
Dossiernummer: B/2014/99 
EPB-nummer: 41018-G-2014/120 

Provincie Oost-Vlaanderen 
Arrondissement Aalst 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door ........, met als adres 
......... ontvangen. 

De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 9/04/2014, werd ontvangen op 
9/04/2014. 

De aanvraag is stilzwijgend volledig en ontvankelijk geacht. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Buizemontstraat 209 , 9500 
Geraardsbergen en met als kadastrale omschrijving GERAARDSBERGEN 1 AFD, sectie B, nr(s) 
0960T. 

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een woning. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend 
met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten. 

ADVIES GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR 

De gemeente is ontvoogd sinds 1 januari 2014. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar niet worden ingewonnen. 

ADVIES GEMEENTELIJK STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR 

Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van het gunstig advies van de 
gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Het college van burgemeester en schepenen sluit 
zich aan bij dit advies. 

STEDENBOUWKUNDIGE BASISGEGEVENS 

Ligging volgens het gewestplan + bijhorende voorschriften 
Het perceel ligt volgens het gewestplan Aalst - Ninove - Geraardsbergen - Zottegem, 
vastgesteld bij K.B. van 30/05/1978 in woongebied. In deze zone gelden de volgende 
stedenbouwkundige voorschriften: 

De 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. 

Ligging volgens de plannen van aanleg. ruimtelijke ultyoeringsplannen 
Het perceel ligt niet binnen de omschrijving van een bijzonder plan van aanleg. 
Het perceel ligt niet binnen de omschrijving van een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Verkavelingsvergunningen 
Het perceel ligt niet in een verkaveling. 
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VERORDENINGEN 
De algemene gewestelijke bouwverordening van 29 april 1997 inzake wegen voor 
voetgangersverkeer is van toepassing. 

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid is van toepassing. 

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 01 oktober 2004 inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater is van toepassing. 

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van 15 december 2009 inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater is van toepassing. 

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de 
inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven van 08 juli 2005 is van toepassing. 

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid van 1 maart 2010 is 
van toepassing. 

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter vrijwaring van het woonklimaat en het 
waardevol bouwkundig erfgoed van 16 december 2012 is van toepassing. 

EXTERNE ADVIEZEN 
Er dienden geen bijkomende adviezen te worden ingewonnen. 

OPENBAAR ONDERZOEK 
Wetteliike bepalingen 
Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 (meermaals gewijzigd) betreffende 
de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en 
verkavelingsaanvragen Is een openbaar onderzoek vereist. 

De aanvraag werd openbaar gemaakt van 15/05/2014 tot 13/06/2014 volgens de regels 
vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werd 1 bezwaarschrift ingediend. 

Evaluatie bezwaren 

Dit bezwaarschrift handelt over: 
het dieper bouwen op de verdieping ten opzichte van de aanpalenden, de afname van zonlicht 
en het beperken van uitzicht. 
Dit bezwaarschrift wordt als volgt beoordeeld: 
de aanvraag heeft betrekking op het bouwen op de verdieping van een aanbouw over een 
diepte van 12m. De gangbare bebouwbare diepte in woongebied bedraagt 15m op het 
gelijkvloers en 12m op de verdieping. De links aanpalende heeft reeds op dezelfde diepte 
aangebouwd. Rechtstreeks zonlicht blijft behouden aangezien er wordt aangebouwd aan de 
noordzijde. De aanpalende kan zelf bij eventuele verbouwingen ook aanbouwen tot een 
bouwdiepte van 12m op de verdieping. 

WATERTOETS 
Overeenkomstig artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het 
integraal waterbeleid dient de aanvraag onderworpen te worden aan de watertoets. Het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 {BS 31/10/2006) en latere wijzigingen stelt nadere 
regels vast voor de toepassing van de watertoets. De aanvraag werd getoetst aan het 
watersysteem, aan de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid, en aan 
de bindende bepalingen van het bekkenbeheersplan. 

De geplande werken hebben geen invloed op het waterbergend vermogen van het perceel. 
Bijkomende hinder door de aangevraagde werken is dan ook onbestaande. 
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MER-TOETS 
Het ontwerp komt niet voor op de lijst gevoegd als bijlage I en Il van de Europese richtlijn 
85/337/EEG noch op de lijst gevoegd als bijlage I en Il van het Project - M.E.R.-besluit. 
Bijgevolg dient geen milieueffectenrapport te worden opgesteld. 

De aanvraag valt niet onder bijlage 111 met betrekking tot de categorieën van projecten 
waarvoor overeenkomstig artikel 4.3.2 § 2 bis en § 3 bis van het decreet een project - MER of 
een project-m.e.r.-screeningsnota moet worden opgesteld. 

TOETSING AAN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING 
HISTORIEK 
Er werden reeds PV's opgesteld voor het uitvoeren van verbouwingwerken zonder vergunning. 

BESCHRIJVING VAN DE BOUWPLAATS, DE OMGEVING EN DE AANVRAAG 
De aanvraag heeft betrekking op de verbouwing van een bestaande rijwoning in de 
Buizemontstraat. Deze centrumstraat heeft een zeer kenmerkende woontypologie van smalle 
gesloten ééngezinswoningen. De bedoeling is om het bestaande gebouw te verbouwen tot een 
woning conform de hedendaagse woonvereisten. Er zal ook een garage worden voorzien op het 
gelijkvloers. Tevens wordt de woning deels verlengd in de diepte tot 15m. Op de eerste 
verdieping wordt er gebouwd tot 12m diep. Er werd reeds in het verleden met de 
verbouwingswerken gestart. De werken werden stilgelegd met de melding dat er een correct 
dossier diende te worden ingediend. 

BEOORDELING VAN DE wmeUJKE BEPALINGEN EN DE GOEDE RUXMTEUJKE! ORDENING 
De aanvraag heeft betrekking op het bouwen op de verdieping van een aanbouw over een 
diepte van 12m. De gangbare bebouwbare diepte in woongebied bedraagt 15m op het 
gelijkvloers en 12m op de verdieping. De links aanpalende heeft reeds op dezelfde diepte 
aangebouwd. Rechtstreeks zonlicht blijft behouden aangezien er wordt aangebouwd aan de 
noordzijde. De aanpalende kan zelf bij eventuele verbouwingen ook aanbouwen tot een 
bouwdiepte van 12m op de verdieping. 
De aanpassingen zijn conform de geldende stedenbouwkundige voorschriften in woongebied. 

BEOORDELING VAN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING 
Screening belangrijke milieugevolgen 
Het betrokken terrein is gelegen op een relevante afstand van een vogel- of 
habitatrichtlijngebied of enig ander relevant kwetsbaar gebied. De aanvraag is van die aard dat 
er geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn, zowel op het terrein zelf als in de 
omgeving van het project. 

Integraal Waterbeheer 
Het plan voldoet aan de gemeentelijke verordening inzake afval- en hemelwater ('GVA'). 

Het perceel is volgens het zoneringsplan gelegen in centraal gebied. 
Het betreft een verbouwing van een woning op een perceeloppervlakte kleiner dan 250 m2 en is 
bijgevolg niet onderworpen aan de gewestelijke verordening inzake hemelwater. 
Voor de verplicht private afkoppeling kan in het kader van het rioleringsproject 
'Buizemontstraat' een premie bij de stad worden aangevraagd. Ook voor het plaatsen van een 
regenwaterput en infiltratievoorziening kan onder bepaalde voorwaarden een premie bij de stad 
worden aangevraagd. Gelieve hiervoor vóór aanvang van de werken contact op te nemen met 
het departement G!P. 

Indien een nieuwe aansluiting op de openbare riolering nodig zou zijn, gelieve dan tijdig contact 
op te nemen met De Watergroep omtrent de technische mogelijkheden van de aansluiting en 
voor een kostenraming. De aansluitkosten zijn volledig ten laste van de aanvrager 
(bouwheer).Het verkrijgen van deze stedenbouwkundige vergunning impliceert de 
toelating/vergunning om het afvalwater te mogen aansluiten op de openbare riolering. De 
werken die daarvoor nodig zijn aan het openbaar domein, moeten worden uitgevoerd door De 
Watergroep. De nodige werken op het eigen perceel dienen door de bouwheer te worden 
uitgevoerd. 
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NORMEN EN PERCENTAGES BETREFfENPE DE YER.WEZENLtlKING VAN EEN BESCHEIDEN wopNAANBOP 
Het perceel Is kleiner dan een halve hectare, het project voorziet geen verkaveling of 
groepswoningbouw met 10 of meer loten voor woningbouw, en telt evenmin vijftig of meer 
appartementen. 
Daarom moet er bij deze aanvraag GEEN bescheiden woonaanbod worden gerealiseerd. 
ALGEMENE CONCLUSie 
De aanvraag stemt overeen met de voormelde wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening 
en brengt de goede plaatselijke ordening geenszins in het gedrang. 

VOORWAARDEN 
Er zijn geen specifieke voorwaarden verbonden aan de aanvraag. 

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE 

ZITTING VAN 07/07/2014 HET VOLGENDE: 

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft vergunning af aan Dictado Rosalie, met als 
adres Oudenaardsestraat 39 , 9660 Brakel , voor de aanvraag met betrekking op een terrein 
met als adres Buizemontstraat 209, 9500 Geraardsbergen en met als kadastrale omschrijving 
Geraardsbergen 1 Afd, Sectie B, Nr(S) 0960t voor het verbouwen van een woning. De 
aanvrager is ertoe verplicht het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief 
op de hoogte te brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten 
minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen. 

De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden: 
a) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende aannemers of personen,
aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet herstelt of laat herstellen op zijn kosten
zal de gemeente proces-verbaal opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten.

b) In toepassing van het gemeenteraadsbesluit van 09/10/2007 is elke privatieve inname van
het openbaar domein onderworpen aan een voorafgaande machtiging vanwege het
stadsbestuur. Voor inlichtingen: Dienst Veiligheid en Verkeer, Weverijstraat 20, 9500
Geraardsbergen - 054/43 44 35.
c) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens
wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen
van het College van Burgemeester en Schepenen.
d) De bepalingen van de gemeentelijke verordening afval- en hemelwater dienen stipt

nageleefd te worden.
e) De werken te beperken tot deze in de aanvraag vermeld.

Er zijn geen lasten verbonden aan de vergunning. 

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

Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

Art. 4.7.19. §1. 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 aanvrager en aan de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar ontvangt ook een afschrift van het 
vergunningendossier, behoudens indien hij omtrent de vergunningsaanvraag een advies heeft verstrekt. 

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

1 ° de adviserende instanties, vermeld in artikel 4.7.16 1 §1, eerste lid; 

2° de toezichthoudende archltect1 Indien deze daarom verzoekt. 

De Vlaamse Regering bepaalt de gevallen waarin ontvoogde gemeenten geen afschriften of kennisgevingen moeten 
overmaken aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar omwille van de beperkte ruimtelijke impact van de 
vergunde handelingen of de eenvoud van het dossier. 
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§2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een perlode
van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de
gemeente onmlddellijk 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. Indien een
administratief beroep wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van
deze codex en artikel 4.2.6, §2, eerste lid, van het decreet van ( ... ) 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
vergunnlng.

Beroepsmogelijkheden 

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 onderzoekt de deputatie de aanvraag in 
haar volledigheid. 

§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:

1° de aanvrager van de vergunning; 

2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan 
ondervinden ingevolge de bestreden beslissing; 

3° procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden 
besllsslng zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking 
overeenkomstig de statuten; 

4° de gewestelijke stedenbouwkundige 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 verzocht. 

§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheld ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:

1 ° voor 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 gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of door de 
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 bevelllgde zending ingediend blj 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 het college 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. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1 °, 2° 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 gewestelijke
stedenbouwkundige 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 onmlddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van
de beroepsbeslissing aan de aanvrager.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 

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

1 ° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn 
telefoonnummer en mailadres; 
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2° 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. 

Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse 
hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving 
van deze hinder of nadelen. 

Indien de Indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijVing van de collectieve belangen welke door de 
bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad. 

De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid. 

§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of Indien het beroepschrift uitgaat van de
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of een adviserende instantie, vermeld In artikel 4.7 .16, §1, eerste lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van de
bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende
vergunningsbes!isslng.

Indien 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 beveillgde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie 
van het resultaat van het ontvankelijkhelds- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4. 7 .14, §2, van de Vlaamse 
Codex Rulmtelijke Ordening, In zoverre dat beschikbaar is. 

Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvra_ger van de vergunning, de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar of een adviserende Instantie, v�rm,eld:ln-artikl:2I4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordenlng, wordt aan het beroepschrift het attest vatfaanplakklng, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van de 
Vlaamse Codex Rulmtelljke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar Is. 

Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7 .21, §2, 3° , van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd. 

Indien 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 verplichtingen van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig 
worden aangeleverd, dan leidt dat tot de onontvankelijkheid van het beroep. 

Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij 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 afschriften 
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: 

1 ° de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de 
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart; 

2° de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken; 

3° de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken. 

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld ln het eerste lid, worden-geschorst zolang een beroep tot vernietiging van 
de stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwlstlngen, behoudens indien de 
vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve ut:tspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk 
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschade desalniettemin behouden. 

Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur uitdrukkelijk melding maakt van de verschlllende 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 fasen 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 in artikel 4.1.16 van het decreet van( ... ) 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.

§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 gedeeltef'Ji kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische
vereisten.
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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 
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. 

Gedaan in bovenvermelde zitting, 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

Veerle Alaert 
stadssecretaris 

.o. Ann Huybens 
administratief medewerker 

Gui
� 

burgè eester 
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