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VERKAVELINGSWIJZIGING VOLGENS DE BIJZONDERE 
PROCEDURE 

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft de aanvraag ingediend door het 
Gemeentebestuur van Ranst met als adres Gustaaf peetersstraat 7 te 2520 RANST ontvangen op 
07/02/2011. 

De aanvraag heeft betrekking op een goed met als ligging Eksterlaan ZN / Kievitlaan ZN I 
Valkenlaan ZN / Zwaluwenlaan ZN te 2520 RANST en met als kadastrale omschrijving 1° afd., 
sectie C, nummer(s): 386,387,390,391 — RANST. 

Het betreft een aanvraag tot het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften naar de huidige 
normen. 

Deze aanvraag werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, 
in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

De aanvraag is ontvankelijk bevonden op basis van artikel 4.7.1. van de Vlaamse codex ruimtelijke 
ordening: 

De dossiergegevens van de ingediende aanvraag laten een onderzoek ten gronde toe, gelet op de 
dossiersamenstelling van deze aanvraag: 

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar motiveert zijn/baar standpunt als volgt: 

STEDENBOUWKUNDIGE BASISGEGEVENS UIT DE PLANNEN VAN AANLEG / RUIMTELIJKE 
UITVOERINGSPLANNEN  

Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften  
De aanvraag is volgens het gewestplan Antwerpen (KB 03/10/1979) gelegen in een woongebied. 
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. 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: 
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. 

Li•ging volgens het uitvoeringsplan + bijhorende voorschriften  
De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg of ruimtelijk 
uitvoeringsplan. 

Li•ging volgens verkaveling 
De aanvraag heeft betrekking op een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling, onze 
referentie 101/0022, goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen dd. 
17/10/1964.  
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HET OPENBAAR ONDERZOEK 
In toepassing van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening en het besluit van de Vlaamse regering 
van 5 mei 2000 en latere wijzigingen betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingaanvragen is de aanvraag onderworpen aan een 
openbaar onderzoek. 

Het openbaar onderzoek vond plaats van 16/10/2010 tot 15/11/2010. Er werden geen 
bezwaarschriften ingediend. 

BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING EN DE AANVRAAG  
De aanvraag heeft betrekking op de aanpassing van de verkavelingsvoorschriften van de 
verkaveling, onze referentie 101/0022, goedgekeurd door het College van Burgemeester en 
Schepenen dd. 17/10/1964. De verkavelingsvoorschriften horende bij deze verkaveling werden 
opgesteld in de geest van de jaren '60 en worden aangepast naar de huidige normen. De 
verkavelingsvoorschriften worden aangepast op volgende punten: 

- 	de kroonlijsthoogte wordt beperkt tot 6m en de nokhoogte wordt beperkt tot 10.5m 
de dakhelling wordt beperkt tot maximum 45° 

- 	er worden maximum 2 wooneenheden per kavel toegestaan 
De andere verkavelingsvoorschriften blijven behouden. 

De verkaveling is volledig gelegen in het woongebied, palend aan woonuitbreidingsgebied en 
agrarisch gebied. De bebouwing in de verkaveling bestaat uit zowel gekoppelde als alleenstaande 
woningen. Nagenoeg alle kavels van de verkaveling, op enkele uitzonderingen na, werden 
bebouwd. 

BEOORDELING VAN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING  
Art. 4.6.6. §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt dat een niet-vervallen 
verkavelingsvergunning, voor wat het niet-vervallen gedeelte betreft, kan worden herzien of 
opgeheven op initiatief van het college van burgemeester en schepenen na verloop van vijftien jaar 
na de afgifte van de verkavelingsvergunning in laatste administratieve aanleg. 

§2. Het college van burgemeester en schepenen plakt het voornemen om de herziening of de 
opheffing aan te vragen aan op de plaats waarop de verkavelingsvergunning betrekking heeft. 

Het college van burgemeester en schepenen brengt alle eigenaars van de kavels per beveiligde 
zending op de hoogte van het voornemen om de herziening of de opheffing aan te vragen. De 
kennisgeving vermeldt dat schriftelijke bezwaren kunnen worden ingediend bij het college van 
burgemeester en schepenen binnen een vervaltermijn van dertig dagen, die ingaat vanaf de datum 
van betekening. Indien de aanvraag onderworpen is aan een openbaar onderzoek, vermeldt de 
kennisgeving echter de aanvangsdatum en de sluitingsdatum van het openbaar onderzoek. 

§3. De procedurevoorschriften die van toepassing zijn op het verkrijgen van een 
verkavelingsvergunning, zijn eveneens van toepassing op de herziening of de opheffing van een 
verkavelingsvergunning. Het college van burgemeester en schepenen dient de aanvraag in 
overeenkomstig de bijzondere procedure, vermeld in artikel 4.7.26. 

§4. De herziening of opheffing wordt geweigerd als de eigenaars van meer dan één vierde van de 
in de oorspronkelijke vergunning toegestane kavels een ontvankelijk, gegrond en op ruimtelijke 
motieven gebaseerd schriftelijk bezwaar hebben ingediend. 

§5. De gewestelijke overheid die zich uitspreekt over de aanvraag kan de schorsing gelasten van 
de verkoop of van de verhuring voor meer dan negen jaar en van de vestiging van een erfpacht of 
opstalrecht op het geheel of een gedeelte van de verkaveling. 
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§6. De Vlaamse Regering kan nadere procedurele regelen bepalen voor de toepassing van dit 
artikel. 

De herziening van de verkavelingsvoorschriften gebeurt op initiatief van het college van 
burgemeester en schepenen. Alle kavel-eigenaars werden per aangetekend schrijven op de 
hoogte gebracht; er werden geen bezwaarschriften ingediend. De verkavelingsvoorschriften 
worden aangepast aan de huidige normen en de wijzigingen blijven beperkt tot de strook 
voor hoofdgebouwen. Voor de overige stroken (strook voor bijgebouwen, strook voor 
autobergplaatsen, strook voor binnenplaatsen en tuinen, achteruitbouwstrook) blijven de 
oorspronkelijke verkavelingsvoorschriften, zoals vergund dd. 17/10/1964, van toepassing. 

WATERTOETS  
De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften van een zo 
goed als volledig gerealiseerde verkaveling, zodat in alle redelijkheid kan geoordeeld 
worden dat door de aanvraag geen schadelijk effect zal worden veroorzaakt. 

ALGEMENE CONCLUSIE  
De aanvraag is verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening. 

1 MAART MMt 
BIJGEVOLG WORDT OP 	 HET VOLGENDE BESLIST: 

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar geeft de verkavelingsvergunning af aan de 
aanvrager op voorwaarde dat: 

- voor de strook voor hoofdgebouwen de bijgevoegde voorschriften worden toegepast; 
- voor de strook voor bijgebouwen, de strook voor autobergplaatsen, de strook voor 

binnenplaatsen en tuinen en de achteruitbouwstrook de oorspronkelijke voorschriften 
van toepassing blijven, zoals vergund dd. 17/10/1964. 

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

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, 
Koen Daniels 
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Belangrijke bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

Geldigheidsduur van de verkavelingsvergunning 

Art. 4.6.4. §1. Een verkavelingsvergunning, waarbij geen nieuwe wegen worden aangelegd, of het tracé van 
bestaande gemeentewegen niet moet worden gewijzigd, verbreed of opgeheven, vervalt van rechtswege 
wanneer: 
1° 	binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg 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 vergunning in laatste administratieve aanleg 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 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 
verkavelingsvergunning, met verkoop gelijkgesteld. 

§2. Een verkavelingsvergunning waarbij nieuwe wegen worden aangelegd, of waarbij het tracé van bestaande 
gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven wordt, vervalt van rechtswege wanneer: 
1° 	binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg 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 4.2.20, §1; 
2° 	binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste aanleg niet is overgegaan 
tot registratie van de in §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 vergunning in laatste aanleg niet is 
overgegaan tot registratie van de in §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 
verkavelingsvergunning, met verkoop gelijkgesteld. 

§3. Onverminderd §1 en §2 vervalt een verkaveling waaraan een sociale last, vermeld in artikel 4.1.16 van het 
decreet van 27 maart 2009 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 vijfjarentermijn, vermeld in 
artikel 4.1.20, §1, eerste lid, 2°, van voormeld decreet. 

§4. Indien de verkavelingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het 
verkavelingsproject, worden de termijnen van verval, vermeld in §1, §2 en §3, gerekend per fase. Voor de 
tweede en volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum 
van de betrokken fase. 

§5. Het verval, vermeld in §1 en §2, 2° en 3°, en §3, geldt slechts ten aanzien van het niet bebouwde, 
verkochte, verhuurde of aan een erfpacht of opstalrecht onderworpen gedeelte van de verkaveling. 

§6. Onverminderd §5, kan het verval van rechtswege niet worden tegengesteld aan personen die zich op de 
verkavelingsvergunning beroepen, indien zij kunnen aantonen dat de overheid, na het verval, en ten aanzien 
van één of meer van hun kavels binnen de verkaveling, wijzigingen aan de verkavelingsvergunning 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. 

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

Openbaarheid van de vergunning 

Art. 4.7.26. §4. Ten aanzien van ontvankelijke vergunningsaanvragen wordt verder gehandeld overeenkomstig 
de hiernavolgende regelen: 
1° 	(...) 
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6° 	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 
gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan door de aanvrager 
binnen een termijn van tien dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van een afschrift van de 
uitdrukkelijke beslissing tot verlening van de vergunning. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud als 
naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen; 
7° 	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. 

Van een vergunning, afgegeven binnen de bijzondere procedure, mag gebruik worden gemaakt vanaf de 
zesendertigste dag na de dag van aanplakking. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2. 

§5. De Vlaamse Regering kan nadere formele en procedurele regelen bepalen voor de toepassing van dit 
artikel. 

Verkavelingsvergunningsplicht 

Artikel 4.2.16. §1. Een kavel uit een vergunde verkaveling of verkavelingsfase kan enkel verkocht worden, 
verhuurd worden voor méér dan negen jaar, of bezwaard worden met een recht van erfpacht of opstal, nadat de 
verkavelingsakte door de instrumenterende ambtenaar is verleden. 

De verkavelingsakte is evenwel niet vereist voor de overdracht en de indeplaatsstelling, vermeld in artikel 4.1.21 en 
4.1.22 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, in zoverre alle geldende 
voorwaarden daartoe zijn vervuld. 

§2. De verkavelingsakte wordt eerst verleden na overlegging van een attest van het college van burgemeester en 
schepenen, waaruit blijkt dat, voor de volledige verkaveling of voor de betrokken verkavelingsfase, het geheel van 
de lasten uitgevoerd is of gewaarborgd is door: 
1° 	de storting van een afdoende financiële waarborg; 
2° 	een door een bankinstelling op onherroepelijke wijze verleende afdoende financiële waarborg. 

Het attest, vermeld in het eerste lid, kan worden afgeleverd indien de vergunninghouder deels zelf de lasten heeft 
uitgevoerd, deels de nodige waarborgen heeft gegeven. 

Artikel 4.2.17. §1. Een verkavelingsvergunning geldt als stedenbouwkundige vergunning voor wat betreft alle 
in de verkavelingsvergunning opgenomen handelingen die de verkaveling bouwrijp maken, zoals in het 
bijzonder: 
1° 	de aanleg van nieuwe verkeerswegen, of de tracéwijziging, verbreding of opheffing daarvan; 
2° 	het wijzigen van het reliëf van de bodem; 
3° 	het ontbossen, onverminderd artikel 4.2.19, §2, en artikel 4.3.1, §4; 
4° 	het afbreken van constructies. 

Het eerste lid geldt voor zover de aanvraag voor de verkavelingsvergunning ook voor wat betreft de 
handelingen die het voorwerp uitmaken van de stedenbouwkundige vergunningsplicht voldoet aan de 
vereisten inzake ontvankelijkheid en volledigheid. 

De gelijkstelling met een stedenbouwkundige vergunning geldt niet voor inrichtingen die onderworpen zijn aan 
de milieuvergunningsplicht of de meldingsplicht, vermeld in het decreet van 28 juni 1985 betreffende de 
milieuvergunning. 

Beroepsmogelijkheden 

Art. 4.8.1. Er wordt een Raad voor vergunningsbetwistingen opgericht, hierna de Raad te noemen. 

De Raad spreekt zich als administratief rechtscollege uit over beroepen die worden ingesteld tegen: 
1° 	vergunningsbeslissingen, zijnde uitdrukkelijke of stilzwijgende bestuurlijke beslissingen, genomen in 

laatste administratieve aanleg, betreffende het afleveren of weigeren van een vergunning; 
2° 	(...) 

Art. 4.8.16. §1. De beroepen bij de Raad kunnen door volgende belanghebbenden worden ingesteld: 
1° 	de aanvrager van de vergunning of van het as-builtattest, respectievelijk de persoon die beschikt over 

zakelijke of persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het voorwerp uitmaakt van een 
registratiebeslissing, of die deze constructie feitelijk gebruikt; 

2° 	de bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorganen; 
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3° 	elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan 
ondervinden ingevolge de vergunnings-, validerings- of registratiebeslissing; 

4° 	procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de 
vergunnings-, validerings- of registratiebeslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken 
over een duurzame en effectieve werking overeenkomstig de statuten; 

5° 	de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, voor wat betreft vergunningen afgegeven binnen de 
reguliere procedure, behoudens in de gevallen, vermeld in artikel 4.7.19, §1, derde lid; 

6° 	de bij het dossier betrokken adviserende instanties aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste 
lid, respectievelijk artikel 4.7.26, §4, 2°, op voorwaarde dat zij tijdig advies hebben verstrekt of ten 
onrechte niet om advies werden verzocht. 

De belanghebbende aan wie kan worden verweten dat hij een voor hem nadelige vergunningsbeslissing niet 
heeft bestreden door middel van het daartoe openstaande georganiseerd administratief beroep bij de 
deputatie, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om zich tot de Raad te wenden. 

§2. De beroepen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van dertig dagen, die ingaat als volgt: 
1° 	wat betreft vergunningsbeslissingen: 

a) hetzij de dag na deze van de betekening, wanneer dergelijke betekening vereist is, 
b) hetzij de dag na deze van aanplakking, in alle andere gevallen; 

2° 	wat betreft valideringsbeslissingen: 
a) hetzij de dag na deze van de betekening, wanneer dergelijke betekening vereist is, 
b) hetzij de dag na deze van de opname in het vergunningenregister, in alle andere gevallen; 

3° 	wat betreft registratiebeslissingen: 
a) hetzij de dag na deze van de betekening, wanneer dergelijke betekening vereist is, 
b) hetzij de dag na deze van de opname van de constructie in het vergunningenregister, in alle 

andere gevallen. 

§3. De beroepen worden ingesteld bij wijze van verzoekschrift. 
Het verzoekschrift wordt ondertekend door de partij, gedagtekend en bevat: 
1° 	de naam, de hoedanigheid en het adres van de verzoeker; 
2° 	de naam en het adres van de verweerder; 
3° 	het voorwerp van het beroep; 
4° 	een uiteenzetting van de feiten; 
5° 	een omschrijving van: 

a) de geschonden geachte regelgeving, stedenbouwkundige voorschriften of beginselen van 
behoorlijk bestuur, 
b) de wijze waarop deze regelgeving, voorschriften of beginselen naar het oordeel van de 
verzoeker geschonden wordt of worden. 

Het verzoekschrift omschrijft in voorkomend geval de redenen op grond waarvan, bij wijze van voorlopige 
voorziening, om de schorsing van de vergunningsbeslissing wordt verzocht. 

Aan het verzoekschrift wordt een afschrift van de bestreden beslissing gehecht. Het reglement van orde kan 
nadere vorm- en procedurevereisten vaststellen. 

§4. De verzoeker kan aan het verzoekschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. 

De overtuigingsstukken worden door de verzoeker gebundeld en op een inventaris ingeschreven. 

§5. Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt de verzoeker een afschrift van het verzoekschrift 
per beveiligde zending en ter informatie aan de verweerder en aan de begunstigde van de vergunning of de 
valideringsbeslissing. 

Mededeling 

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden 
bij de gemeente, bij de provincie, en ook bij het Agentschap R-O Vlaanderen. 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. 

Zoekadres 

De teksten van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening evenals de diverse uitvoeringsbesluiten, zijn terug te 
vinden op de het adres: www.ruimtelijkeordening.be. 
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