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Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Christophe De Pauw,
met als adres Sint Goriksstraat 56, 1730 Kobbegem, ontvangen.

De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 13 september 2010, werd ontvangen op
13 september 2010.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 30 september

2010.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint Goriksstraat 56 en met als kadastrale
omschrijving (afd. a) sectie A nr. í 52 K.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een veranda (regularisatie).
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met

de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening en de uitvoeringsbesluiten.

Advies qewesteliik stedenbouwkund iq ambtenaar

be
estelijke

uitbrengen is verstreken, zedafaan de adviesvereiste mag werden veerbijgegaan.

(1) De in de aanvraag vermelde werkzaamheden en handelingen zijn vrijgesteld van het voorafgaand
eensluidende advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Dit wordt nader toegelicht in de
motiveri
van de
Openbaar onderzoek
epenbare enderzeeken ever aanvragen tet stedenbeuwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, Er

in--De

diende niet openbaar

(1)

te worden

1

Het college van burgemeester en schepenen motiveert zijn standpunt als volgt:
(1) toetsins aan de reselqeving en de stedenbouwkundiqe voorschriften
in gsvoorsch rift en

of

verkavel

Beknoote beschriiving van de aanvraag
Het ingediende project voorziet het bouwen van een veranda te Kobbegem, Sint-Goriksstraat 56
(regularisatie).
Kobbegem, 4d" afdeling, sectie A, nr 01521K

Stedenbouwkundiqe basisgeqevens uit plannen van aanleq
Liqqino voloens de plannen van aanleq + biihorende voorschriften:
De aanvraag is volgens het gewestplan HALLE - VILVOORDE

- ASSE, (KB 07/03/1977)

deels

gelegen in een woongebied met landelijk karakter en deels in een woonuitbreidingsgebied.

ln deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het koninklijk besluit van 28 december

1972 betreffende

de

inrichting

en de toepassing van de

ontwerp-gewestplannen

en de

gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt:

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
zovet ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
Bepaline van het plan dat van toepassine is op de aanvraaa:
Overwegende dat het goed niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd gemeentelijk
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.
Overeenstemmine met dit plan:
Overwegende dat de aanvraag hiermee in overeenstemming is.
Afwii ki nqs- e n u itzond e ri no sbe p al i n qe n :
Niet van toepassing.

Verordeninqen
De gemeentelijke, provinciale en gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing

Andere zonerinqsgegevens
Er zijn geen verdere zoneringsgegevens relevant voor deze aanvraag

Het openbaar onderzoek
Wefteliike bepalinqen:
De aanvraag diende niet onderworpen te worden aan een openbaar onderzoek
Evaluatie van de procedure/aantal bezwaren:
Niet van toepassing.
Evaluatie bezwaren:
Niet van toepassing.

Historiek
De lokale politie heeft dd 12107120í0 een proces-verbaal opgemaakt voor het bouwen van een
veranda zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning.

Beschriivinq van de bouwplaats. de omqevinq en het proiect
Het project beoogt het plaatsen van een veranda langs de goed uitgeruste gemeenteweg SintGoriksstraat 56 te Kobbegem.

Achter aan de woning is op het gelijkvloers een veranda geplaatst van 16,05m2. De veranda behelst
de hele achtergevel en een deel van de rechter zijgevel. De uitbreiding wordt tot tegen de linker
perceelsgrens geplaatst. De maximale diepte van de woning bedraagt 17,20m na de plaatsing van de
veranda. De veranda is hoofdzakelijk opgericht in glas.

(í) Externe adviezen
Geen advies vereist.

(1) WateÉoets
Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in recent overstroomd gebied
of een risicozone voor overstromingen, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk
effect op het watersysteem beperkt is (Watertoets uitgevoerd volgens uitvoeringsbesluit van
2010712006).

(í) Toetsinq aan de qoede ruimteliike ordeninq
Deze beoordeling - als uitvoering van art. 1.1.4 van de codex gericht op een duurzame ruimtelijke
ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de
culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen - houdt rekening met de volgende criteria als
uitvoering van art. 4.3.1. van de VCRO:
- functionele inpasbaarheid: het plaatsen van een veranda is in overeenstemming met de bestemming
woongebied.
- mobiliteitsimpact: niet van toepassing.
- schaal: de veranda heeft beperkte afmetingen.
- visueel-vormelijke elementen: de materialen van de constructie zijn niet storend voor de omgeving.
- cultuurhistorische aspecten: niet van toepassing.
- het bodemreliëf: niet van toepassing.
- hinderaspecten: niet van toepassing.

Aloemene conclusie
Om bovenvermelde redenen is het ingediende project planologisch en stedenbouwkundigarch itectu raal verantwoord.

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 1í OKTOBER 2O1O HET VOLGENDE:
n

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe
verplicht is

1.- het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de hoogte te brengen van
het begin van de werkzaamheden of handelingen waaryoor vergunning is verleend, ten minste acht
dagen voor de aanvatting van die werkzaamheden of handelingen;

2.- de werken uit te voeren, overeenkomstig de ingediende plannen en rekening houdende met de

hieromtrent gedane opmerkingen, met dien verstande evenwel dat het aangepast ontwerp dit is van de
aanvrager;

3.- de som 20,00 EUR gelijk aan het bedrag van de verschuldigde bouwtaks, waarvan hierna de
detaillering volgt, in bewaring te stellen bij dhr. gemeenteontvanger, vóór de aanvang der bouwwerken;
40m3 aan € 0,50 per mg

4.-

(1)

rden deer de afgevaardigde der

5.- (1) de invoege zijnde reglementen en voorschriften inzake bouwen na te leven.
a

de gevraagde vergunning wordt toegestaan op risico van de aanvrager, onder voorbehoud der
rechten van derden en hij blijft volledig verantwoordelijk voor de verliezen of schade welke door deze
derden zouden kunnen worden gelopen ingevolge of ter gelegenheid der werken in onderhavige
machtiging vermeld.

a

de aansluiting van het gebouw op het elektriciteitsnet, zelfs indien deze nog een luchtlijn is, zal
ondergronds dienen te gebeuren.

a

het eventueel verplaatsen van toestellen, leidingen of palen van openbare nutsleidingen (water,

elektriciteit, gas, openbare verlichtingen, telefoon, TV kabel) maakt het voorwerp uit van een aparte
toelating en alle kosten zijn ten laste van de bouwheer.
a

het verplaatsen of verwijderen van sierbomen of laanbeplanting maakt het voorwerp uit van een
aparte toelating en alle kosten zijn ten laste van de bouwheer.

a

.
.
o

o

ig€+ergunning
voor de aansluiting van de nutsvoorzieningen is het noodzakelijk dat een aansluitbocht geplaatst
wordt in de fundering van uw nieuwe woning ( lverlek - te|.052137 87 37).
overeenkomstig de politieverordening goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 23.05.2005 is voor al

wie bouwt de aanleg van een voetpad verplicht onmiddellijk na het in gebruik nemen van de
woning.
bij de renovatie van uw woning dient u het materiaal van de leidingen van de drinkwaterinstallatie
te laten nazien door uw installateur;
- is de aansluiting voor de watermeter in lood, dan dient u contact op te nemen met het integraal
waterbedrijf TM\ ru voor het kosteloos vernieuwen van de drinkwateraansluiting tot aan de
watermeter (tel. 078/35.35.99)
- zijn er loden leidingen aanwezig in de binneninstallatie (deel na de watermeter), dan is het
aangewezen om van de renovatie van de woning gebruik te maken om deze leidingen eveneens te
laten vernieuwen door uw installateur.
bij apparbmentsgebeuwen heeft de beuwpremeter ef initiatiefnemer de verpliehting em de geldende

dis{ributienetbeheerder(s)

en

eveneens raadBleegbaar

ep de website van

de

. eventuele reliëfwijzigingen dienen beperkt te blijven tot 50 cm. van de perceelsgrenzen.
o voldoen aan de provinciale hemelwaterverordeningen zoals goedgekeurd op de provincieraad van
Vlaams-Brabant van 7 juni 2005 - plaatsing hemelwaterput, infiltratievoorziening of vertraagde afooer.
r bij de definitieve aanvraag tot aansluiting op de riolering kan het plan moeten worden
aangepast aan de opmerkingen van de dienst openbare werken.
iB

Het college van burgemeester en schepenen zendt op dezelfde dag een afschrift van deze vergunning
aan de aanvrager en aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar voor de eventuele uitoefening
van het schorsingsrecht.

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere
vergunningen of machtigingen, indien deze nodig zouden zijn.
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Godex Ruimtelijke Ordening
AÉ. 4.7.í9. 91. Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing
wordt binnen een ordetermijn van tien dagen en per beveiligde zending bezorgd aan de aanvrager en aan de
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar ontvangt ook een
afschrift van het vergunningendossier, behoudens indien hij omtrent de vergunningsaanvraag een advies heeft
verstrekt.
Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing wordt tevens
bezorgd aan:

1o
2o

de adviserende instanties, vermeld in artikel 4.7.16, $1, eerste lid;
de toezichthoudende architect, indien deze daarom verzoekt.

De Vlaamse Regering bepaalt de gevallen waarin ontvoogde gemeenten geen afschriften of kennisgevingen

moeten overmaken aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar omwille van de beperkte ruimtelijke
impact van de vergunde handelingen of de eenvoud van het dossier.
$2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De
aanvrager brengt de gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van aanplakking. De vlaamse
regering kan, zowel naar de inhoud als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking
moet voldoen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een
termijn van tien dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig veaoek van elke belanghebbende, vermeld in
artikel 4.7 .21, $2, een gewaarmerkt aíschrift van het aftest van aanplakking af.

$3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te
rekenen vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief

\'

beroep. lndien een administratief beroep wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, $8. Deze bepaling geldt
onverminderd artikel 4.5.í, $2, van deze codex en artikel 4.2.6,52, eerste lid, van het decreet van (...)
betreffende het grond- en pandenbeleid.
$4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur
van de werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt
van de vergunning.

Beroepsmogelijkheden
Aí1. 4.7 .21. $1 . Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en
schepenen omtrent de vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij
de deputatie van de provincie waarin de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep ondeaoekt de
deputatie de aanvraag in haar volledigheid.

$2. Het beroep, vermeld in $1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1

o

de aanvrager van de vergunning;

2"

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan
ondervinden ingevolge de bestreden beslissing;

3o

procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de
bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duuzame en
effectieve werki ng overeen komsti g de statuten ;

4"

de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, behoudens in de gevallen, vermeld in artikel 4.7.19, 51,
derde lid;

5"

de adviserende instanties aangewezen krachtens artikel 4.7.16, $1, eerste lid, op voorwaarde dat zij
tijdig advies hebben verstrekt of ten onrechte niet om advies werden vezocht.

$3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:

1"

voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de
kennisgeving, vermeld in aíikel 4.7.19, $1, eerste lid, werd betekend;

2"

voor wat betreft het beroep ingesteld door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of door de
adviserende instanties aangewezen krachtens artikel 4.7.16, $1, eerste lid : de dag na deze waarop het
afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, $í, tweede lid, werd betekend;

3o

voorwat betreft het beroep ingesteld doorelke andere belanghebbende : de dag na deze van
aanplakking.

$4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.
De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan
de aanvrager van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de
indiener van het beroep zijn. Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een
bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan de aanvrager en aan het college.

$5. ln de gevallen, vermeld in $2, eerste lid, 1",2" en 3', dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid
vergezeld te zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep
gericht is tegen een stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie.
$6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan de
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.
$7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan
de deputatie, en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.
$8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de
betekening van de beroepsbeslissing aan de aanvrager.
Àrt. 4.7.23.

$1

. De deputatie neemt haar beslissing omtrent het ingestelde beroep op grond van het verslag van

de provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar en nadat zij of haar gemachtigde de betrokken partijen op hun

vezoek schriftelijk of mondeling heeft gehoord.

De Vlaamse Regering kan nadere regelen met betrekking tot de hoorprocedure bepalen.

$2. De deputatie neemt haar beslissing binnen een vervaltermijn van vijfenzeventig dagen, die ingaat de dag na

deze van de betekening van het beroep. Deze vervaltermijn wordt verlengd tot honderdvijf dagen, indien
toepassing wordt gemaakt van het mondelinge of schriftelijke hoorrecht, vermeld in $1, eerste lid.
lndien geen beslissing wordt genomen binnen de toepasselijke vervaltermijn, wordt het beroep geacht afgewezen
te zijn.

$3. Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing wordt binnen
een ordetermijn van tien dagen gelijktijdig en per beveiligde zending bezorgd aan de indiener van het beroep en
aan de vergunningsaanvrager.

Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing wordt tevens
bezorgd aan volgende personen of instanties, voor zover zij zelf niet de indiener van het beroep zijn:
het college van burgemeester en schepenen;
1"

2"

degewestelijkestedenbouwkundigeambtenaar.

Aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar wordt tevens een kopie van het volledige dossier bezorgd.
$ 4. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De
aanvrager brengt de gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse
Regering kan, zowel naar de inhoud als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking
moet voldoen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een
termijn van tien dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de uitdrukkelijke beslissing of van de
kennisgeving van de stilzwijgende beslissing.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in
artikel 4.7.21, $ 2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.

$5. Van een vergunning, afgegeven door de deputatie, mag gebruik worden gemaakt vanaf de zesendertigste

dag na de dag van aanplakking. Hetzelfde geldt voor de vergunning, afgegeven door het college van
burgemeester en schepenen, waartegen het beroep door de deputatie stilzwijgend is afgewezen.
Het eerste lid geldt onverminderd artikel 4.5.1 , $2, van deze codex en artikel 4.2.6, 52, eerste lid, van het decreet
van27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.

Ar1.4.7.24. De deputatie voegt beroepen tegen dezelfde beslissing verplicht samen. Alle betrokken partijen
worden onverwijld in kennis gesteld van de samenvoeging.
ln geval van samenvoeging gaat de toepasselijke vervaltermijn, vermeld in artikel 4.7 .23, $2, eerste lid, in de dag
na deze van betekening van het laatst ingestelde beroep.

Ar1.4.7.25. De Vlaamse Regering kan nadere formele en procedureregelen in beroep bepalen, in het bijzonder
wat betreft:
1"
de opbouw van het beroepschrift;
2"
de samenstelling van het beroepsdossier.

Uitreksel uit het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 2009
Art. 1. S1 Het beroepsschrift, bedoeld in artikle 4.7.21 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening, wordt
gedagtekend en bevat:

1"

de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn
telefoonnummer en emailadres;

2o

de identificatie van de bestreden beslissingen van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van
deze beslissing;

3o

een inhoudelijk argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden
beslissing.
lndien de indiener van het beroep een natuurlijk persoon of rechtspersoon is die rechtstreeks of
onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het
beroepsschrift tevens een omschrijving van deze hinder of nadelen.

lndien de indienervan het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21 , 52, 3', van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepsschrift tevens een beschrijving van de collectieve
belangen welke door de bestreden beslisslng z[n bedrelgd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zrln voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.

52. lndien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van
de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of een adviserende instantie, vermeld in artikel 4.7.16, $l,eerste
lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of
afdruk van de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de
bestreden stilzwijgende vergunningsbeslissing.
lndien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een
stilzwijgende weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet in kennis werd gebracht, voegt de
indiener van het beroep een kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag
werd ingediend evenals een kopie van het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsondezoek,
vermeld in artikel 4.7.14, $2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
lndien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaar of een adviserende instantie, vermeld in artikel 4.7.16, $1, eerste lid, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.

lndien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21 , $2, 3", van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging
toegevoegd.
lndien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van
het beroep in staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur
toekomen binnen een vervaltermijn van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin
wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen van deze paragraaf is voldaan. lndien de beschikbare
ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat tot de onontvankelijkheid van het beroep.

Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht.
De overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.

De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de
afschriften van het beroepschrift op grond van artikel 4.7.21 , $4, tweede lid, en $6, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening beperken tot het eigenlijke beroepschrifl en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken,
indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet toegelaten is op grond van de regelgeving inzake
auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
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Verval van de vergunning

Art. 4.6.2. $í. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de
volgende gevallen:

1o

de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van
de vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;
2"
de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;
3o
de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vemietiging
van de stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, behoudens
indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht
geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. ln dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschade desalniettemin
behouden.
lndien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur 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 en volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de
aanvangsdatum van de betrokken fase.
$2. Onverminderd $1 vervalt een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur waaraan een sociale
last, vermeld in artikel 4.1.16 van het decreet van (...) betreffende het grond- en pandenbeleid, is verbonden, van
rechtswege indien de sociale last uitgevoerd wordt in natura en de werken niet zijn voltooid binnen de
vijf,arentermijn, vermeld in aíikel 4.1 .20, $1, eerste lid,2', van voormeld decreet.

$3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het
niet afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na
sloping van de niet afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een aízonderlijke constructie die voldoet
aan de bouwfusische vereisten.
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 ruimtelijke ordening. 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.

Vanwege het college : 11 OKTOBER 2010

L. De Proost
Gemeentesecretaris

(í ) Schrappen of weglaten wat niet van toepassing is.
(í ) lndien nodig aan te vullen.
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