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AANVRAAG TOT OMGEVINGSVERGUNNING – VERGUNNING 
 

 Handtekening burgemeester Handtekening algemeen directeur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 16-09-2019 het volgende besloten: 
 

Het college neemt kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en besluit over te 

gaan tot vergunning.  
 

De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden: 
1. De voorwaarden vermeld in het advies van de adviserende instanties moeten nageleefd worden; 

2. Er dient over de gehele perceelsbreedte langsheen de Melseledijk, met het openbaar domein, een 
niet overrijdbare scheiding te worden geplaatst; 

3. De stedenbouwkundige voorschriften moeten gevolgd worden; 
4. Omdat de aanvraag geen melding maakt van een reliëfwijziging, of een wijziging in de 

bodemsamenstelling, is het verboden om wijzigingen aan het bestaande reliëf en de bestaande 

bodemsamenstelling aan te brengen. 

 
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden: 

1. de aanvrager moet de ontbrekende collectieve nutsvoorzieningen aanleggen of uitbreiden op zijn 

kosten en het advies van de gemeentelijke technische dienst naleven voor de vervreemding en 
bebouwing van enig perceel; 

2. alle maatregelen moeten genomen worden om de aanpalende eigendommen van schade te 
vrijwaren; 

3. de nieuwe rioolaansluiting, indien die noodzakelijk is, moet u laten uitvoeren door de gemeente. 

Die nieuwe aansluiting zal hoe dan ook door de gemeente gefactureerd worden. 

 

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

 
Als er aan de bestaande infrastructuur (verlichtingspaal, nutsvoorzieningen, boordstenen, bomen, 
parkeerplaatsen……) wijzigingen moeten aangebracht worden,  moet dit tijdig aangevraagd worden. 

Alle kosten die uit de eventuele aanvraag voortvloeien, zijn ten laste van de aanvrager. Het is evenwel 
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de bedoeling dat de huidige infrastructuur in zijn huidige vorm behouden blijft. 

 
 

 Gegevens van de aanvraag 
 

OMV dossiernummer :  OMV_2019003107-CF 
 

De gemeente Beveren heeft op 18 mei 2019 een omgevingsvergunningsaanvraag tot een nieuwe 
verkaveling voor 2 bouwkavels ontvangen. 
 

De aanvraag werd stilzwijgend volledig en ontvankelijk verklaard op 18 juni 2019. 

 

 Gegevens van de aanvrager 
 

GEMEENTEBESTUUR Beveren, Stationsstraat 2, 9120 Beveren. 

 
 Gegevens van het perceel 
 

Melseledijk 101 en 103, 9120 Melsele, kadastraal bekend als 9de afdeling 46016,  
sectie B, 0793 X , 0796 K en 0793 W . 

 Gegevens advies GOA 

 

De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft deze aanvraag onderzocht op de overeenstemming met 
de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening en de overeenstemming met de goede 
ruimtelijke ordening en het ruimtelijk rendement, rekening houdend met de ter zake geldende 

wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten. 
 

Het college nam kennis van het voorwaardelijk gunstig advies van de gemeentelijk 

omgevingsambtenaar. Dat advies luidt als volgt:  

 

 

 Algemene conclusie 
 

Gelet op onderstaande vaststellingen en overwegingen komt de gemeentelijke omgevingsambtenaar tot 
onderstaand besluit: 
 

De aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening, en het 

voorgestelde ontwerp is verenigbaar met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke 

omgeving, mits aan de volgende voorwaarden en lasten wordt voldaan:  

1. de voorwaarden van de adviserende instanties moeten nageleefd worden; 
2. er dient over de gehele perceelsbreedte, langsheen de Melseledijk, met het openbaar domein een 

niet overrijdbare scheiding te worden geplaatst; 

3. de aanvrager moet de ontbrekende collectieve nutsvoorzieningen aanleggen of uitbreiden op hun 
kosten en het advies van de gemeentelijke technische dienst naleven, vóór de vervreemding en 

bebouwing van enig perceel;  
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4. reliëfwijzigingen zijn verboden, behoudens een minimale normalisatie en alle maatregelen moeten 
genomen worden om mogelijke wateroverlast op de aanpalende percelen te voorkomen; 

5. alle maatregelen moeten genomen worden om de aanpalende eigendommen van schade te 
vrijwaren; 

 

Advies:  voorwaardelijk gunstig. 
 

  Stedenbouwkundige basisgegevens 

 

 

 

Plannen en zones 

Volgens het Gewestplan Sint-Niklaas - Lokeren is het perceel gelegen in woongebied.   
 

 Rooilijnen 
Het perceel grenst aan de nieuwe rooilijn cfr. de nieuwe uitvoeringsplannen heraanleg N450. 
 

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen 
Er zijn geen afwijkings- en uitzonderingsbepalingen. 
 

 Verordeningen 
 

De gewestelijke bouwverordening van 29.04.1997 inzake wegen voor voetgangersverkeer is van 
toepassing.  

Het decreet van 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid, goedgekeurd op 20.07.2006, is van 
toepassing. 

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5.07.2013 inzake hemelwaterputten, 

infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater is van 
toepassing. 
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 9.06.2017 inzake breedband is van toepassing op 

deze aanvraag. 

De gemeentelijke algemene stedenbouwkundige verordening van 25.06.2018 is van toepassing op deze 

aanvraag. 
 

 Andere voorschriften die van toepassing zijn 
 

Uitrusting wegen 
De aanvraag is zowel gelegen aan een voldoende uitgeruste gewestweg (N450, ter plaatse gekend als 

“Melseledijk”) als gemeenteweg (met name de Brielstraat), die beide voorzien zijn van alle gebruikelijke 
nutsvoorzieningen.  
 

Zuiveringszone 
Centrale gebied 

 

 Adviezen 

 
Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft advies uitgebracht op 3 juli 2019.  
De eindconclusie van het advies luidt als volgt: Voorwaardelijk gunstig. 
  

Proximus heeft advies uitgebracht op 1 juli 2019.  

De eindconclusie van het advies luidt als volgt: Voorwaardelijk gunstig. 
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De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening heeft advies uitgebracht op 28 juni 2019.  

De eindconclusie van het advies luidt als volgt: Gunstig. 
  

Telenet heeft advies uitgebracht op 18 juli 2019.  
De eindconclusie van het advies luidt als volgt: Gunstig. 
  

De Polder van het Land van Waas heeft advies uitgebracht op 16 juli 2019.  

De eindconclusie van het advies luidt als volgt: Voorwaardelijk gunstig.  
 

Fluvius heeft advies uitgebracht op 2 augustus 2019.  

De eindconclusie van het advies luidt als volgt: Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig.  
  

 Openbaar onderzoek  en scheidingsmuren  
  

De aanvraag werd per beveiligde zending verzonden op 18 mei 2019 en volledig en ontvankelijk verklaard 

op 18 juni 2019.  Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 27 juni 2019 tot en met 26 juli 2019. 
 

Dit openbaar onderzoek gaf geen aanleiding tot bezwaren of opmerkingen.  

 
 Watertoets 

 

Voor de aanvraag moet geen watertoets (BVR 12.12.2014 art. 3 § 2) opgemaakt worden want: 

 Het perceel is niet gelegen in (mogelijk / effectief) overstromingsgevoelig gebied; 

 De bebouwing zorgt niet voor een toename van horizontale dakoppervlakte van meer dan  

1 hectare; 

 Het perceel is niet gelegen binnen de 50 meter van het talud van een waterloop; 

 Het perceel is niet gelegen binnen een afgebakende oeverzone; 

 Er vinden geen vegetatiewijzigingen plaats (decreet natuurbehoud 21.10.1997). 

 
 Onroerend erfgoed 

 

De aanvraag heeft geen betrekking op een beschermde archeologische site, een beschermd monument, 

een beschermd cultuurhistorisch landschap of een beschermd stads- of dorpsgezicht.  

De aanvraag heeft geen betrekking op vastgesteld onroerend erfgoed of een vastgestelde archeologische 

zone. De aanvraag is niet gekoppeld aan een bekrachtigde archeologienota.  
 

 MER-toets 
 

Het gaat hier om een project opgenomen in bijlage III bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn).   

Er dient dus een MER-screeningsnota bij het dossier te zijn bijgevoegd. 
 

Uit de project-MER-screeningsnota is gebleken dat de aanvraag geen aanleiding zal geven tot aanzienlijke 
milieueffecten. Daarom kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt. 
  

 Natuurtoets 
 

De aanvraag bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden.  
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 Beoordeling verkavelingsaanvraag 
 

Beschrijving van de aanvraag  
De aanvraag betreft een nieuwe verkaveling voor 2 bouwkavels. 
 
Beschrijving van de bouwplaats 

Het bouwterrein ligt aan de rand van het centrum van de deelgemeente Melsele, tussen de Melseledijk en 
de Brielstraat, naar alle waarschijnlijkheid in kleinstedelijk gebied.  
Het terrein is momenteel onbebouwd.  
Het perceel heeft een onregelmatige vorm en is vooraan op de bouwlijn ong. 16m breed. 
 

Beschrijving van het referentiebeeld of de bouwplaats 
Morfologie: een mix van verschillende types bebouwing (gesloten, halfopen, open) 

Typologie: voornamelijk eengezinswoningen. 
Bouwprofiel: max. 2 bouwlagen met een kroonlijsthoogte van ongeveer 6 m.  onder hellend dak.  

 

Functionele inpasbaarheid 

De verkaveling is in overeenstemming met de gewestplanbestemming. 
 

Cultuurhistorische aspecten 

De aanvraag heeft geen betrekking op een vastgestelde archeologische zone. 

 

Hinderaspecten en gebruiksgenot 

Er is geen noemenswaardige hinder te verwachten. 

 

 Uiterlijke kenmerken 

 
Verschijningsvorm 

Het project voorziet een nieuwe verkaveling voor 2 loten met volgende kenmerken: 

 Bouwdiepte gelijkvloers: max.11m 

 Bouwdiepte verdieping: max. 11m 

 Gevelbreedte: voor lot 1, 6m en voor lot 2, 8m  

 Kroonlijsthoogte hoofdgebouw: tussen 5.60m en 6.40m en per bouwblok gelijk 

 Dakvorm hoofdgebouw: hellende daken tussen 35° en 45° en de nok evenwijdig met de bouwlijn 
 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen inzake de verschijningsvorm.  
 
Tuinzones 
De afmetingen van de achtertuinzone, de verhardings- en bebouwingsgraad van de tuinstroken zijn in 

overeenstemming met de bepalingen inzake de tuinzones.  

 
Bodemreliëf 
De aanvraag maakt geen melding van een reliëfwijziging, of een wijziging in de bodemsamenstelling. 
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 Mobiliteit 

 
Het is verboden om een autostaanplaats in de voortuin te realiseren. Het is eveneens verboden om een 
inpandige garage in de woning te voorzien. 
Er kan geparkeerd worden op eigen terrein, toegang uitsluitend te nemen via de Brielstraat. 

Lot 3 buiten de verkaveling voorziet 10 parkeerplaatsen. 
 
De creatie van de 2 bouwkavels zal dus geen extra parkeerdruk op de omgeving veroorzaken. 
 

 

 

 Algemene bepalingen 

 
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 drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen; 

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning 

aanvangt. 

 
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of 

drie 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, 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. 
 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, 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 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 9 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 2030-2663-5781-7826.

https://www.verifieer.be/code/2030266357817826


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 of drie jaar, vermeld in artikel 99, 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 of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, 

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. 

 

Artikel 102. § 1. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden waarbij geen nieuwe wegen worden aangelegd of het tracé van 

bestaande gemeentewegen niet moet worden gewijzigd, verbreed of opgeheven, vervalt van rechtswege als: 

1° binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is overgegaan tot registratie van de verkoop, de 
verhuring voor meer dan negen jaar of de vestiging van erfpacht of opstalrecht ten aanzien van ten minste één derde van de kavels; 

2° binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is overgegaan tot dergelijke registratie ten 

aanzien van ten minste twee derde van de kavels. 

Voor de toepassing van het eerste lid: 

1° wordt met verkoop gelijkgesteld: de nalatenschapsverdeling en de schenking, met dien verstande dat slechts één kavel per deelgenoot of 
begunstigde in aanmerking komt; 

2° komt de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht van de verkaveling in haar geheel niet 

in aanmerking; 

3° komt alleen de huur die erop gericht is de huurder te laten bouwen op het gehuurde goed in aanmerking. 

Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de omgevingsvergunning voor het verkavelen 
van gronden, met verkoop gelijkgesteld. 

§ 2. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden waarbij nieuwe wegen worden aangelegd of waarbij het tracé van bestaande 

gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven wordt, vervalt van rechtswege als: 

1° binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is overgegaan tot de oplevering van de 

onmiddellijk uit te voeren lasten of tot het verschaffen van waarborgen betreffende de uitvoering van deze lasten op de wijze, vermeld in 
artikel 75; 

2° binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is overgegaan tot registratie van de in paragraaf 

1 vermelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste één derde van de kavels; 

3° binnen een termijn van vijftien jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is overgegaan tot registratie van de in 

paragraaf 1 vermelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels. 
 

Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de omgevingsvergunning voor het verkavelen 

van gronden, met verkoop gelijkgesteld. 

§ 3. Als de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het 

verkavelingsproject, worden de termijnen van verval, vermeld in de paragrafen 1 tot en met 2, gerekend per fase. Voor de tweede en 
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase. 

§ 4. Het verval, vermeld in paragraaf 1 en 2, 2° en 3°, geldt slechts ten aanzien van het niet bebouwde, verkochte, verhuurde of aan een 

erfpacht of opstalrecht onderworpen gedeelte van de verkaveling. 

§ 5. Onverminderd paragraaf 4, kan het verval van rechtswege niet worden tegengesteld aan personen die zich op de omgevingsvergunning 

voor het verkavelen van gronden beroepen als zij kunnen aantonen dat de overheid na het verval en ten aanzien van een of meer van hun 
kavels binnen de verkaveling, wijzigingen aan deze omgevingsvergunning heeft toegestaan of stedenbouwkundige of bouwvergunningen of 

stedenbouwkundige attesten heeft verleend in zoverre deze door de hogere overheid of de rechter niet onrechtmatig werden bevonden. 

§ 6. De Vlaamse Regering kan maatregelen treffen aangaande de kennisgeving van het verval van rechtswege. 

 

Artikel 103. De termijnen van vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de 
omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9, behoudens als de verkaveling in 

strijd is met een vóór de datum van de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval 

blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden. 

 

De termijnen van vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, 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 vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, 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 vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in 
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titel VI, 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 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. 

 

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. 
 

 

 

 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 9 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 2030-2663-5781-7826.

https://www.verifieer.be/code/2030266357817826


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:  

 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.  

 

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. 
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