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BEVOEGDHEID 
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op grond van artikel 56 van het decreet 
over het lokaal bestuur en op grond van artikel  15 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning. 
 
JURIDISCH KADER 
De Vlaamse codex ruimtelijke ordening en diens uitvoeringsbesluiten. 
Het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 1995 en diens 
uitvoeringsbesluiten. 
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 
Het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking 
tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning en diens uitvoeringsbesluit van 24 
maart 2020. 
 
MOTIVERING 
De aanvraag ingediend door de heer en mevrouw Platteau Mathias - Haeck Pomelientje, 
Boekweitstraat 15 - 9900 Eeklo werd per beveiligde zending verzonden op 23 maart 2020. 
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 6 april 2020. 
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein: 
EEKLO 1 AFD D 0297 C  2  

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en het 
heraanleggen van verharding gelegen te Boekweitstraat 15, 9900 Eeklo. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar van . Dit verslag omvat volgende beoordeling van de aanvraag:  
Omschrijving van de aanvraag 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen 
De aanvraag omvat een verbouwing en uitbreiding van een eengezinswoning in de ‘witte wijk’, 
type halfopen bebouwing. 
De woning wordt aan de achtergevel uitgebreid met 2,80 m (op het gelijkvloers en verdieping); 
de totale bouwdiepte komt hierdoor op 10,07 m (idem aanpalende woning). 
De dakconstructie wordt bijgevolg uitgebreid tot een nokhoogte van 8,27 m; de dakhelling blijft 
behouden.  
De gevelsteen van de voorgevel wordt verwijderd en de te behouden gevels worden geïsoleerd. 
De gevels worden uitgevoerd in witte gevelsteen; het schrijnwerk in zwarte aluminium; de 
voordeur in natuurkleurig hout; de dakbedekking in blauw gesmoorde Vlaamse dakpannen. 
De verharding in silextegels wordt vervangen door niet-waterdoorlatende verharding. 

  

uittreksel uit het register 

van het college van burgemeester en schepenen 
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Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften 
Planologische voorschriften 
De aanvraag is volgens het gewestplan Eeklo-Aalter (KB van 24 maart 1978) gelegen in een 
woongebied. 
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van artikel 5.1.0. van het koninklijk 
besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt: 
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 gelegen binnen de grenzen van het PRUP 'Afbakening Kleinstedelijk Gebied 
Eeklo', zoals vastgesteld door de Vlaamse regering op 16 september 2009, maar in dit 
uitvoeringsplan werd geen specifieke bestemming toegekend aan het perceel in de aanvraag, 
zodat de voormelde bestemming volgens het gewestplan van kracht blijft. 
Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen 
de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling. Het blijft de 
bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden 
betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van 
het van kracht zijnde gewestplan. 
Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context 
Het terrein is niet gelegen op minder dan 30 m van het domein van autosnelwegen, hoofdwegen 
of primaire wegen categorie I volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen of langs gewest- 
of provinciewegen. 
De aanvraag moet niet voor advies voorgelegd worden aan het agentschap van het 
beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met de 
uitvoering van het beleid inzake onroerend erfgoed. 
Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, een speciale beschermingszone, of in een park 
of een bos. 
Verordeningen en andere wetgeving 
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-
voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater is niet 
van toepassing. De uitbreiding heeft een oppervlakte die kleiner is dan 40 m². De nieuwe 
verharding kan op eigen terrein in de bodem infiltreren. 
Externe adviezen 
Er zijn geen adviezen vereist vanuit het decreet betreffende de omgevingsvergunning (en het 
uitvoeringsbesluit). 

Het openbaar onderzoek 
Wettelijke bepalingen 
Er werd geen openbaar onderzoek gehouden. De aanvraag valt immers niet onder de categorie 
van aanvragen die moeten openbaar gemaakt worden volgens titel 3 van het 
Omgevingsvergunningsbesluit.  
De aanpalende eigenaar werd op 23 april 2020 aangeschreven aangezien de 
aanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of muren 
die in aanmerking komen voor gemene eigendom. De aanpalende eigenaar heeft geen bezwaar 
ingediend. 
Historiek van de vergunningstoestand 
Dossier 2896 – bouwen van een autobergplaats – vergunning verleend op 27 januari 1969. 
Dossier 2017/251 – bouwen van een tuinberging – vergunning verleend op 16 januari 2018. 
Beschrijving van de bouwplaats en de omgeving van de aanvraag 
Het eigendom is gelegen tegen de westelijke rand van de kern van Eeklo in een omgeving die in 
hoofdzaak bestaat uit residentiële woonwijken. Het eigendom maakt deel uit van een in de jaren 
’70 gerealiseerde woonzone ruimtelijk gesitueerd tussen de omliggende wegen Kriekmoerstraat, 
Oostveldstraat en Sportlaan. De ontsluiting van het gebied gebeurt in hoofdzaak via lokale en 
doodlopende wegen. De woonwijk kent een homogeen bezettings- en bebouwingspatroon, type 



 
 
 
 
 

3 

open en halfopen bebouwing, bestaande uit soortgelijke witgeschilderde ééngezinswoningen op 
kavels met een oppervlakte van tussen 500 en 700 m² en opgericht binnen een gabarit van 2 
volwaardige bouwlagen onder licht hellende bedaking.   
Juridische beoordeling van de aanvraag 
Mer-screening 
De aanvraag heeft geen betrekking op een project als vermeld in bijlage I, II of III van het besluit 
van de Vlaamse regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van 
projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage (milieueffectrapport). Een MER, ontheffing of 
projectmerscreening is bijgevolg niet vereist. 
Watertoets 
De bouwplaats ligt volgens de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden in een niet-
overstromingsgevoelige zone. De constructie heeft beperkte dimensies en geeft geen aanleiding 
tot een verminderde infiltratie in de bodem, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden 
dat het schadelijk effect beperkt is. Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte 
de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. De normen vastgelegd in de 
geldende gewestelijke stedenbouwkundige verordening zijn niet van toepassing omdat de 
aanvraag het bouwen van een constructie met een horizontale dakoppervlakte van minder dan 
40 m² omvat.  
Planologische en juridische beoordeling 
De vergunningverlenende overheid dient de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten 
en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde 
voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan als meest recente en gedetailleerde plan. 
Deze aanvraag tot omgevingsvergunning, voor het verbouwen en uitbreiden van een 
eengezinswoning, is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het geldend 
gewestplan, zoals hoger omschreven. Het betreft immers het uitvoeren van aan wonen 
gerelateerde werken. 
Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening 
Naast het juridisch aspect dient elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning beoordeeld in 
functie van de goede ruimtelijke ordening. 
Voor het betrokken terrein gelden geen specifieke stedenbouwkundige voorschriften opgelegd 
door een bijzonder plan van aanleg of een verkaveling zodat bij de beoordeling van onderhavige 
aanvraag naar de inpasbaarheid en verenigbaarheid met het woongebied geen concrete normen 
of verplichtingen kunnen worden gehanteerd. 
Bijgevolg zijn de specifieke kenmerken en karakteristieken van de omgeving van het betrokken 
terrein doorslaggevend. Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient hierbij 
beoordeeld in functie van een verantwoorde stedenbouwkundige uitbouw van het betrokken 
gebied en in de context van het omliggende bebouwingsbeeld in toepassing van artikels 1.1.4. 
en 4.3.1. van de VCRO. 
Volgens de vaste rechtspraak van de Raad van State moet de overheid bij de beoordeling van 
de goede plaatselijke ordening in de eerste plaats in concreto nagaan of de bouwaanvraag 
verenigbaar is met de ordening van de onmiddellijke omgeving (R.v.St., Bormans, nr. 160.445, 
22 juni 2006). Een aanvraag mag niet enkel beoordeeld worden in functie van het gevraagde 
bouwproject alleen, maar de beslissing moet rekening houden met de vergunde gebouwen uit de 
onmiddellijke omgeving (R.v.St., Vanassche, nr. 178.805, 22 januari 2008). 
Een goed beleid van ruimtelijke ordening moet er in eerste instantie op gericht zijn om de 
doelstellingen zoals deze in de gewestplannen zijn vastgelegd te realiseren. Concreet betekent 
dit dat de ingediende projecten minstens een bestendiging van de huidige ruimtelijke kwaliteiten 
moeten nastreven, en bij voorkeur zelfs een verbetering ervan moeten inhouden. 
De aanvraag betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en het heraanleggen 
van verharding, gelegen in een woongebied en is aldus in overeenstemming met de 
bovenvermelde bepalingen. Het perceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste weg en het 
ontwerp kadert naar functie en volume in de bebouwde omgeving. De uitvoering van de gevels 
met een witte gevelsteen past binnen de kenmerkende stijlcoherentie van de witte wijk. Het 
voorgestelde ontwerp beantwoordt aan de gangbare normen en is aanvaardbaar.  
Algemene conclusie 
Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht 
worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met 
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de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. Bijgevolg kan de gevraagde 
vergunning worden verleend. 

 
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van burgemeester en 
schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de behandeling van de aanvraag door de 
gemeentelijke omgevingsambtenaar van  en maakt ze zich eigen. 
 
BESLISSING 
Artikel 1 
De aanvraag ingediend door de heer en mevrouw Platteau Mathias - Haeck Pomelientje inzake het 
verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en het heraanleggen van verharding, gelegen 
te Boekweitstraat 15, 9900 Eeklo te vergunnen. 
Artikel 2 
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.  
Artikel 3 
Volgende voorwaarden worden opgelegd: 

 het indienen van een planaanvraag via het Kabel en Leidingen Informatie Portaal 
(www.klip.be) met het oog op het voorkomen van schade aan ondergrondse kabels 
en leidingen; 

 eventuele asbestplaten te laten verwijderen volgens de vigerende wetgeving, nl. 
artikel 4.7.0.1. van Vlarem II; 

 voorafgaandelijk contact op te nemen met de verantwoordelijke diensten van de 
verschillende nutsvoorzieningen, oa. de Watergroep, Fluvius, Telenet, Proximus;  

 ervoor te zorgen dat geen afbraakmateriaal op de aangelande eigendom terechtkomt;  

 alle afbraakmateriaal onmiddellijk van de bouwplaats te verwijderen;  

 vooraf de nodige aanvraag te doen bij de stedelijke technische dienst bij eventuele 
inname van openbaar domein tijdens de werken (oa. plaatsen container, 
bouwmaterialen);  

 de vrijgekomen mandelige muren voorzien te worden van een bouwfysisch 
verantwoorde bescherming, inzonderheid om eventuele waterinsijpeling te 
voorkomen;  

 op uw terrein dient het huishoudelijk afvalwater en het niet-opgeslagen hemelwater 
volledig gescheiden afgevoerd te worden tot aan de rooilijn. Voor de aansluiting op 
het openbaar rioleringsnet dient een aanvraag te worden ingediend bij de Watergroep 
(de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening). Deze aanvraag dient zo vlug 
mogelijk na het verkrijgen van uw stedenbouwkundige vergunning en vóór aanvang 
van de bouwwerken te worden ingediend (https://www.dewatergroep.be/nl-
be/afvalwater/aansluiting-op-het-gemeentelijk-rioleringsnet ). Naar aanleiding van 
deze aanvraag zal De Watergroep de wijze bepalen waarop uw riolering concreet moet 
uitgevoerd worden; 

 vooraleer de huisaansluiting definitief in dienst kan worden gesteld, dient de 
privéwaterafvoer te worden gekeurd (zie folder - https://www.dewatergroep.be/nl-
be/publicaties/2017/02/01/10/15/aquaflanders). U vindt een lijst van de erkende 
keurders op www.aquaflanders.be; 

 ervoor te zorgen dat het hemelwater dat op de verhardingen terechtkomt op eigen 
terrein in de bodem infiltreert ; het hemelwater mag niet opgevangen worden in goten 
en mag niet afgevoerd worden naar de riolering; 

 plaatsing van correct geïnstalleerde rookmelders conform de bepalingen van het 
decreet houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders van 1 juni 
2012 ('Richtlijnen voor de aankoop en de plaatsing van rookmelders in Vlaanderen' – 
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/huren-en-
verhuren/rookmelders-verplicht-nieuwe-woningen-huurwoningen-en-kamers). 

Artikel 4 
Volgende lasten worden opgelegd: 
Er worden geen lasten opgelegd. 
 

http://www.klip.be/
https://www.dewatergroep.be/nl-be/afvalwater/aansluiting-op-het-gemeentelijk-rioleringsnet
https://www.dewatergroep.be/nl-be/afvalwater/aansluiting-op-het-gemeentelijk-rioleringsnet
https://www.dewatergroep.be/nl-be/publicaties/2017/02/01/10/15/aquaflanders
https://www.dewatergroep.be/nl-be/publicaties/2017/02/01/10/15/aquaflanders
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/huren-en-verhuren/rookmelders-verplicht-nieuwe-woningen-huurwoningen-en-kamers
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/huren-en-verhuren/rookmelders-verplicht-nieuwe-woningen-huurwoningen-en-kamers
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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. 
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 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. 
§ 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, 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 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. 
 
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: 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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 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 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) 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.  
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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. 

 
 

Namens het college, 
 
Melina Van Audenaerde       Luc Vandevelde 
algemeen directeur wd.       burgemeester-voorzitter 
 

 
Voor eensluidend uittreksel: 

voor de burgemeester, 
de algemeen directeur wd. 

(artikel 279 decreet lokaal bestuur) 
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