
 

 

Uittreksel uit het vergunningenregister  

Gemeentebestuur Linter 

Datum vaststelling : 14 maart 2011 

Publicatie staatsblad : 18 januari 2011 

 
  
  

A. LIGGING VAN HET TERREIN 

Afdeling LINTER 2 AFD/NEERLINTER/ 

Sectie E 

Kadastrale ligging 24077_E_0396_P_000_00 

Administratieve ligging Ransbergstraat(NRL), 18 
 

B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN 
INFORMATIE 

B.13. GEBOUWEN 

Het volgende gebouw is in het register opgenomen. 

Dossiernummer: 24133_2014_2000057 
Gemeentelijk dossiernummer: 2014/0057 
Onderwerp: 
 

Registernummer van het gebouw 24077_E_0396_P_000_00/001 

Functie van het gebouw WONEN 

Werd door enig bewijsmiddel aangetoond dat de constructie gebouwd 
is voor de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962? Zo ja, dan 
bestaat het vermoeden dat de constructie als vergund moet worden 
beschouwd. 

J 

Werd door enig bewijsmiddel aangetoond dat de constructie gebouwd 
is na de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962, maar voor de 
allereerste, definitieve vaststelling van het gewestplan? Zo ja, dan 
bestaat het vermoeden dat de constructie als vergund moet worden 
beschouwd, indien de overheid niet kan aantonen door enig 
bewijsmateriaal, behoudens getuigenverklaringen, zoals door middel 
van een goedgekeurd bouwplan, een proces-verbaal of een 
bezwaarschrift dat de constructie in overtreding werd opgericht. 
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OPMERKINGEN 

Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de aanvrager opgegeven 
perceelsnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen garantie gegeven worden dat deze informatie volledig is. Zo 
kunnen perceelsnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn. 

Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning bestaat, betekent niet 
noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met die vergunning of dat alles wat vergund is, ook effectief uitgevoerd is. 

Conform artikel 5.1.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen verantwoordelijk voor de 
overeenstemming van het vergunningenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen. 

Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning of van een 
verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn. 
  
  

Datum uittreksel: 25-01-2021  

   

De Algemeen directeur 
 
  
  
  
  

 De Burgemeester 
  
  
  
  

Janssens Rina  Wynants Marc 
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