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Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van de heer Bart Synaeve werd verleend door het 
college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 
15/01/2020 HET VOLGENDE BESLIST: 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager 
is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking 
van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.

Het betreft een aanvraag tot afbreken van een bestaand gebouw en opbouwen van een tweewoonst..
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen

De beslissing kan worden ingekeken op de dienst omgeving van de gemeente Diepenbeek tot 30 
dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Beroepsmogelijkheden
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het 
betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met 
rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent 
bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de 
vergunningsvoorwaarden.



Bezorg hiertoe een beroepschrift:
• digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be);
• per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie waarin deze beslissing gelegen is.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker 
verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking 
van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij 
aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

• de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
• het college van burgemeester en schepenen van Diepenbeek.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek; 
2. de volgende referentie: OMV_2019137873;
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze 

beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de 
omgevingsvergunning;

5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie met als referentie 
“beroep omgevingsvergunning OMV_2019137873” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw 
beroepschrift.

Tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een 
gemeenteweg kan in het kader van een schorsend administratief beroep tegen de 
vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse 
Regering. Artikel 31/1 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning regelt 
deze beroepsmogelijkheid. Ingevolge het delegatiebesluit is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en 
Openbare Werken, bevoegd voor dit “wegenberoep”. Dit beroep kan niet digitaal worden ingesteld.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende3 van het 
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de 
Vlaamse Regering van 27 november 2015. Lees ze grondig na.

http://www.omgevingsloket.be


Omgevingsloketnummer: OMV_2019137873
Dossiernummer: OMV20190171

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT 
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

De aanvraag ingediend door de heer Bart Synaeve, werd ingediend op 04/11/2019
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 21/11/2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Sint-Barbarastraat 10-12 te 3590 Diepenbeek, 
kadastraal bekend: Afdeling 71011, sectie I, perceel 1109B, 1109C

Het betreft een aanvraag tot afbreken van een bestaand gebouw en opbouwen van een tweewoonst..
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met 
de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens
Ligging volgens het gewestplan, de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen.
Gewestplan Hasselt-Genk goedgekeurd op 03/04/1979 - bestemming: woongebieden
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.

De aanvraag is niet gelegen in een bijzonder plan van aanleg of in een ruimtelijk uitvoeringsplan, 
noch binnen een goedgekeurde verkaveling.

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag
De aanvraag is niet gesitueerd in een algemeen of bijzonder plan van aanleg of in een ruimtelijk 
uitvoeringsplan. De aanvraag dient getoetst te worden aan de bepalingen van het gewestplan.

Overeenstemming met dit plan
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de stedenbouwkundige 
voorschriften.

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
Niet van toepassing.

Verordeningen
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen inzake :

- lozing van huishoudelijk afval en verplaatsbare aansluitingen op openbare riolering
- overwelven van baangrachten



De gewestelijke stedenbouwkundige verordening dd 09/06/2017 m.b.t. de aanleg van elektronische 
communicatienetwerken met hoge snelheid is van toepassing.

2. Historiek
Verkavelingsvergunning : V0153, Aanvraag voor een nieuwe verkaveling - Vergunning is vervallen
Verkavelingsvergunning : V0153A, Aanvraag voor een nieuwe verkaveling - De 
verkavelingsvergunning is geheel of gedeeltelijk herzien door een plan (BPA of RUP)
Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: 2016/00017, Regulariseren omvorming van 
pand met 3 eenheden naar 2 eenheden - Geweigerd
Aanvraag omgevingsproject: OMV20170002, Herinrichting Dautenbeek nr. 206, 2e cat 
stroomafwaarts Weyerstraat Diepenbeek - Vergunning onder voorwaarden

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
De aanvraag betreft : stedenbouwkundige handelingen 
Het betreft een aanvraag tot het slopen van het bestaande pand en het bouwen van een hedendaagse 
tweewoonst aan de Sint-Barbarastraat, kadastraal gekend als Sie I nrs 1109B, 1109C.
Het perceel bevindt zich in een woongebied waar de onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt 
door eengezinswoningen opgebouwd in een historisch gegroeide architecturale verscheidenheid. 
De aanvraag gaat over het vervangen van een gebouw met 2 woonentiteiten door een hedendaagse 
tweewoonst.
De constructie bestaat uit 2 halfopen woningen, opgebouwd met 2 volwaardige bouwlagen onder de 
kroonlijst, afgewerkt met een plat dak en uitgevoerd in rood-bruin genuanceerde gevelsteen in 
combinatie met zwart plaatmateriaal en een zwarte buitenschrijnwerkerij. 
Het gelijkvloers wordt ingericht met een inpandige garage aan de voorgevel en met de leefruimtes 
aan de zij- en achtergevel met zicht op de private tuinzone.
Op de eerste verdieping worden 4 slaapkamers, een badkamer en een technische ruimte voorzien.
De totale bouwdiepte op het gelijkvloers, inclusief het overdekt terras, komt op 20m. De bouwdiepte 
op de verdieping is 12m.

4. Openbaar onderzoek
De aanvraag werd getoetst aan de criteria van artikels 11 t.e.m. 14 van het Besluit van de Vlaamse 
Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
De aanvraag moet niet openbaar gemaakt worden. De vereenvoudigde vergunningsprocedure wordt 
gevolgd.

5. Adviezen
Op 21/11/2019 werd advies gevraagd aan Provincie Limburg - dienst water en domeinen.

6. Project-MER
Niet van toepassing.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier 
Planologische toets
Het ontwerp voldoet aan de algemene stedenbouwkundige voorschriften, de gebouwen staan 
ingeplant op 3m van de zijdelingse perceelsgrenzen.

Watertoets
Erosie: niet erosiegevoelig
Overstroming: mogelijk overstromingsgevoelig
Grondwaterstroming: zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1) 
Infiltratie: niet infiltratiegevoelig



Het voorliggend project heeft geen omvangrijke oppervlakte doch is gelegen in een mogelijk 
overstromingsgebied. In alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat het schadelijk effect 
onderzocht moet worden en dat door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het 
hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt wordt. Dit wordt gecompenseerd wordt door de 
plaatsing van een hemelwaterput van 5.000 liter en een infiltratievoorziening van 5.920 liter 
(9,47m2) voor elke woning apart, overeenkomstig de normen vastgelegd in de geldende 
verordening.
Het advies van de provinciale dienst Water wordt verderop behandeld.

Goede ruimtelijke ordening
Het ontwerp betreft het vervangen van een woning met 2 woonentiteiten door de bouw van een 
nieuwe grondgebonden tweewoonst aan de Sint-Barbarastraat, kadastraal gekend als Sie I nrs 
1109B, 1109C.
De constructie wordt opgebouwd met 2 volwaardige bouwlagen onder de kroonlijst, voorzien van 
een plat dak en heeft een totale bouwdiepte van 20m op het gelijkvloers en 12m op de verdieping.  
De functie, inrichting en bestemming voldoet aan de toegelaten eigenschappen binnen het 
woongebied. De inplanting tov. de rooilijn en tov. de zijdelingse perceelsgrenzen voldoet aan de 
algemene stedenbouwkundige normen.
De aanvraag is stedenbouwkundig en ruimtelijk aanvaardbaar en past in het straatbeeld.

Resultaten openbaar onderzoek
Er werd geen openbaar onderzoek gehouden

Bespreking adviezen
Op 12/12/2019 levert de provincie Limburg - dienst water en domeinen een ongunstig advies af:
Het nieuwe maaiveldpeil in de zijtuinen ligt 15 cm onder de nieuwe dorpel gelijkvloers = 41,02 – 0,15 = 40,87 
m TAW. Dit is tot 80 cm hoger dan het maaiveldpeil in de zijtuin van de buren. 
- Niveau bestaand terrein ter hoogte van voorgevel = 22 cm onder de wegas = 40,52 – 0,22 = 40,30 m TAW 
- Niveau bestaand terrein midden van het perceel = 45 cm onder de wegas = 40,52 – 0,45 = 40,07 m TAW 
De zijtuinen mogen niet opgehoogd worden tot tegen de buren. Het bestaande maaiveldpeil moet hier 
behouden blijven, met uitzondering van de noodzakelijke toegangen tot de woning. Dit moet verduidelijkt 
worden via een dwars terreinprofiel door zowel de bestaande als de nieuwe woningen. Ook de gevelaanzichten 
en doorsnedes van de nieuwe woningen moeten in die zin aangepast worden.

Naar aanleiding van dit ongunstig advies werden de plannen aangepast, wat resulteerde in een 
voorwaardelijk gunstig advies d.d. 17/12/2019:

• Het bestaande maaiveldpeil rond de woning, zowel in de zijtuinen als in de achtertuin, moet conform 
de plannen d.d. 16-12-2019 maximaal behouden blijven zodat natuurlijke afwatering van het terrein 
naar achter (richting Dautenbeek) mogelijk blijft. 

• Er mogen geen keermuren tegen de perceelsgrenzen met de buren geplaatst worden. Alle 
hoogteverschillen dienen op eigen terrein opgevangen te worden. 

Besluit
De aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening. Het 
voorgestelde ontwerp is tevens bestaanbaar met de goede plaatselijke ordening en met zijn 
onmiddellijke omgeving.

Voorwaarden
1. De algemene bouwvoorwaarden zijn van kracht:
• De lijnrichting vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen dient gevolgd.
• Het is verboden dat kelders en ondergrondse garages rechtstreeks worden aangesloten op de 

riolering.



• De aanvrager is verplicht een energiesteen te plaatsen die voldoet aan de bepalingen zoals 
aangegeven door de diverse nutsmaatschappijen.

• Elke bemaling (droogzuiging) in het kader van bouwkundige werken is een 
meldingsplichtige inrichting in het kader van Vlarem en dient op voorhand, overeenkomstig 
artikel 5.53.6.1.1.§2 van Vlarem II, gemeld te worden bij de gemeente d.m.v. een 
omgevingsmelding. Daarnaast is voor lozingen van meer dan 10 m³/u op de riolering de 
toestemming van Aquafin nodig.

2. Conform Vlarem II : art. 6.12 Beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en 
infrastructuurwerken en art. 6.4 Beheersing van asbest moeten alle voorwaarden en normen 
bij afbraak gevolgd worden zoals gevoegd in bijlage.

3. Het advies van de provincie Limburg – dienst water en domeinen dient strikt gevolgd te 
worden:

• Het bestaande maaiveldpeil rond de woning, zowel in de zijtuinen als in de achtertuin, moet 
conform de plannen d.d. 16-12-2019 maximaal behouden blijven zodat natuurlijke 
afwatering van het terrein naar achter (richting Dautenbeek) mogelijk blijft. 

• Er mogen geen keermuren tegen de perceelsgrenzen met de buren geplaatst worden. Alle 
hoogteverschillen dienen op eigen terrein opgevangen te worden. 

BESLUIT IN ZITTING VAN 15/01/2020

1) De aanvraag ingediend door  de heer Bart Synaeve, wordt vergund.

Voorwaarden
4. De algemene bouwvoorwaarden zijn van kracht:
• De lijnrichting vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen dient gevolgd.
• Het is verboden dat kelders en ondergrondse garages rechtstreeks worden aangesloten op de 

riolering.
• De aanvrager is verplicht een energiesteen te plaatsen die voldoet aan de bepalingen zoals 

aangegeven door de diverse nutsmaatschappijen.
• Elke bemaling (droogzuiging) in het kader van bouwkundige werken is een 

meldingsplichtige inrichting in het kader van Vlarem en dient op voorhand, overeenkomstig 
artikel 5.53.6.1.1.§2 van Vlarem II, gemeld te worden bij de gemeente d.m.v. een 
omgevingsmelding. Daarnaast is voor lozingen van meer dan 10 m³/u op de riolering de 
toestemming van Aquafin nodig.

5. Conform Vlarem II : art. 6.12 Beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en 
infrastructuurwerken en art. 6.4 Beheersing van asbest moeten alle voorwaarden en normen 
bij afbraak gevolgd worden zoals gevoegd in bijlage.

6. Het advies van de provincie Limburg – dienst water en domeinen dient strikt gevolgd te 
worden:

• Het bestaande maaiveldpeil rond de woning, zowel in de zijtuinen als in de achtertuin, moet 
conform de plannen d.d. 16-12-2019 maximaal behouden blijven zodat natuurlijke 
afwatering van het terrein naar achter (richting Dautenbeek) mogelijk blijft. 

• Er mogen geen keermuren tegen de perceelsgrenzen met de buren geplaatst worden. Alle 
hoogteverschillen dienen op eigen terrein opgevangen te worden. 

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;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve 
omgevingsvergunning aanvangt;
5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning 
aanvangen.

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.

§ 2/1. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de 
kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van 
de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 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.

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;
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.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd 
ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een 
gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de 
Vlaamse Regering.

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 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.

Beroepsmogelijkheden – regeling “wegenberoep” (het Decreet van 3 mei 2019 houdende de 
gemeentewegen)

Artikel 31/1. §1. Tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing 
van een gemeenteweg kan in het kader van een schorsend administratief beroep tegen de vergunningsbeslissing 



een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering door de personen of 
instanties, vermeld in artikel 53. De vereiste, vermeld in artikel 53, tweede lid, is ook van toepassing op het 
beroep tegen het besluit van de gemeenteraad.

Het beroep leidt tot de vernietiging van het bestreden besluit of tot de afwijzing van het beroep op grond van de 
onontvankelijkheid of de ongegrondheid ervan.

§ 2. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de Vlaamse 
Regering binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op:
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.

De indiener van het beroep bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig met de beveiligde zending van 
het beroep aan de Vlaamse Regering, een afschrift van het beroepschrift met een beveiligde zending aan het 
college van burgemeester en schepenen en aan de bevoegde beroepsinstantie, vermeld in artikel 52.

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen bezorgt het volledige dossier of een afschrift daarvan 
onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, aan het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken.

§ 4. De Vlaamse Regering neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn van negentig dagen, die 
ingaat de dag na de ontvangst van het dossier, vermeld in paragraaf 3. Die termijn is een termijn van orde.

De Vlaamse Regering brengt de indiener van het beroepschrift, de bevoegde overheid en de gemeente 
onmiddellijk op de hoogte van haar beslissing.

§ 5. Het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg 
kan alleen worden vernietigd:
1° wegens strijdigheid met het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;
2° wegens strijdigheid met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 
2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, 
vermeld in artikel 6 van hetzelfde decreet;
3° wegens de niet-naleving van een substantiële vormvereiste.

(NVDR: Ingevolge het delegatiebesluit (BVR 25/7/2014) is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare 
Werken, bevoegd voor dit “wegenberoep”. Dit beroep kan niet digitaal worden ingesteld.)

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.



INSTRUCTIES TOT AANPLAKKING
Op 15/01/2020 werd een beslissing genomen over uw aanvraag.

Hierbij vindt u:

• Het beslissingsformulier en eventuele bijlagen. Wij raden u aan dit formulier nauwgezet te 
lezen zodat u goed op de hoogte bent van welke rechten de vergunning verleent en welke 
voorwaarden er aan verbonden zijn.

• Het besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning.

Welke stappen moet u nog ondernemen?

1. Bekendmaking vergunning

• Het bijgevoegde en ondertekende formulier met als titel 'bekendmaking beslissing 
omgevingsvergunning' dient u aan te plakken.

• Dit formulier geeft aan dat de vergunning verleend is. U dient het gedurende een periode 
van 30 dagen onafgebroken en duidelijk zichtbaar aan te plakken op de plaats waarop de 
vergunningsaanvraag betrekking heeft. 

• Dit dient te gebeuren binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de beslissing. U hebt er 
zelf belang bij dit tijdig te doen, omdat anders de termijn om beroep in te dienen tegen uw 
vergunning niet van start gaat. 

2. Melden van de aanplakking via het omgevingsloket

U bent verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van het besluit ter 
bekendmaking van de omgevingsvergunning. U dient deze melding door te geven via het 
omgevingsloket.

3. Melden van begin en einde van de werken via het omgevingsloket.

U bent verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van het begin en einde van de werken. U dient 
deze melding door te geven via het omgevingsloket.

Wanneer mag u gebruik maken van de vergunning?
U mag pas een vergunning beginnen uitvoeren als u niet binnen 35 dagen, te rekenen vanaf de dag 
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. 

Meer informatie nodig?
Indien u meer informatie wenst, kan u contact opnemen met de dienst omgeving van de gemeente.
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