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Zitting van 22 augustus 2011
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Betreft: Collegebeslissing van 2210812011 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige
vergunning aan de heer en mevrouw Alain en Pascale Nimmegeers - Smessaert, Museumstraat
40,9881 Bellem
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Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door de heer en mevrouw
Alain en Pascale Nimmegeers - Smessaert, met als adres Museumstraat 40, 9BB1 Bellem ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen op 2410512011.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsondezoek werd vezonden op 30/05/2011.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Museumstraat 40, gBBl Bellem en met als
kadastrale omschrijving (qfd a) sectie D nr. 63 E4.
Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een ééngezinswoning.
Het college van burgemeêster en schepenen heeft deze aanvraag óndezocht, rekening houdend met
de terzake geldende wettglijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codéx Ruimtelijke
Ordening en de uifuoeringsbesluiten.

advies gewesteliik stedenbouwku ndiq ambtenaar
De in de aanvraag vermelde werkzaamheden en handelingen zijn vrijgesteld van het voorafgaand
advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Dit wordt nader toegelicht in de motivering
van de beslissing.
openbaar ondeizoek
De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende
de openbare ondezoeken over aanvragen tot stedenbouwkundigà vergunning en
verkavelingsaanvragen. Er werden geen bezwaaréchriften ingediend.
externe adviezen
Er werden geen externe adviezen ingewonnen.
toetsino aan de reoeloevino en
stedenbouwkundioe
riften of
verkaveli n gsvoorsch rift en
Stedenbouwkundioe basisqeqevehs uit de plannen van aanleq
Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften:
De aanvraag is volgens het gewestplan Eeklo-Aalter. (Koninklijk Besluit van 24 maart 1978) gelegen in
woon gebied met landehl-k karakter.
De plaats van de voorgenomen werken ligt in woongebied met landelijk karakter.
De woongebieden met landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen en tevens
voor landbouwbedrijven (artikel 6 van het KB van 28 december 1972 betreffende áe inrichting.en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen)
Bepaling van het plan dat van toepassino is op de aanvraaq:
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 betretfende áen goede
aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht irlnOe

gewestplan.

Overeenstemminq met dit plan:
De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger beschreven.
Afwiikinqs- en ui2onderinqsbepalinqen:
Nihit

Dossiernumme r : 201
Ref ROHM

11

41

11

41

1201 1

:

Verordeninqen:

De gemeeniel11ke, provinciale en gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing

op cle aanvraag.
Andere zonerinqsqegevens:
Nihil

'Externe adviezen:
Nihit

Het openbaar ondezoek: wetteliike bepalinqen.
Er werd een openba€r ondezoek gehouden. De aanvraag valt immers onder de stedenbouwkundige

vergunningen en verkavelingsaanviagen die moeten openbaar gemaakt worden volgens artikel 3 van
het Besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreflende de openbare onderzoeken over
aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, gewijlgd bij Besluit van de
Vlaamsê regering van 30 maart 2001 en bij besluit van de Vlaamse regering van 8 maart 2002.
Evaluatie van de procedure/aantal bezwaren :
De voorgeschrèven procedure werd gevolgd. Er werden geen bezwaarschriften ingediend.
Evaluatie van de bezwaren:
Nihit

Historiek:
Nihil

toetsinq aan de qoede ruimteliike ordeninq
Beschriivinq van de bouwplaats, de omgevinq en de aanvraaq:

@abijdekernvanBellem'DeaanvraagbeoogthetoverbouwenVaneendoorgang

paleáO aan àe buur rechis en aan de bestaande woning teneinde het.aantal slaapkamers in de woning
ie vergroten voor een gezin met 4 kinderen zodat elk over een eigen kamer kan beschikken. De
-Oe

verdieping en volgt het profiel van de bestaande woning (bouwdiepte
uitbreiáing gebeurt op
verdieping en zolderverdieping).
Het nàchóedeelte wordt ontsloten via de gang van de bestaa.nde woning. Op deze wijze kan onder het
volume dóor gereden worden naar de privatieve aparte garage achteraan het perceel, en kan
bovendien de ruimte eronder als carport gebruikt worden.
Beoordelinq van de qoede ruimteliike ordeninq:

@áanvraagineenwoongebiedmetlandelijkkaraktervolgenshetgewestplan
Eeklo-Aalter (KB van 24 maart.197B);
Gelet op de ligging in een volledig bebouwd woonweefsel;
Overwegende áat Oe aanpalende eigenaar de plannen van de aanvraag mee ondertekend heeft;

Overwegende dat er tijdens het openbaar onderzoek 5 adressen zijn aangeschreven; dat er geen
bezwaren zijn ingediend;
Ovenvegende dat aangebouwd wordt op een blinde gevel;
Overwegende dat het volume van het bestaande gebouw gevolgd wordt;
Gelet op de VCRO, inzonderheid artikel 4.7.16.52. waarin wordt gesteld dat het college van
burgemeester en schepenen de vergunningsaanvraag voor advies voorlegt aan de gewestelijk
steàenbouwkundig ambtenaar behoudens in de gevallen bepaald door de Vlaamse regering; dat de
voorliggende aanvraag is vrijgesteld va n het advies;
normen en nercentaoes betreÍfen de de verwezenliikino van een sociaal of hescheiden

woonaanbod
Flet pro1ect komt niet in aanmerking voor het opleggen van een sociale last.
Alqemene conclusie:

motiveringblijktdatdeaanvraaginovereenstemmingismetdewettelijke

bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. De
stedenbouwkundige vergunning kan worden verleend.
watertoets
ffet voortiggende project is gelegen in een niet overstromingsgevoelig gebied en heeÍt met andere
woorden wèinig invloéd op nèt watersysteem, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat
er geen schaáelijk effect wordt veroorzaakt. Er dient te worden voldaan aan de gewestelijke
sted='ebouwkundigé verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen
en gescheiden lózing van afualwater en hemelwater van 1 oktober 2004. Er dient te worden voldaan
aaride opgelegde voorwaarden. Het ontwerp is verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van
het decreet-integraal waterbeleid. Er kan een positieve uitspraak gebeuren voor dit dossier'
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BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 22108/20í1 HET VOLGENDE:
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de heer en mevrouw Alain en
Pascale Nimmegeers - Smessaert, Museumstraat 40, 9881 Bellem, voor het uitbreiden van een
ééngezinswoning, Museumstraat 40, 9881 Bellem, die ertoe verplicht is het college van burgemeester
en schepenen per aangetekende brief op de hoogte te brengen van het begin van de hàndelingen
waaryoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de start van die handelingen.
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
Het college van burgemeester en schepenen en de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar per
aangetekende brief op dé hoogte te brengen van het begin van de werkzaamheden of handelingen
waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die
werkzaamheden of handelingen;
De vooziene bebouwing dient uitgevoerd en ingeplant te worden zoals voorzien op het
bijgevoegde plan.
De werken mogen pas aanvatten 36 dagen na aanplakking van de stedenbouwkundige vergunning
op de bouwplaats. De bouwheer staat zelf in voor de aanplakking van de stedenbouwkundigé
vergunning binnen de tien dagen nadat het college over de aanvraag heeft beslist. De aanplakkiÀg
dient te gebeuren op een goed zichtbare plek aan het pand of op het perceel en dit gedurendè
dertig dagen.
De bijgevoegde verklaringen op eer dienen correct ingevuld en teruggestuurd te worden aan het

1.

2.
3.

4.

college.
De eerste verklaring dient direct na aanplakking te worden teruggestuurd naar de gemeente. Deze

verklaring omvat de belofte dat de beslissing gedurende 30 dagen volgend op datum

5.
6.
7.
B.

9.

X zal
uitgehangen. X is de datum die de aanvrager uiteindelijk zelf invult.
De tweede verklaring waarin de verkrijger van de vergunning verklaart dat de beslissing volgens de
bepalingen heeft uitgehangen, wordt na afloop opgestuurd..
eij'besàhadiging van het ópenbaar domein (fiets- en voetpaden, openbaar groen) dient dit in zijn
oorspronkelijke staat te worden hersteld.
Het achterlaten van afualstoffen is verboden. Het reinigingswater van betonmixers mag niet
geloosd worden in bermen, waterlopen, straatkolken of riolen.
De aanvang van de werken kan pas nadat de gemeentelijke administratie op de bouwplaats heeft
vastgesteld dat de inplanting conform is aan het goedgekeurde plan. Telefonisch aÍspraak maken
op het nummer 09 325 2276.
De gemeenteraad keurde op 27 december 2007 een belastingreglement goed betreffende een te
betalen belasting op private ingebruikname van het openbaar domein. U dient hiervoor contact op
te nemen met de gemeentelijke administratie op het nummer 09 32S 2279.
De aanvraag stedenbouwkundige vergunning dient
voldoen aan de gewesielÍjke
stedenbouwkundige verordening
oktober 2OO4 inzake hemelwaterputtên,
infiltratievoozieningen, buffervoozieníngen en gescheiden lozing van afualwater en hemelwater.
Meer inlichtingen hieromtrent zijn te bekomen bij de gemeentelijke administratie op het nummer 09'

van 1

te

3252278.

Voor het lozen van afualwater/hemelwater dient u aan volgende voorwaarden te voldoen:
*het hemelwater van de dakoppervlakte van de uitbreiding dient samen met het regenwater van

de bestaande woning te worden opgevangen en afgevoèrd, gescheiden van het àfuaMater in
een bestaande regenwaterput van minimum 5000 liter. Het hemelwater moet maximaal worden
herbruikt.

- een septische put is verplicht voor de opvang van het sanitaire water alvorens lozen
open baar rioleringsstelsel.

hèt

- de vuilwaterleidíng van de uitbreiding wordt aangesloten op het afuoerstelsel voor afualwater
van de bestaande woning.
- U dient de eventuele nieuwe verhardingen (oprit, terras,..) zoveel mogelijk in waterdoorlatende
verharding aan te leggen. De afuoerleiding van eventueel geplaatste klokputjes van open
terrassen wordt afgevoerd via de RWA huisriolering. Het niet afgevoerde hemelwater afkomstÍg
van deze verhardingen dient op eigen terrein te infiltreren zonder schade en wateroverlast tè

veroorzaken op aanpalende percelen.lndien nodig dienen bijkomende infiltratievoorzieningen te
worden geplaatst of dient het hemelwater gecontroleerd en gescheiden van het afualwater te
worden afgevoerd
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-De bouwheer dient op zijn kosten in te staan voor de keuring van elke privéafuoer voor de
eerste gebruikname.(zie Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen van rechten en
plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met
betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de
saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement).
- De keurder wordt geacht te beschikken ovei de vereiste technische vaardigheid als hij beschikt
over een certificaat van opleiding bij een volgens ISO 17020 of gelijkwaardig geaccrediteerde

instelling voor opleiding van keurders. De keurder levert na controle en goedkeuring een
keuringsattest af aan de klant. Een kopie dient te worden bezorgd aan de gemeentelijke
administratie, cel Wegen en domeinen.
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 Vtaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Art.4,7.í9. 51. 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
aanvragel en aan de gewestelijk stedenbouwkurndig ambtenaar. De gewestelijk stedenbouwkundig
ambtenaar ontvangt ook een afschrift van het vergunningendossier, behoudens indien hij omtrent de
vergunningsaanvraag een advies heeft verstrekt.

Een afschrifi van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing wordt
tevens bezorgd aan:

1"
2"

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 gewestelijk stedenbouwkundig 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 vergunningaanvraag
Éetrekking 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 beslissing van het
college van burgemeester en schepenen.

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.
$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 4.5.1, 52, van deze codex en artikel 4.2.6,52, eerste lid, van het
decreeiván (...) 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.
Be roeps mo g e l'tj kh ede n

Art.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 ondezoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
52. Het beroep, vermeld in $1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:

1"
2"

de aanvrager van de vergunning;

elke natuurlíjke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing;
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3"

procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen
door de bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een
duurzame en effectieve werking overeenkomstig de statuten;

4"

de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, behoudens in de gevallen, vermeld in artikel
4.7.19, $1, 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"

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

2"

voor wat betreft het beroep ingesteld door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar of
doorde 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, $1, tweede lid, werd
betekend;

3"

voor wat betreft het beroep ingesteld door elke 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 Íet collegJ 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', 2o 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 gewestelijk stedenbouwkundig 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.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24juli 200g

í. $1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
wordt gedagtekend en bevat
Art.

1"

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

2o

de identificatie van de'bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het

voorwerp

uitmaakt van deze beslissing;

3"

een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van

de

bestreden beslissing.

lndien de indiener van het beroep een natuurlÍjke persoon of rechtspersoon is díe rechtstreekse of
onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het
beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder of nadelen.
lndien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, 52, 3',
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de
collectieve belangen welke door.de bestreden beslissing z'ljn bedreigd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.
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$2. lndien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift
uitgaat van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar of een adviserende instantie, vermeld in
artikel 4.7.16, S1, eerste lid, van de.Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt het beroepschriftzo
mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing
res[eciievelijk 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 ter 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 volledigheidsonderzoek, 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 gewestelijk
stedenbouwkundig ambtenaar of een adviserende instantie, vermeld in artikel 4.7.16, $1, eerste lid,
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking,
vermeld in artikel 4.7.19, $2, derde lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in
zoverre dat beschikbaar is.
lndien de indienervan het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, 52, 3o,
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 verpllchtingen 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 indienervan het beroep kan aan het beroepschriftde overtuigingsstukken toevoegen die h'tj
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 afschriÍten 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 beroepschrift 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.
Verval van de vergunning

Art. 4.6.2. $1. 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;

2o
3o

de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;
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
van de stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor
vergunningsbetwistingen, behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een voor de
definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. ln dat laatste geval
blijft het eventuele recht op planschade desalniettemin behouden.

vernietiging

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 Íasen 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 ín artikel 4.1.16 van heidecreetvan (...) betreffende hetgrond-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.
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$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
afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Medede!ing
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.

Namens het schepencollege,
De gemeentesecretaris,

De burgemeester wnd.,
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get. Patrick Hoste
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