
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[C − 2009/35638]

4 JUNI 2009. — Ministerieel besluit tot bepaling van de vorm van de beslissingen
van het college van burgemeester en schepenen

over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen

De Vlaamse minister,

Gelet op artikel 4.7.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 1997 houdende delegatie van de bepaling van de vorm
van modelformulieren inzake ruimtelijke ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering;

Gelet op het Ministerieel besluit van 21 februari 2005 houdende de bepaling van de vorm van de beslissingen
inzake aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning volgens het decreet van 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening;

Gelet op het Ministerieel besluit van 21 februari 2005 houdende de bepaling van de vorm van de beslissingen
inzake verkavelingsaanvragen volgens het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening;

Gelet op het Ministerieel besluit van 1 maart 2007 houdende de bepaling van de vorm van de beslissingen over
aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning volgens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening,
gecoördineerd op 22 oktober 1996;

Gelet op het Ministerieel besluit van 1 maart 2007 houdende de bepaling van de vorm van de beslissingen over
verkavelingsaanvragen volgens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De beslissingen van het college van burgemeester en schepenen tot verlening of weigering van de
stedenbouwkundige vergunning moeten genomen worden met gebruik van de formulieren I en II, waarvan de
modellen als bijlage 1 en 2 bij dit besluit zijn gevoegd. Die formulieren moeten worden aangevuld met de vermelding,
in de linkerbovenhoek, van het bestuur dat ze gebruikt.

Het college van burgemeester en schepenen maakt gebruik van het formulier I in geval van verlening van de
vergunning en van het formulier II in geval van weigering van de vergunning.

Art. 2. De beslissingen van het college van burgemeester en schepenen tot verlening of weigering van de
verkavelingsvergunning moeten genomen worden met gebruik van de formulieren III, IV, V en VI, waarvan de
modellen als bijlage 3, 4, 5 en 6 bij dit besluit zijn gevoegd. Die formulieren moeten worden aangevuld met de
vermelding, in de linkerbovenhoek, van het bestuur dat ze gebruikt.

Het college van burgemeester en schepenen maakt gebruik van het formulier III in geval van verlening van de
vergunning, van het formulier IV in geval van weigering van de vergunning, van het formulier V ingeval een wijziging
van de vergunning wordt toegestaan en van het formulier VI in geval van weigering van de wijziging van de
vergunning.

Art. 3. De volgende besluiten worden opgeheven :

1° het Ministerieel besluit van 21 februari 2005 houdende de bepaling van de vorm van de beslissingen inzake
aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning volgens het decreet van 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening;

2° het Ministerieel besluit van 21 februari 2005 houdende de bepaling van de vorm van de beslissingen inzake
verkavelingsaanvragen volgens het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening;

3° het Ministerieel besluit van 1 maart 2007 houdende de bepaling van de vorm van de beslissingen over
aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning volgens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening,
gecoördineerd op 22 oktober 1996;

4° het Ministerieel besluit van 1 maart 2007 houdende de bepaling van de vorm van de beslissingen over
verkavelingsaanvragen volgens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 okto-
ber 1996.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2009.

In afwijking van het eerste lid kunnen de modelformulieren, gevoegd als bijlage bij de besluiten, vermeld in
artikel 3, nog aangewend moeten worden in de gevallen waarin, in toepassing van artikel 7.5.8, § 1, van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening, de procedureregelen toegepast moeten worden die golden voorafgaand aan 1 septem-
ber 2009.

Brussel, 4 juni 2009.

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
D. VAN MECHELEN
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Bijlage 1

Formulier I

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 ............................, werd ontvangen op ......................

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op .........................................

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres . en met als kadastrale omschrijving afdeling . sectie .
nummer(s) .............................................................................................................................................................................................

Het betreft een aanvraag tot .....................................................................................................................................................

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 uitvoeringsbe-
sluiten.

(1) advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het advies van de gemeentelijke
stedenbouwkundige ambtenaar, uitgebracht op ...........................................................................................................................

De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft volgende elementen aangewezen om te worden
opgenomen in voorliggende beslissing :

..........................................................................................................................................................................................................

advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar

(1) De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar niet
worden ingewonnen.

(1) Het college van burgemeester en schepenen heeft kennisgenomen van het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar, uitgebracht op .......................................................................... Het advies luidt als volgt :

..........................................................................................................................................................................................................

(1) Het college van burgemeester en schepenen heeft het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaar ingewonnen op . Het college heeft dit advies nog niet ontvangen en de termijn waarbinnen de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar dit advies moet uitbrengen is verstreken, zodat aan de adviesvereiste mag worden
voorbijgegaan.

(1) De in de aanvraag vermelde werkzaamheden en handelingen zijn vrijgesteld van het voorafgaand
eensluidende advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Dit wordt nader toegelicht in de motivering
van de beslissing.

openbaar onderzoek

De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende de openbare
onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden... bezwaar-
schriften ingediend. Het college van burgemeester en schepenen neemt omtrent deze bezwaarschriften het volgende
standpunt in :... (1)

De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden. (1)

(1) externe adviezen

..........................................................................................................................................................................................................

(1) advies van de GECORO

..........................................................................................................................................................................................................

(1) toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften

..........................................................................................................................................................................................................

(1) toetsing aan de goede ruimtelijke ordening

..........................................................................................................................................................................................................

(1) watertoets

..........................................................................................................................................................................................................

(1) normen en percentages betreffende de verwezenlijking van een sociaal of bescheiden woonaanbod

..........................................................................................................................................................................................................

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN.............
HET VOLGENDE :

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is 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 : ................................................................................ (1)

Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden : ............................................................................................ (1)

(1) De vergunning mag in.... fasen worden uitgevoerd zoals hierna wordt omschreven :

fase 1 : ............................................................................................................................................................................................

fase 2 : ............................................................................................................................................................................................

De handelingen waarvoor vergunning is verleend, mogen niet langer dan tot............ in stand blijven. (1)
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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, eerste lid;
2° de toezichthoudende architect, 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.

§ 2. Op bevel van de bevoegde burgemeester wordt de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft.

De bevoegde burgemeester waakt er over dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien dagen
te rekenen vanaf de datum van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

De burgemeester of zijn gemachtigde attesteert de aanplakking. Op eenvoudig verzoek levert het gemeentebestuur
een gewaarmerkt afschrift van dit attest af aan elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21, § 2.

§ 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 vergunning.

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

beslissing 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 onontvankelijkheid 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 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 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 onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de
betekening van de beroepsbeslissing aan de aanvrager.

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.
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De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging
van de stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, 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 planschade desalniettemin behouden.

Indien 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 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 27 maart 2009 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 gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de
bouwfysische vereisten.

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.

Namens het college :
De secretaris, De burgemeester,
(1) Indien nodig aan te vullen of te schrappen of weg te laten.
Gezien om gevoegd te worden bij het Ministerieel besluit tot bepaling van de vorm van de beslissingen over

aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen
Brussel, 4 juni 2009.

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
D. VAN MECHELEN

Bijlage 2

Formulier II

WEIGERING VAN DE 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 .........................................................................................,

werd ontvangen op .............................................................................................................................................................................
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op .........................................
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres . en met als kadastrale omschrijving afdeling . sectie .

nummer(s)..............................................................................................................................................................................................
Het betreft een aanvraag tot .....................................................................................................................................................
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 uitvoeringsbe-
sluiten.

(1) advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het advies van de gemeentelijke

stedenbouwkundige ambtenaar, uitgebracht op ...........................................................................................................................
De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft volgende elementen aangewezen om te worden

opgenomen in voorliggende beslissing :
..........................................................................................................................................................................................................
advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
(1) De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar niet

worden ingewonnen.
(1) Het college van burgemeester en schepenen heeft kennisgenomen van het advies van de gewestelijke

stedenbouwkundige ambtenaar, uitgebracht op .......................................................................... Het advies luidt als volgt :
..........................................................................................................................................................................................................
(1) Het college van burgemeester en schepenen heeft het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige

ambtenaar ingewonnen op . Het college heeft dit advies nog niet ontvangen en de termijn waarbinnen de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar dit advies moet uitbrengen is verstreken, zodat aan de adviesvereiste mag worden
voorbijgegaan.

(1) De in de aanvraag vermelde werkzaamheden en handelingen zijn vrijgesteld van het voorafgaand
eensluidende advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Dit wordt nader toegelicht in de motivering
van de beslissing.

openbaar onderzoek
De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende de openbare

onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden... bezwaar-
schriften ingediend. Het college van burgemeester en schepenen neemt omtrent deze bezwaarschriften het volgende
standpunt in : ................................................................................................................................................................................. (1)
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De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden. (1)
(1) externe adviezen
..........................................................................................................................................................................................................
(1) advies van de GECORO
..........................................................................................................................................................................................................
(1) toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
..........................................................................................................................................................................................................
(1) toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
..........................................................................................................................................................................................................
(1) watertoets
..........................................................................................................................................................................................................
(1) normen en percentages betreffende de verwezenlijking van een sociaal of bescheiden woonaanbod
..........................................................................................................................................................................................................
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN .... HET

VOLGENDE :
Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning.
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, eerste lid;
2° de toezichthoudende architect, 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.

§ 2. Op bevel van de bevoegde burgemeester wordt de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft.

De bevoegde burgemeester waakt er over dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien dagen
te rekenen vanaf de datum van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

De burgemeester of zijn gemachtigde attesteert de aanplakking. Op eenvoudig verzoek levert het gemeentebestuur
een gewaarmerkt afschrift van dit attest af aan elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21, § 2.

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

beslissing 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 onontvankelijkheid 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 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 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.
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§ 8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de
betekening van de beroepsbeslissing aan de aanvrager.

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.

Namens het college :
De secretaris, De burgemeester,
(1) Indien nodig aan te vullen of te schrappen of weg te laten.
Gezien om gevoegd te worden bij het Ministerieel besluit tot bepaling van de vorm van de beslissingen over

aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen
Brussel, 4 juni 2009.

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
D. VAN MECHELEN

Bijlage 3

Formulier III

VERKAVELINGSVERGUNNING
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door ..........................................................,

met als adres .................................................................................................................................................................., ontvangen.
De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op .........................................................................................,

werd ontvangen op .............................................................................................................................................................................
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op .........................................
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres . en met als kadastrale omschrijving afdeling . sectie .

nummer(s) .............................................................................................................................................................................................
Het betreft een aanvraag tot .....................................................................................................................................................
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 uitvoeringsbe-
sluiten.

(1) advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het advies van de gemeentelijke

stedenbouwkundige ambtenaar, uitgebracht op ...........................................................................................................................
De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft volgende elementen aangewezen om te worden

opgenomen in voorliggende beslissing :
..........................................................................................................................................................................................................
advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
(1) De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar niet

worden ingewonnen.
(1) Het college van burgemeester en schepenen heeft kennisgenomen van het advies van de gewestelijke

stedenbouwkundige ambtenaar, uitgebracht op .......................................................................... Het advies luidt als volgt :
..........................................................................................................................................................................................................
(1) Het college van burgemeester en schepenen heeft het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige

ambtenaar ingewonnen op . Het college heeft dit advies nog niet ontvangen en de termijn waarbinnen de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar dit advies moet uitbrengen is verstreken, zodat aan de adviesvereiste mag worden
voorbijgegaan.

(1) De in de aanvraag vermelde werkzaamheden en handelingen zijn vrijgesteld van het voorafgaand
eensluidende advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Dit wordt nader toegelicht in de motivering
van de beslissing.

openbaar onderzoek
De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende de openbare

onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden ... bezwaar-
schriften ingediend. Het college van burgemeester en schepenen neemt omtrent deze bezwaarschriften het volgende
standpunt in : ................................................................................................................................................................................. (1)

De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden. (1)
(1) externe adviezen
..........................................................................................................................................................................................................
(1) advies van de GECORO
..........................................................................................................................................................................................................
(1) erfdienstbaarheden en wegaanleg
(1) De inhoud van de aanvraag is strijdig met door de mens gevestigde erfdienstbaarheden en/of met bij

overeenkomst vastgestelde verplichtingen met betrekking tot het grondgebied.
(1) De verkavelingsaanvraag omvat :

(1) de aanleg van nieuwe verkeerswegen;
(1) de tracéwijziging, verbreding of opheffing van bestaande gemeentelijke verkeerswegen.

Daarom diende de gemeenteraad een besluit te nemen over de zaak van de wegen. De gemeenteraad heeft in de
zitting van .......................................................................... het volgende beslist : ..........................................................................
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(1) toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften
..........................................................................................................................................................................................................
(1) toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
..........................................................................................................................................................................................................
(1) watertoets
..........................................................................................................................................................................................................
(1) normen en percentages betreffende de verwezenlijking van een sociaal of bescheiden woonaanbod
..........................................................................................................................................................................................................
(1) meldingsplicht
(1) In zoverre de reglementering aangaande de stedenbouwkundige meldingsplicht daarin voorziet, kan de

verkavelingsvergunning desgevallend bepaalde vergunningsplichtige handelingen binnen de verkaveling meldings-
plichtig maken.

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
IN DE ZITTING VAN .................................................................................................................................... HET VOLGENDE :

Het college van burgemeester en schepenen geeft de verkavelingsvergunning af aan de aanvrager.
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden : ............................................................................... (1)
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden : ............................................................................................ (1)
(1) De verkaveling mag in .............................................. fasen worden uitgevoerd zoals hierna wordt omschreven :
fase 1 : ............................................................................................................................................................................................
fase 2 : ............................................................................................................................................................................................
(1) …………………………………………………………………………………………………………. (= eventuele ele-

menten aangaande een meldingsplicht binnen de verkaveling).
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, eerste lid;
2° de toezichthoudende architect, 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.

§ 2. Op bevel van de bevoegde burgemeester wordt de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft.

De bevoegde burgemeester waakt er over dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien dagen
te rekenen vanaf de datum van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

De burgemeester of zijn gemachtigde attesteert de aanplakking. Op eenvoudig verzoek levert het gemeentebestuur
een gewaarmerkt afschrift van dit attest af aan elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21, § 2.

§ 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 vergunning.

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

beslissing 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 onontvankelijkheid 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;
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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 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 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 onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de
betekening van de beroepsbeslissing aan de aanvrager.

Verval van de vergunning
Art. 4.6.4. § 1. Een verkavelingsvergunning, waarbij geen nieuwe wegen worden aangelegd, of het tracé van

bestaande gemeentewegen niet moet worden gewijzigd, verbreed of opgeheven, vervalt van rechtswege wanneer :
1° binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg 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 vergunning in laatste administratieve aanleg 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 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.
§ 2. Een verkavelingsvergunning waarbij nieuwe wegen worden aangelegd, of waarbij het tracé van bestaande

gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven wordt, vervalt van rechtswege wanneer :
1° binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg 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 4.2.20, § 1;

2° binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste aanleg niet is overgegaan tot
registratie van de in § 1 bedoelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste één derde van de kavels;

3° binnen een termijn van vijftien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste aanleg niet is overgegaan tot
registratie van de in § 1 bedoelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels.

§ 3. Onverminderd § 1 en § 2 vervalt een verkaveling 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.

§ 4. Indien de verkavelingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
verkavelingsproject, worden de termijnen van verval, vermeld in § 1, § 2 en § 3, gerekend per fase. Voor de tweede en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken
fase.

§ 5. Het verval, vermeld in § 1 en § 2, 2° en 3°, en § 3, geldt slechts ten aanzien van het niet bebouwde, verkochte,
verhuurde of aan een erfpacht of opstalrecht onderworpen gedeelte van de verkaveling.

§ 6. Onverminderd § 5, kan het verval van rechtswege niet worden tegengesteld aan personen die zich op de
verkavelingsvergunning beroepen, indien zij kunnen aantonen dat de overheid, na het verval, en ten aanzien van één
of meer van hun kavels binnen de verkaveling, wijzigingen aan de verkavelingsvergunning 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.

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

Namens het college :
De secretaris, De burgemeester,
(1) Indien nodig aan te vullen of te schrappen of weg te laten.
Gezien om gevoegd te worden bij het Ministerieel besluit tot bepaling van de vorm van de beslissingen over

aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen
Brussel, 4 juni 2009.

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
D. VAN MECHELEN
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Bijlage 4

Formulier IV

WEIGERING VAN DE VERKAVELINGSVERGUNNING

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

De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op .........................................................................................,
werd ontvangen op .............................................................................................................................................................................

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op .........................................
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres . en met als kadastrale omschrijving afdeling . sectie .

nummer(s) .............................................................................................................................................................................................
Het betreft een aanvraag tot .....................................................................................................................................................
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 uitvoeringsbe-
sluiten.

(1) advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het advies van de gemeentelijke

stedenbouwkundige ambtenaar, uitgebracht op ...........................................................................................................................
De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft volgende elementen aangewezen om te worden

opgenomen in voorliggende beslissing :
..........................................................................................................................................................................................................
advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
(1) De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar niet

worden ingewonnen.
(1) Het college van burgemeester en schepenen heeft kennisgenomen van het advies van de gewestelijke

stedenbouwkundige ambtenaar, uitgebracht op .......................................................................... Het advies luidt als volgt :
..........................................................................................................................................................................................................
(1) Het college van burgemeester en schepenen heeft het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige

ambtenaar ingewonnen op . Het college heeft dit advies nog niet ontvangen en de termijn waarbinnen de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar dit advies moet uitbrengen is verstreken, zodat aan de adviesvereiste mag worden
voorbijgegaan.

(1) De in de aanvraag vermelde werkzaamheden en handelingen zijn vrijgesteld van het voorafgaand
eensluidende advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Dit wordt nader toegelicht in de motivering
van de beslissing.

openbaar onderzoek
De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende de openbare

onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen.
Er werden .................................................................................. bezwaarschriften ingediend. Het college van burgemeester
en schepenen neemt omtrent deze bezwaarschriften het volgende standpunt in : .......................................................... (1)

De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden. (1)
(1) externe adviezen
..........................................................................................................................................................................................................
(1) advies van de GECORO
..........................................................................................................................................................................................................
(1) erfdienstbaarheden en wegaanleg
(1) De inhoud van de aanvraag is strijdig met door de mens gevestigde erfdienstbaarheden en/of met bij

overeenkomst vastgestelde verplichtingen met betrekking tot het grondgebied.
(1) De verkavelingsaanvraag omvat :

(1) de aanleg van nieuwe verkeerswegen;
(1) de tracéwijziging, verbreding of opheffing van bestaande gemeentelijke verkeerswegen.

Daarom diende de gemeenteraad een besluit te nemen over de zaak van de wegen. De gemeenteraad heeft in de
zitting van ..................................................................................................................................................... het volgende beslist :

..........................................................................................................................................................................................................
(1) toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften
..........................................................................................................................................................................................................
(1) toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
..........................................................................................................................................................................................................
(1) watertoets
..........................................................................................................................................................................................................
(1) normen en percentages betreffende de verwezenlijking van een sociaal of bescheiden woonaanbod
..........................................................................................................................................................................................................
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN .... HET

VOLGENDE :
Het college van burgemeester en schepenen weigert de verkavelingsvergunning.
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, eerste lid;
2° de toezichthoudende architect, indien deze daarom verzoekt.
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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.

§ 2. Op bevel van de bevoegde burgemeester wordt de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft.

De bevoegde burgemeester waakt er over dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien dagen
te rekenen vanaf de datum van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

De burgemeester of zijn gemachtigde attesteert de aanplakking. Op eenvoudig verzoek levert het gemeentebestuur
een gewaarmerkt afschrift van dit attest af aan elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21, § 2.

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
beslissing 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 onontvankelijkheid 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 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 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 onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de
betekening van de beroepsbeslissing aan de aanvrager.

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.

Namens het college :

De secretaris, De burgemeester,

(1) Indien nodig aan te vullen of te schrappen of weg te laten.

Gezien om gevoegd te worden bij het Ministerieel besluit tot bepaling van de vorm van de beslissingen over
aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen

Brussel, 4 juni 2009.

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

D. VAN MECHELEN
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Bijlage 5

Formulier V

WIJZIGING VAN DE VERKAVELINGSVERGUNNING
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door ..........................................................,

met als adres .................................................................................................................................................................., ontvangen.
De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op .........................................................................................,

werd ontvangen op .............................................................................................................................................................................
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op .........................................
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres . en met als kadastrale omschrijving afdeling . sectie .

nummer(s) .............................................................................................................................................................................................
Het betreft een aanvraag tot .....................................................................................................................................................
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 uitvoeringsbe-
sluiten.

(1) advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het advies van de gemeentelijke

stedenbouwkundige ambtenaar, uitgebracht op ...........................................................................................................................
De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft volgende elementen aangewezen om te worden

opgenomen in voorliggende beslissing :
..........................................................................................................................................................................................................
advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
(1) De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar niet

worden ingewonnen.
(1) Het college van burgemeester en schepenen heeft kennisgenomen van het advies van de gewestelijke

stedenbouwkundige ambtenaar, uitgebracht op .......................................................................... Het advies luidt als volgt :
..........................................................................................................................................................................................................
(1) Het college van burgemeester en schepenen heeft het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige

ambtenaar ingewonnen op . Het college heeft dit advies nog niet ontvangen en de termijn waarbinnen de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar dit advies moet uitbrengen is verstreken, zodat aan de adviesvereiste mag worden
voorbijgegaan.

(1) De in de aanvraag vermelde werkzaamheden en handelingen zijn vrijgesteld van het voorafgaand
eensluidende advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Dit wordt nader toegelicht in de motivering
van de beslissing.

raadpleging eigenaars
(1) Alle eigenaars van een kavel die de aanvraag niet hebben medeondertekend, hebben een eensluidend afschrift

van de aanvraag ontvangen per beveiligde zending en . eigenaars hebben bezwaarschriften ingediend. Deze eigenaars
bezitten niet meer dan de helft van de in de oorspronkelijke vergunning toegestane kavels ( ........................... kavels).

(1) externe adviezen
..........................................................................................................................................................................................................
(1) advies van de GECORO
..........................................................................................................................................................................................................
(1) erfdienstbaarheden en wegaanleg
(1) De inhoud van de aanvraag is strijdig met door de mens gevestigde erfdienstbaarheden en/of met bij

overeenkomst vastgestelde verplichtingen met betrekking tot het grondgebied.
(1) De verkavelingsaanvraag omvat :

(1) de aanleg van nieuwe verkeerswegen;
(1) de tracéwijziging, verbreding of opheffing van bestaande gemeentelijke verkeerswegen.

Daarom diende de gemeenteraad een besluit te nemen over de zaak van de wegen. De gemeenteraad heeft in de
zitting van ..................................................................................................................................................... het volgende beslist :

..........................................................................................................................................................................................................
(1) toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften
..........................................................................................................................................................................................................
(1) toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
..........................................................................................................................................................................................................
(1) watertoets
..........................................................................................................................................................................................................
(1) normen en percentages betreffende de verwezenlijking van een sociaal of bescheiden woonaanbod

........................................................................................................................................................................................................
(zie art. 7.3.11, tweede lid, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid)
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN .... HET

VOLGENDE :
Het college van burgemeester en schepenen geeft de wijziging van de verkavelingsvergunning af aan de

aanvrager.
De wijziging wordt afgegeven onder volgende voorwaarden : ................................................................................... (1)
Aan de wijziging worden volgende lasten verbonden : ................................................................................................ (1)
(1) De verkaveling mag in .............................................. fasen worden uitgevoerd zoals hierna wordt omschreven :
fase 1 : ............................................................................................................................................................................................
fase 2 : ............................................................................................................................................................................................
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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, eerste lid;

2° de toezichthoudende architect, 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.

§ 2. Op bevel van de bevoegde burgemeester wordt de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft.

De bevoegde burgemeester waakt er over dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien dagen
te rekenen vanaf de datum van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

De burgemeester of zijn gemachtigde attesteert de aanplakking. Op eenvoudig verzoek levert het gemeentebestuur
een gewaarmerkt afschrift van dit attest af aan elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21, § 2.

§ 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 vergunning.

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
beslissing 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 onontvankelijkheid 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 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 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.
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§ 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 onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de
betekening van de beroepsbeslissing aan de aanvrager.

Verval van de vergunning

Art. 4.6.4. § 1. Een verkavelingsvergunning, waarbij geen nieuwe wegen worden aangelegd, of het tracé van
bestaande gemeentewegen niet moet worden gewijzigd, verbreed of opgeheven, vervalt van rechtswege wanneer :

1° binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg 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 vergunning in laatste administratieve aanleg 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 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.

§ 2. Een verkavelingsvergunning waarbij nieuwe wegen worden aangelegd, of waarbij het tracé van bestaande
gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven wordt, vervalt van rechtswege wanneer :

1° binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg 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 4.2.20, § 1;

2° binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste aanleg niet is overgegaan tot
registratie van de in § 1 bedoelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste één derde van de kavels;

3° binnen een termijn van vijftien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste aanleg niet is overgegaan tot
registratie van de in § 1 bedoelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels.

§ 3. Onverminderd § 1 en § 2 vervalt een verkaveling 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.

§ 4. Indien de verkavelingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
verkavelingsproject, worden de termijnen van verval, vermeld in § 1, § 2 en § 3, gerekend per fase. Voor de tweede en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken
fase.

§ 5. Het verval, vermeld in § 1 en § 2, 2° en 3°, en § 3, geldt slechts ten aanzien van het niet bebouwde, verkochte,
verhuurde of aan een erfpacht of opstalrecht onderworpen gedeelte van de verkaveling.

§ 6. Onverminderd § 5, kan het verval van rechtswege niet worden tegengesteld aan personen die zich op de
verkavelingsvergunning beroepen, indien zij kunnen aantonen dat de overheid, na het verval, en ten aanzien van één
of meer van hun kavels binnen de verkaveling, wijzigingen aan de verkavelingsvergunning 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.

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

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.

Namens het college :

De secretaris, De burgemeester,

(1) Indien nodig aan te vullen of te schrappen of weg te laten.

Gezien om gevoegd te worden bij het Ministerieel besluit tot bepaling van de vorm van de beslissingen over
aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen

Brussel, 4 juni 2009.

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
D. VAN MECHELEN
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Bijlage 6

Formulier VI

WEIGERING VAN DE WIJZIGING VAN DE VERKAVELINGSVERGUNNING
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door ..........................................................,

met als adres .................................................................................................................................................................., ontvangen.
De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op .........................................................................................,

werd ontvangen op .............................................................................................................................................................................
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op .........................................
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres . en met als kadastrale omschrijving afdeling . sectie .

nummer(s) .............................................................................................................................................................................................
Het betreft een aanvraag tot .....................................................................................................................................................
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 uitvoeringsbe-
sluiten.

(1) advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het advies van de gemeentelijke

stedenbouwkundige ambtenaar, uitgebracht op ...........................................................................................................................
De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft volgende elementen aangewezen om te worden

opgenomen in voorliggende beslissing :
..........................................................................................................................................................................................................
advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
(1) De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar niet

worden ingewonnen.
(1) Het college van burgemeester en schepenen heeft kennisgenomen van het advies van de gewestelijke

stedenbouwkundige ambtenaar, uitgebracht op .......................................................................... Het advies luidt als volgt :
..........................................................................................................................................................................................................
(1) Het college van burgemeester en schepenen heeft het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige

ambtenaar ingewonnen op . Het college heeft dit advies nog niet ontvangen en de termijn waarbinnen de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar dit advies moet uitbrengen is verstreken, zodat aan de adviesvereiste mag worden
voorbijgegaan.

(1) De in de aanvraag vermelde werkzaamheden en handelingen zijn vrijgesteld van het voorafgaand
eensluidende advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Dit wordt nader toegelicht in de motivering
van de beslissing.

raadpleging eigenaars
(1) Alle eigenaars van een kavel die de aanvraag niet hebben medeondertekend, hebben een eensluidend afschrift

van de aanvraag ontvangen per beveiligde zending en . eigenaars hebben bezwaarschriften ingediend. Deze eigenaars
bezitten meer - niet meer (1) dan de helft van de in de oorspronkelijke vergunning toegestane kavels ( ........ kavels).

(1) externe adviezen
..........................................................................................................................................................................................................
(1) advies van de GECORO
..........................................................................................................................................................................................................
(1) erfdienstbaarheden en wegaanleg
(1) De inhoud van de aanvraag is strijdig met door de mens gevestigde erfdienstbaarheden en/of met bij

overeenkomst vastgestelde verplichtingen met betrekking tot het grondgebied.
(1) De verkavelingsaanvraag omvat :

(1) de aanleg van nieuwe verkeerswegen;
(1) de tracéwijziging, verbreding of opheffing van bestaande gemeentelijke verkeerswegen.

Daarom diende de gemeenteraad een besluit te nemen over de zaak van de wegen. De gemeenteraad heeft in de
zitting van ..................................................................................................................................................... het volgende beslist :

..........................................................................................................................................................................................................
(1) toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften
..........................................................................................................................................................................................................
(1) toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
..........................................................................................................................................................................................................
(1) watertoets
..........................................................................................................................................................................................................
(1) normen en percentages betreffende de verwezenlijking van een sociaal of bescheiden woonaanbod
..........................................................................................................................................................................................................
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING

VAN ................................................................................................................................................................... HET VOLGENDE :
Het college van burgemeester en schepenen weigert de wijziging van de verkavelingsvergunning.
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 :
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1° de adviserende instanties, vermeld in artikel 4.7.16, § 1, eerste lid;

2° de toezichthoudende architect, 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.

§ 2. Op bevel van de bevoegde burgemeester wordt de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft.

De bevoegde burgemeester waakt er over dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien dagen
te rekenen vanaf de datum van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

De burgemeester of zijn gemachtigde attesteert de aanplakking. Op eenvoudig verzoek levert het gemeentebestuur
een gewaarmerkt afschrift van dit attest af aan elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21, § 2.

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
beslissing 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 onontvankelijkheid 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 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 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 onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de
betekening van de beroepsbeslissing aan de aanvrager.

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.

Namens het college :

De secretaris, De burgemeester,

(1) Indien nodig aan te vullen of te schrappen of weg te laten.

Gezien om gevoegd te worden bij het Ministerieel besluit tot bepaling van de vorm van de beslissingen over
aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen

Brussel, 4 juni 2009.

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
D. VAN MECHELEN
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