
 

 

 

 

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT 

VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING, d.d. 29/05/2019 
 

 

Ondertekening: 

Voor eensluidend uittreksel 

 

Voor de algemeen directeur, Voor de burgemeester, 

In opdracht, In opdracht, 

Jan Matthijs Bert Van der Auwera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diensthoofd        Schepen 

 

 

Referentie gemeente VERKW/2019/00057/A 

Referentie omgevingsvergunning OMV_2019017612 

  

Energieprestatienummer (EPB-nr) 24001-G-OMV_2019017612 

Ligging Leuvensesteenweg 590, Leuvensesteenweg 

ZN te 3200 Aarschot 

Afdeling 24029, sectie C, perceel 311L, 311M, 

315H 

 

 

De aanvraag werd ingediend op 09/02/2019 door mevrouw Véronique Peeters, met als contactadres 

Leuvensesteenweg 25 te 3200 Aarschot en werd ontvankelijk en volledig verklaard op 21/02/2019. 

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen te Leuvensesteenweg 590 en Leuvensesteenweg ZN 

te 3200 Aarschot, kadastraal gekend als Afdeling 24029, sectie C, perceel 311L, 311M, 315H. 

 

Het betreft een aanvraag voor het wijzigen van een verkaveling : een bestaand lot met achterliggend 

braakliggend terrein wordt herverdeeld tot 2 loten bestemd voor open bebouwing. 

 

  



1. Stedenbouwkundige basisgegevens  

 

Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen. 

 

De aanvraag is niet gelegen in een bijzonder plan van aanleg. 

De aanvraag is niet gelegen in een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

De aanvraag is gelegen in een verkaveling, met gemeentelijk dossiernummer 833. 

De aanvraag is gelegen in landelijk woongebied volgens de bepalingen van het gewestplan Aarschot-Diest 

d.d. 07/11/1978. 

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag 

 

De aanvraag dient getoetst te worden aan de bepalingen van het gewestplan, meer bepaald artikel 5: 

woongebied en artikel 6.1: woongebied met landelijk karakter. 

 

Overeenstemming met dit plan 

Zie beoordeling onder punt 8.a). 

 

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen 

 

Niet van toepassing. 

VERORDENINGEN 

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

  

ANDERE ZONERINGSGEGEVENS 

Niet van toepassing 

 

2. Historiek 

Verkavelingsaanvragen en -wijzigingen 

08-04-1999: goedkeuring door het schepencollege voor een verkaveling van 3 loten bestemd voor open 

bebouwing met gemeentelijke dossiernummer: 833 

 

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag 

De aanvraag is gelegen langs de gewestweg N19, Leuvensesteenweg te Aarschot.  

Een bestaande verkaveling bestaande uit 3 loten wordt gewijzigd. De loten 1 en 2 werden reeds bebouwd. 

De aanvraag tot wijziging heeft betrekking op lot 3. 

Het nog onbebouwde lot 3 wordt samen met het achtergelegen braakliggend terrein opgesplitst in 3 loten. 

De nieuw gevormde loten 1 en 2 zijn bestemd voor de oprichting van alleenstaande ééngezinswoningen. 

Lot 2 heeft een perceeslbreedte van ca. 15.00m. langs de voorliggende weg. De inplanting van het 

hoofdgebouw gebeurt conform het advies van de afdeling Wegen Vlaams-Brabant, op 21.00m uit de as 



van de gewestweg. De bouwdiepte bedraagt max. 15m op het gelijkvloers en max. 12m op de verdieping. 

Afhankelijk van de gekozen dakhelling varieert de max. kroonlijsthoogte van 6m tot 6.5m. 

In de tuinzone van lot 2 wordt een erfienstbare weg voorzien om de tuinzone van de naastliggende 

woning te bereiken. 

Lot 1 betreft een achterliggend lot met een toegang van 5m aan de Leuvensesteenweg. Het hoofdgebouw 

wordt ingeplant op min. 10m van alle perceelsgrenzen. Gelet de ligging van het terrein wordt de 

kroonlijsthoogte beperkt tot max. 4m met een vrije keuze van dakhelling. 

Lot 3 is bestemd om gevoegd te worden bij de aanpalende percelen grenzend aan Everveld. 

In de tuinzone is er de mogelijkheid tot het oprichten van een bijgebouw met max. opp. van 40m2. 

Door de reeds bestaande bebouwing en de reeds aanwezige infrastructuur, is de structuur van het gebied 

bekend. 

  

4. Openbaar onderzoek  

 

Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van 

het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de gewone procedure van 

toepassing en moet de aanvraag openbaar gemaakt worden. Het openbaar onderzoek werd gehouden 

van 01/03/2019 t.e.m. 30/03/2019. Er werden 0 bezwaren ingediend. 

 

5. Adviezen 

 

- Het advies van Telenet uitgebracht op 23-05-2019 is volledig gunstig onder voorwaarden (in bijlage). 

- Het advies van Fluvius uitgebracht op 08-05-2019 is volledig gunstig onder voorwaarden (in bijlage). 

Het advies van Proximus uitgebracht op 22-02-2019 is volledig gunstig onder volgende voorwaarde: 

Voor het geplande project is voldoende telecominfrastructuur van Proximus aanwezig om de percelen aan te 

sluiten. Met uitzondering van een punctuele opening, dienen geen bijkomende werken worden uitgevoerd. Om 

kosten te vermijden dient de verkavelaar een wachtbuis te plaatsen vanaf de woning tot aan de rooilijn.  

Voor de effectieve aansluiting en/of slopen van het bestaand gebouw dient de bouwheer of klant contact op te 

nemen met Proximus op 0800 22 800. 

- Het advies van het Agentschap Wegen & Verkeer, Dienstkring Aarschot uitgebracht op 15-05-2019 is 

gunstig mits inachtname van volgende bijzondere voorwaarde: 

1. Vastlegging ten opzichte van de OUDE as van de gewestweg (N019): 

- de ontworpen rooilijn ligt op 13 meter volgens plan ET/R.P.AL.086 

- de zone van achteruitbouw bedraagt 8 meter 

- de ontworpen rooilijn ligt op 21 meter volgens plan ET/R.P.AL.086 

Besluit 

Er wordt een GUNSTIG advies verleend gezien de aanvraag in overeenstemming is met de algemene en 

bijzondere voorwaarden (zie advies). 

 

6. Project-MER (ingeval van toepassing) 

 

Niet van toepassing. 



7. Advies gemeentelijke omgevingsambtenaar 

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat inhoudelijk akkoord met het verslag van de 

gemeentelijke omgevingsambtenaar van 20/05/2019 

8. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester en schepenen 
 

Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van burgemeester en schepenen tot 

de volgende beoordeling van het dossier. 
 

a) Planologische toets 

De aanvraag dient getoetst te worden aan de bepalingen van het gewestplan. 

De terreinen waarop de aanvraag betrekking heeft is volgens het gewestplan AARSCHOT - DIEST (KB 

07/11/1978) gelegen in landelijk woongebied. 

In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. en 6.1.2. 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. 

De woongebieden met landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen en tevens voor 

landbouwbedrijven 
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan Aarschot-Diest 

d.d.07/11/1978. 

b) Wegenis 

Niet van toepassing. 

c) Watertoets (decreet integraal waterbeleid) 

Het voorliggend project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een 

overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt 

veroorzaakt. 

 

d) Mer-screening 

De aanvraag is niet van die aard dat een project-MER noodzakelijk is. 

e) Natuurtoets 

Niet van toepassing. 

f) Erfgoed-/archeologietoets 

Niet van toepassing. 

g) Mobiliteit – MOBER (transport en verkeersveiligheid) 

Niet van toepassing. 

h) Decreet grond- en pandenbeleid 

Niet van toepassing. 

i) Scheidingsmuren 

Niet van toepassing. 

j) Milieuaspecten 

Niet van toepassing. 



k) Goede ruimtelijke ordening 

De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met inachtname van 

volgende beginselen: 

1° het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant beoordeeld aan de hand van volgende 

aandachtspunten en criteria in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4: 

functionele inpasbaarheid: 

De aanvraag is gelegen in een woonlint dat zich uitstrekt langs de Leuvensesteenweg. Door de wijziging 

van de perceelsgrenzen tussen de kavels en het inbrengen van het achterliggende terrein kan een 

bijkomend achterliggend lot worden gerealisserd bestemd voor de oprichting van een alleenstaande 

ééngezinswoning. De voorgestelde inplanting houdt rekening met het advies van het Agentschap Wegen 

en Verkeer en de inplantingsregels voor woningen in tweede bouworde. Zowel de bestemming als de 

typologie zijn in overeenstemming met de reeds omliggende bebouwing. 

mobiliteitsimpact: 

Het creëren van 1 bijkomende woongelegenheid heeft weinig impact op de mobiliteit. Op de loten is er 

voldoende mogelijkheid voorzien om 1 of 2 wagens te stallen. Om de veiligheid langs de gewestweg te 

garanderen worden de toegangswegen van beide loten gekoppeld met een max. breedte van 3.5m per lot. 

 

- Schaal, ruimtegebruik en visueel-vormelijke elementen: 

Mits eerbiediging van de bijgevoegde stedenbouwkundige voorschriften kunnen op de loten 1 en 2 

woningen worden opgericht die qua schaal aansluiten bij de omliggende bebouwing.  

- Bouwdichtheid:  

De voorgestelde bouwdichtheid is aanvaardbaar in landelijk woongebied. 

 

Het project houdt rekening met de bestaande toestand van de omgeving en heeft geen negatieve impact 

op de gewenste ontwikkelingen van de aangrenzende terreinen.  

 

Mits eerbiediging van de opgelegde voorwaarden (zie verder) zal de toekomstige bebouwing zich 

integreren in de omgeving. 

 

 

Besluit 

 

1. De aanvraag ingediend door mevrouw Véronique Peeters, met als ligging Leuvensesteenweg 590 en 

Leuvensesteenweg ZN te 3200 Aarschot kadastraal gekend als Afdeling 24029, sectie C, perceel 311L, 

311M, 315H te vergunnen onder voorwaarden. 

 

2. De aanvraag omvat het herverdelen van lot 3 met een aanpalend braakliggend terrein om 2 loten re 

realiseren bestemd voor open bebouwing. 

 

Volgende voorwaarden worden opgelegd: 

- eerbiedigen van de gewijzigde voorschriften voor de loten 1 en 2 zoals opgenomen in bijlage bij deze 

vergunning. 

- voorafgaand aan de uitvoering van de verkavelingswijziging dienen de eventuele kosten gevraagd door 

de nutsmaatschappijen te worden betaald en dient het bewijs geleverd dat deze kosten werden voldaan 

 

- inachtname van de bijzondere en algemene voorwaarden opgelegd door het Agentschap Wegen & 

Verkeer, dienstkring Aarschot met kenmerk AV/214/2019/00231 (in bijlage) 

 



- eerbiedigen van de voorwaarden en opmerkingen opgelegd door de nutsmaatschappijen Telenet,  

Fluvius en de Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening: (in bijlage) 

- eerbiedigen van volgende opmerkingen opgelegd door Proximus: 

Voor het geplande project is voldoende telecominfrastructuur van Proximus aanwezig om de percelen aan te 

sluiten. Met uitzondering van een punctuele opening, dienen geen bijkomende werken worden uitgevoerd. Om 

kosten te vermijden dient de verkavelaar een wachtbuis te plaatsen vanaf de woning tot aan de rooilijn.  

Voor de effectieve aansluiting en/of slopen van het bestaand gebouw dient de bouwheer of klant contact op te 

nemen met Proximus op 0800 22 800. 

 

 
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

 

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen: 

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen 

van de definitieve omgevingsvergunning; 

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken; 

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen; 

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

omgevingsvergunning aanvangt. 

 

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

twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van 

verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie. 

 

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de 

volgende gevallen: 

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken; 

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie; 

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld 

in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke 

mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen 

voor de inkennisstelling van de stopzetting. 

 

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de 

omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in 

voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die 

voldoet aan de bouwfysische vereisten. 

 

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde 

inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte. 

 

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een 

project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd. 

 

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 

of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden. 

 

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van 

de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de 

vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk 

uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.     

 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, 

omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en 

in de 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 is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende 

beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg. 

 

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende 

beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg. 

 

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:   

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; 

2° het betrokken publiek; 

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft 

verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;   

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd 

verzocht;   

5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;   

6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn 

gemachtigde. 

 

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:   

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing 

betekend wordt;   

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend 

geweigerd wordt;   

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen. 

 

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing 

in laatste administratieve aanleg. 

 

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van: 

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de 

einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend; 

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69; 

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of 

wijziging van de indelingslijst. 

 

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld 

in artikel 52. 

 

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het 

beroepschrift aan: 

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt; 

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt. 

 

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt 

ingesteld. 

 

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn 

ontvankelijkheid en volledigheid. 

 

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar 

gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de 

dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen. 

 

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het 

beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd. 

 

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.  

 

Mededeling 

 

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u 

de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze 

worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor 

wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan 

aan te vragen. 
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