelsoppervlakte. Deze wordt geplaatst tussen de strook voor hoofdgebouwen 
en de achtergrens van het perceel op minimum 10 m uit de achtergevelbouwlijn, 
hetzij op de grens, hetzij op 3 m van de perceelsgrens en binnen de bouwstrook 
aangeduid op het plan. De bouwhoogte bedraagt maximum 3,50 m, indien op 3 m 
van de perceelsgrens bedraagt de nokhoogte maximum 4,50 m met een dakhelling 
van 45°.  

In de zijtuinstrook is er de mogelijkheid voor het plaatsen van een garage/carport bij 
de loten 1, 2 en 3. Deze wordt geplaatst op 5 m uit de voorgevelbouwlijn, de 
achterzijde mag samenvallen met de achtergevelbouwlijn van het hoofdgebouw zoals 
aangeduid op het grafisch plan en de zijgevel op de perceelsgrens. Een carport mag 
een maximum hoogte hebben van 3 m. De plaatsing van een carport in de zijtuin bij 
lot 1 en het gebruik van deze zone als zijtuin in plaats van voortuin zal de goede 
ruimtelijke ordening niet in het gedrang brengen en is gebruikelijk.  Het perceel 
grenst aan deze zijde aan een voetweg en niet aan een straat zelf wat toch een 
andere typologie is.  

Gezien de ligging van het perceel waar de inwoners voornamelijk aangewezen zijn op 
het gebruik van een auto of een fiets om te gaan werken, om boodschappen te 
doen,… De parkeermogelijkheden zijn dan ook een belangrijk aspect in de 
beoordeling. Het stallen van één tot twee wagens per lot is geen probleem gezien de 
oppervlakte en de diepte van de percelen voldoende zijn waardoor de omgeving met 
de bijkomende wagens niet belast zal worden. De extra woningen zullen niet zorgen 
voor extra verkeersbelasting in de wijk.  

Omwille van de bovenstaande redenen sluit het project aan bij de omgeving, de 
aanvraag brengt de goede ruimtelijke ordening niet in het gedrang en stemt overeen 
met de intenties van het BPA, doch wordt extra verdichting hiermee beoogd.  

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 mits een aanpassing van de verkavelingsvoorschriften: 

• 2.1.c: bouwvolume en 2.1.D: verschijningsvorm: … of mits akkoord van de 
eigenaar van het aanpalende perceel van hetzelfde bouwblok. Het is aan de 
vergunningverlenende overheid om hierover te beslissen. Deze kan niet 
afhankelijk worden gesteld van de goedkeuring van een aanpalende eigenaar. 
Bovenstaande zin wordt bijgevolg geschrapt. 
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• 2.4.2: verhardingen: verhardingen moeten beperkt blijven tot de bouwzone 
voor bij en hoofgebouwen:  Opritten, tuinpaden, terrassen bevinden zich 
voornamelijk buiten de bouwzone. Het enkel toelaten van verhardingen in de 
bouwzone impliceert dat in praktijk geen oprit kan worden aangelegd. Deze 
zin is dan ook strijdig met de volgende zin ( ‘Noodzakelijke verhardingen voor 
tuinpaden, terrassen, parkings en oprit mogen voorzien worden met 

waterdoorlaatbare en opbreekbare materialen’) en wordt daarom geschrapt.  

 

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 ligt in gedeeltelijk in effectief overstromingsgevoelig gebied en daarom 
werd het advies van de provincie Antwerpen, dienst Ingetraal Waterbeleid gevraagd 
en dit is ongunstig en wordt al volgt gemotiveerd: 

“De aanvraag omvat het gedeeltelijk verkavelen naar 4 half open bebouwingen. De 
percelen liggen in effectief overstromingsgevoelig gebied. Hier wordt op geen enkele 

manier over gesproken, noch wordt er rekening mee gehouden. De percelen worden 
opgehoogd en er worden geen compenserende maatregelen voorzien.  

Verder is het onduidelijk waarom slechts een gedeelte van het perceel verkaveld 

wordt, en wat de plannen en mogelijkheden blijven van de restzones die tevens 
overstromingsgevoelig zijn. Een integrale uitwerking van de percelen is aangewezen 
om geen toekomstige projecten te hypothekeren omwille van o.a de nodige 

waterberging voor overstromingswater.  

Aangezien de voorliggende aanvraag een grote negatieve impact heeft op het 
watersysteem kan hier geen gunstig advies voor afgeleverd worden.” 

Gelet op het RUP Bogaerevelden, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in 
zitting van 16 november 2017, en van goedkeuring onthouden door de 
gemeenteraad in zitting van 21 juni 2018: -dat in de procedure van de opmaak van 
dit RUP in de mer screening werd verduidelijkt dat de aanduiding als effectief 
overstromingsgevoelig gevoelig gebied te wijten is aan technische problemen met de 
riolering en ondertussen werd verholpen. Door te voldoen aan de gewestelijke 
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen 
en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater wordt de impact beperkt. Er 
wordt geen extra bebouwing voorzien ten opzichte van het geldende BPA.  

Het advies wordt daarom niet bijgetreden.  
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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.  

Het perceel van de aanvraag betreft geen beschermd monument (cultuurhistorisch 
landschap, stads – of dorpsgezicht, archeologische site) of vastgesteld erfgoed 
(bouwkundig erfgoed, landschapsatlas, historische tuinen en parken, houtige 
beplantingen, archeologische zones). 

 

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 hier niet bij  
aan. 

Overwegende dat het BPA in deze straat en de direct omliggende straten enkel 
vrijstaande ééngezinswoningen voorziet is het niet aangewezen om dit perceel met 
vier halfopen ééngezinswoningen te verdichten. Dit heeft een te hoge dichtheid en 
geeft een negatieve impact op de omgeving. De vier halfopen ééngezinswoningen 
sluiten fysisch niet aan bij de bestaande bebouwing en zijn bijgevolg niet functioneel 
inpasbaar in de omgeving en de goede ruimtelijke ordening. Ze bevinden zich op de 
rand van de verkaveling waar voornamelijk vrijstaande woningen die bestaan uit één 
bouwlaag met schuin dak, voorkomen, ongeacht hier al dan niet de keuze was om 
vrijstaand of halfopen te bouwen. De Bogaereweg is aangeduid om enkel vrijstaande 
woningen te voorzien, juist omwille van de ligging aan de rand van de wijk.  
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BESLUIT:  

Artikel 1.  

De aanvraag ingediend door Bernaerts & Palmans met als contactadres Gustaaf 
Peetersstraat 62 te 2520 Ranst inzake het verkavelen van een perceel in vier kavels 
voor halfopen bebouwing, gelegen te 2240 Zandhoven, Bogaereweg nrs.39-41-43-
45, kadastraal bekend afdeling 1, sectie B, perceelnummers 409D,407F wordt 
geweigerd omwille van niet verenigbaar met de omgeving en de goede ruimtelijke 
ordening.  

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 
 

Leen Boeckmans 
Algemeen directeur wnd 

Luc Van Hove 
Burgemeester - Voorzitter 

 

Voor eensluidend uittreksel, 
Zandhoven, 30 september 2019. 

 
Leen Boeckmans  Luc Van Hove 
Algemeen directeur wnd 
 
 
 

 

Burgemeester - Voorzitter 
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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; 

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn 

gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat; 

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn 

gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat. 

 

 

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. 
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Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de provinciale respectievelijk gewestelijke 

omgevingsambtenaar 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 provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem 

gemachtigde 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. 

 

Artikel 57/1. Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten 

en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn 

onontvankelijk. 

 

Artikel 58. Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen 

een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift 

per beveiligde zending meegedeeld. 

 

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de 

beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van: 

1° de beroepsindiener; 

2° de vergunningsaanvrager; 

3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 

4° het college van burgemeester en schepenen. 

 

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.  
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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. 


