
Pagina 1 van 17 
 

Gemeente Kortenberg  
 

 
 
Dossiernummer intern: OMV_V_EK_2021_17 
Omgevingsloket nr : OMV_2021100371 
 

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
BETREFT EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET VERKAVELEN 
VAN GRONDEN 
 
 
De aanvraag ingediend door Dieter Hoefs namens MESO STUDIEBUREAU BVBA met als contactadres Jan 
Mulsstraat 132 bus 201 te 1853 Grimbergen, werd per beveiligde zending verzonden op 10 juni 2021. 
Deze aanvraag werd ontvangen op 10 juni 2021 en  vervolledigd op 15 juni 2021. 
 
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 16 juni 2021. 
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen te 3071 Erps-Kwerps, Mechelsesteenweg ZN en 
kadastraal bekend: afdeling 2 sectie A nrs. 393B, 393C, 393A en 393D, thans in eigendom van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Brussel, met zetel te 1000 Brussel, Hoogstraat 298a. 
 
Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een perceel ter creatie van vier nieuwe bouwkavels. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de 
ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende 
de omgevingsvergunning, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten. 
 
 

ADVIES OMGEVINGSAMBTENAAR 

 

Beknopte beschrijving van de aanvraag 

De aanvraag betreft een aanvraag tot van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden met 
het oogpunt op het creëren van vier bouwkavels. 

 

Planologische situering 

Het projectgebied is gelegen in woongebied vastgesteld volgens het gewestplan Leuven, goedgekeurd bij 
K.B. van 07/04/1977.  
Het plangebied is niet gelegen in een goedgekeurd RUP. 
Het plangebied is niet gelegen in een niet-vervallen verkaveling. 
 
Wetgeving, regelgeving en richtlijnen 

Vlaamse codex ruimtelijke ordening & uitvoeringsbesluiten 
Volgens artikel 1.1.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gewijzigd door latere decreten, is de 
ruimtelijke ordening gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten 
behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang 
gebracht worden. De ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten worden 
gelijktijdig tegen elkaar afgewogen worden, er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de 
gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen ten einde hierdoor 

te streven naar ruimtelijke kwaliteit. 
 
Verordeningen 
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen dd. 
05/07/2013; 
Provinciale verordening inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van verharde oppervlakten dd. 
11/09/2014; 
Gemeentelijk reglement d.d. 07-09-2009 betreffende de afkoppeling van regen- en afvalwater, berging en 
buffering bij bestaande woningen en het collectief plaatsen en beheren van individuele 
waterzuiveringsinstallaties; 
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Handhavingsreglement d.d. 07-09-2009 betreffende de afkoppeling van regen- en afvalwater, berging en 
buffering; 

Gemeentelijk reglement d.d. 05-10-2009 betreffende het verlenen van hydraulisch advies bij grote projecten; 
 
Regelgeving Archeologie nota 
Conform artikel 5.4.1. tot 5.4.2. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 is de aanvrager van een 
stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning verplicht om in bepaalde gevallen een 
bekrachtigde archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. Deze nota is het resultaat van een 
archeologisch vooronderzoek, waarvoor een erkend archeoloog moet worden aangesteld die een 
archeologisch vooronderzoek uitvoert en de archeologienota opmaakt. Die wordt dan ter bekrachtiging 
ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed of, indien van toepassing, de erkende onroerend 
erfgoedgemeente. 
 
Overige richtlijnen en omzendbrieven 
Omgevingsanalyse van de gemeente Kortenberg: visie en ontwerpend onderzoek naar plaats specifieke 
opdrachten en generiek beleid.  
 
Monumentenplan gemeente Kortenberg: dit plan bevat een inventarisatie en waardebepaling van het 
bouwkundig erfgoed van de gemeente en kadert in het streven om waardevol erfgoed te vrijwaren. De 

ruimtelijke ordening houdt rekening met de waardevolle karakteristieken van het architectuurhistorisch 
erfgoed dat bepalend is voor het beeld en de identiteit van de gemeente. 
 
De algemene stedenbouwkundige verordening die goedgekeurd werd door de gemeenteraad van 25 juni 
2018. 
 
 
Openbaar onderzoek 

Volgens art. 11-14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het 
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, dient deze aanvraag behandeld te worden 
volgens een gewone procedure en is een openbaar onderzoek noodzakelijk. Het openbaar onderzoek werd 
gehouden van 26 juni 2021  tot en met 25 juli 2021. 

In toepassing van art. 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van 
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning werden de eigenaars van aanpalende 
percelen aangeschreven met een beveiligde zending. 

Er werden tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend. 

 
Adviezen 

In toepassing van art. 35 en 36 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27/11/2015 betreffende de 
uitvoering van het omgevingsvergunningendecreet dd. 25/04/2014 werden adviezen opgevraagd bij de 
betrokken adviesinstanties. 
 
De ontvangen adviezen zijn bijgevoegd in bijlage II van deze vergunning en maken er integraal deel van uit. 
 
 
Historiek 

Op 24 april 2013 verleende het college van burgemeester en schepenen een vergunning voor het verkavelen 
van het perceel (V.EK/12/23). Op 20 november 2019 werd een PV van verval van een verkavelingsvergunning 
afgeleverd aangezien men niet binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de definitieve 
verkavelingsvergunning 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. 

 
 

Beschrijving van de bouwplaats, omgeving en het project 

Het projectgebied is gelegen in de noordwestelijke hoek van deelgemeente Erps-Kwerps nabij buurgemeente 
Steenokkerzeel. De Mechelsesteenweg waar het doelperceel zich bevindtvormt de verbindingsweg tussen 
beide gemeenten. In de zeer nabije buurt bevindt zich ook het domein van Brussels Airport en één van de 
belangrijke aanvliegroutes van deze luchthaven. Het perceel ligt in de ingesloten hoek tussen de 
Mechelsesteenweg, de Driewilgenstraat en de Frans Mombaersstraat. De percelen in dit bouwblok zijn 
nagenoeg allen bebouwd met woningen in zowel gesloten, halfopen als open verband. Langsheen de Frans 
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Mombaersstraat bevinden zich in dit bouwblok enkele meergezinswoningen. De verscheidene oprichtingsdata 
resulteren in een diverse vormgeving. 

 
Het doelgebied ligt in een multimodaal ontsluitbare omgeving. Het station van Kortenberg ligt op 
wandelafstand van het projectgebied. Het centrum van Kortenberg met alle voorzieningen bevindt zich op 
anderhalve kilometer. De dichtstbijzijnde bushalte ligt op 200 meter afstand. Aan het station van Kortenberg 
bevinden zich eveneens bushaltes. De N2 gewestweg en de fietssnelweg F3 die beiden Kortenberg 
doorkruisen en Leuven met Brussel verbinden, zijn eveneens in onmiddellijke afstand van het projectgebied.   
Langsheen het te verkavelen perceel ligt een fiets-voetpad.  
 
Aan de straatzijde bevindt zich een houtkant waardoor het perceel vanop de Mechelsesteenweg een dicht 
begroeide aanblik geeft. Achter deze beperkte houtkant bevindt zich echter een grasweiland. De achterste 
perceelsgrens vormt de gemeenschappelijke perceelsgrens met de tuinzones van de woningen in de 
Driewilgenstraat. 
 
Aan de rechterzijde wordt een driehoekvormig deel van het perceel met een grootte van 3a17ca uit de 
verkaveling gesloten. Dit gedeelte zal gevoegd worden bij de rechter aanpalende buur. Het uiteindelijke te 
verkavelen perceel heeft een totale oppervlakte van 28a23ca en een straatbreedte van 43,03m. Wegens de 
schuin lopende achterste perceelsgrens kent de perceelsdiepte een verloop van 68,07m aan de linkerzijde tot 

55,03m aan de rechterzijde. Het perceel helt af van de rechter naar de linkerkant met een verschil van net 
geen 2 meter over de totale perceelsbreedte. 
 
De aanvraag voorziet in een opdeling van het perceel in vier aparte kavels gericht op de oprichting van 
halfopen ééngezinswoningen. De bouwlijn van de vier bouwvlakken wordt op 7m van de rooilijn voorzien. De 
bouwvlakken zijn rechthoekig met een breedte van 8m32 en een bouwdiepte van 15m. De zijdelingse 
bouwvrije stroken bedragen 3m. De kavels hebben respectievelijke oppervlakte van 7a52ca, 7a14ca, 6a77ca 
en 6a79ca.  
 
 
Toetsing aan de regelgeving en de ruimtelijke ordening (art. 4.3.1. § 2 VCRO) 

 
Planologische context 

Woongebieden zijn bestemd zijn 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 (artikel 5 van het Koninklijk besluit van 28 
december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de 
gewestplannen). De aanvraag is planologische verantwoordbaar. 

 

Watertoets 

Het plangebied is niet gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Wanneer de bepalingen van de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen 
dd. 05/07/2013 en de provinciale verordening inzake afkoppeling, van hemelwater afkomstig van 
verharde oppervlakten dd. 11/09/2014 nageleefd worden, kan in alle redelijkheid verwacht worden dat 
er geen schadelijk effect wordt veroorzaakt in de plaatselijke waterhuishouding. 

 
Schaal/ruimtegebruik/dichtheid 

Het perceel leent zich tot een opdeling in vier bouwkavels met een gemiddelde perceelsoppervlakte van 

ongeveer 7 are wat een kwalitatieve perceelsgrootte is. De percelen evenals de bouwvlakken liggen in lijn 
met de algemeen gehanteerde voorschriften die werden opgenomen in de algemene stedenbouwkundige 
verordening van Kortenberg, als met de omliggende percelen en gebouwen. De loten zijn inpasbaar en sluiten 
aan bij de bestaande configuratie in het bouwblok. 
 
Mobiliteit 

Het perceel ligt in een goede ontsluitbare omgeving. De Mechelsesteenweg is een goed uitgeruste weg die 
de beperkte mobiliteitsimpact van vier bijkomende woningen perfect kan opvangen. Er zijn voldoende 
stallingsmogelijkheden op eigen terrein. De impact op de verkeersafwikkeling is gezien de beperkte toename 
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van bouwkavels verwaarloosbaar. Er zal moeten voorzien worden in minimaal één autostandplaats op eigen 
terrein dewelke niet in de achtertuin voorzien mag worden en minstens twee fietsparkeerplaatsen voor de 

hoofdslaapkamer en één bijkomende fietsparkeerplaats per bijkomende slaapkamer.  
 
 
Visueel/vormelijk 

Het architecturale ontwerp wordt beoordeeld in de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. De 
stedenbouwkundige voorschriften zullen de vormgeving mee bepalen. Er worden twee bouwblokken met 
twee aaneengesloten halfopen woningen voorzien. De aan elkaar gekoppelde woningen zullen in harmonie 
opgetrokken moeten worden. Gezien de beperkingen opgelegd in het luchtvaartadvies zullen de woningen 
opgetrokken moeten worden met een plat dak. 
 
 
Cultuur – historisch 

Er zijn geen cultuurhistorische relicten te vermelden. De totale perceelsoppervlakte beperkt zich tot minder 
dan 30a waardoor er geen archeologienota vereist is bij de aanvraag tot omgevingsvergunning. 
 
 

Reliëf 

Het perceel helt af van de rechter naar de linkerkant met een verschil van net geen 2 meter over de totale 
perceelsbreedte. Er is een nivellering van het terrein mogelijk om aansluiting te kunnen maken met de 
Mechelsesteenweg, met het terras en met de aangesloten woning. Voor het overige gedeelte zijn 
reliëfwijzigingen niet toegestaan. 
 
 
Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen 

De afstandsbepalingen uit de algemene stedenbouwkundige verordening van Kortenberg worden opgevolgd. 
Er kan in alle redelijkheid verwacht worden dat de realisatie van deze verkaveling niet leidt tot significante 
hinderaspecten en het beperken van het gebruikersgenot van de aanpalende bewoners en eigenaars. Tijdens 
het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen. Luchtvaartadvies beperkt de bouwhoogte 
wegens veiligheidsredenen op max. 7m AGL.  
 
 

Algemene conclusie 

Uit bovenstaande motivering blijkt dat het aangevraagde in overeenstemming is met de geldende regelgeving 
en de goede ruimtelijke ordening voor zover volgende voorwaarden worden gerespecteerd: 
 

- reliëfwijzigingen zijn uitsluitend toegestaan om de noodzakelijke aansluiting van de woning met 
de voorliggende straat te maken, ter hoogte van het terras om aansluiting te maken met de 
achtergevel en om aansluiting te maken met de aangekoppelde woning; 

- de woningen dienen afgewerkt te worden met een plat dak en een maximale kroonlijsthoogte 
van 6m50; 

- er dienen minstens 3 laagstambomen worden geplant per tuinzone (max. hoogte 7 meter) in 
het eerstkomende plantseizoen volgend op de oprichting van de bijhorende woning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 5 van 17 
 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij de planologische en ruimtelijke 
motivering opgebouwd door de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar; 

 

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN  
08/09/2021 HET VOLGENDE: 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning voor het 
verkavelen van gronden af aan de aanvrager, die er toe verplicht is: 

 
1. De voorschriften in bijlage I te respecteren. Deze voorwaarden vervangen de 

voorgestelde voorschriften. 
 
 

2. Volgende bijkomende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd: 
 
- De rioleringsplannen van de woningen zullen voor advies door de dienst Omgeving 

overgemaakt worden aan Aquafin ter controle en voor aansluiting op de riolering, zie 
advies Aquafin. 

- Er dient minimaal één autoparkeerplaats voorzien te worden op eigen terrein. Deze 
autoparkeerplaats mag niet in de achtertuin worden voorzien. 

- Per woongelegenheid met één slaapkamer dienen er minimaal twee 
fietsparkeervoorzieningen worden voorzien, en één bijkomende 
fietsparkeervoorziening per bijkomende slaapkamer.  

- Reliëfwijzigingen zijn uitsluitend toegestaan om de noodzakelijke aansluiting van de 
woning met de voorliggende straat te maken, ter hoogte van het terras om aansluiting 
te maken met de achtergevel en om aansluiting te maken met de aangekoppelde 
woning. 

- De woningen dienen afgewerkt te worden met een plat dak en een maximale 
kroonlijsthoogte van 6m50. 

- Er dienen minstens 3 laagstambomen worden geplant per tuinzone (max. hoogte 7 
meter) in het eerstkomende plantseizoen volgend op de oprichting van de bijhorende 
woning. 

- Op de perceelshoeken dienen grenspalen voorzien te worden. 
- De verkavelaar is verantwoordelijk voor eventuele uitbreidingen van de riolering en 

dient te voorzien in een wachtaansluiting per perceel voor de aansluiting(en) van 
RWA en DWA. De verkavelaar staat in voor de kosten. 

- Alle reclame- of andere opschriften dienen uitsluitend in het Nederlands te zijn; 
- Op het moment van de realisering van de verkaveling dienen de meest recente 

wetgevingen en verordeningen gerespecteerd te worden.  
- De gemeente wijst de aanvragers op mogelijke geluidshinder wegens de 

aanvliegroute van de luchthaven van Zaventem. 
- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd 

door de distributienetbeheerder FLUVIUS voor elektriciteit en aardgas, inzake privé-
verkavelingen / sociale verkavelingen / industriële verkavelingen strikt na te leven. 
Deze teksten zijn verkrijgbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) 
www.fluvius.be. 

- De verkavelaar dient te voldoen aan alle voorwaarden opgelegd door Fluvius, 
Telenet, De Watergroep, Proximus en Aquafin en alle andere ontvangen adviezen. 

- De verkavelaar dient de kostprijs voor de hydraulische screening te betalen, 
overeenkomstig het gemeentelijk reglement d.d. 05-10-2009. 

- De loten kunnen slechts vervreemd en/of bebouwd worden nadat alle kosten voor 

de nutsmaatschappijen, het hydraulisch advies van Aquafin en de dossierkosten van 
de gemeente Kortenberg betaald zijn en nadat de grenspalen geplaats werden. 
Nadat voldaan is aan deze voorwaarden en lasten levert het college van 
burgemeester en schepenen een attest af dat de kavels mogen vervreemd en/of 
bebouwd worden. 

 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 
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Dossiernummer intern: OMV_V_EK_2021_17 
Omgevingsloket nr : OMV_2021100371 

 

BIJLAGE I – AANGEPASTE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TER VERVANGING VAN 
DE VOORGESTELDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

 

HOOFDGEBOUW 
 
Bouwlagen 2 bovengrondse woonlagen 
Maximale bouwdiepte 15m gelijkvloers en 12m verdieping of  
 13m gelijkvloers en verdieping 
Maximale kroonlijsthoogte 6m50, gemeten vanaf het huidige maaiveld ter hoogte van de bouwlijn 
Dakuitvoering plat dak 
Bestemming ééngezinswoning 
Bouwlijn 7m 
Inplanting zoals aangegeven op het inplantingsplan 
 
 
ACHTERUITBOUWSTROOK 
 
Groenaanleg minimaal 50% en met nadruk op inheems groen 
Verharding maximaal 50% in waterdoorlatende materialen 
Parkeerstrook maximaal 5m50 breed 
 
 
ZIJTUINSTROOK 
 
Groenaanleg minimaal 50% en met nadruk op inheems groen 
Verharding maximaal 50% in waterdoorlatende materialen 
Constructies open carport met maximale oppervlakte van  21  m² 
 maximale totale hoogte 3m 
 voorzijde gelijk met de bouwlijn  
 
 
ACHTERTUINSTROOK 

 
Groenaanleg minimaal 50% en met nadruk op inheems groen 
Verhardingen maximale oppervlakte 60  m² 
 aansluitend aan de achtergevel 
 in waterdoorlatende materialen 
Constructies tuinhuis of tuinberging  
 maximale totale hoogte 3,5 m 
 maximale oppervlakte  30  m² 
 in harmonie met de hoofdwoning 
 
 
AFSLUITINGEN OP DE PERCEELSGRENS 
  
Materiaal Levende hagen of gewone afsluitingen met palen en draad 
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BIJLAGE II - ADVIEZEN 

 
 

AQUAFIN 
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DE WATERGROEP 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PROXIMUS 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

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

Artikel 102. § 1. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden waarbij geen nieuwe wegen worden aangelegd of het 
tracé van bestaande gemeentewegen niet moet worden gewijzigd, verbreed of opgeheven, vervalt van rechtswege als: 

1° binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning 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 definitieve omgevingsvergunning 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, de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht 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 omgevingsvergunning voor het 
verkavelen van gronden, met verkoop gelijkgesteld. 

 
§ 2. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden waarbij nieuwe wegen worden aangelegd of waarbij het tracé van 

bestaande gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven wordt, vervalt van rechtswege als: 
1° binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning 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 75; 
2° binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is overgegaan tot registratie van de in 

paragraaf 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 definitieve omgevingsvergunning niet is overgegaan tot registratie van de 
in paragraaf 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 omgevingsvergunning voor het 

verkavelen van gronden, met verkoop gelijkgesteld. 
 

§ 3. Als de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het 
verkavelingsproject, worden de termijnen van verval, vermeld in de paragrafen 1 tot en met 2, gerekend per fase. Voor de tweede en 
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase. 

 
§ 4. Het verval, vermeld in paragraaf 1 en 2, 2° en 3°, geldt slechts ten aanzien van het niet bebouwde, verkochte, verhuurde of aan 

een erfpacht of opstalrecht onderworpen gedeelte van de verkaveling. 
 
§ 5. Onverminderd paragraaf 4, kan het verval van rechtswege niet worden tegengesteld aan personen die zich op de 

omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden beroepen als zij kunnen aantonen dat de overheid na het verval en ten aanzien 
van een of meer van hun kavels binnen de verkaveling, wijzigingen aan deze omgevingsvergunning 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. 
 

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

Artikel 103. De termijnen van vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van 
de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9, behoudens als de 

verkaveling in strijd is met een vóór de datum van 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 vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, 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 vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, 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 vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, 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; 
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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. 



 

Handtekening(en)  
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