
Stad Herentals
Projectnr. Omgevingsvergunning: OMV_2020109267

Besluit van het college van burgemeester en schepenen tot 
GEDEELTELIJKE AKTENAME van de melding van de heer 
Rudi Van Aelst voor de regularisatie van aanpassingen aan een 
vergund gebouw in de Stationsstraat 8 te 2200 Herentals en met 
kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie E, perceel 370N4

De melding ingediend door de heer Rudi Van Aelst met als adres Begijnhof 7 te 2200 Herentals, werd 
per beveiligde zending verzonden op 20 augustus 2020.

Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het 
bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 5 
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

Artikel 111 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning luidt: 
“De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, gaat na of de gemelde handelingen of exploitatie 
meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krachtens:
1° artikel 5.4.3, § 3, van het DABM;
2° artikel 4.2.2, § 1, van de VCRO.

Als de handelingen of de exploitatie meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt de bevoegde overheid, 
vermeld in artikel 107, akte van de melding. Ze bezorgt de meldingsakte per beveiligde zending aan de 
persoon die de melding heeft verricht binnen een termijn van dertig dagen vanaf de dag na de datum 
van ontvangst van de melding.

Als de handelingen of de exploitatie niet meldingsplichtig of verboden zijn, stelt de overheid, vermeld in 
artikel 107, de persoon die de melding heeft verricht binnen dezelfde ordetermijn daarvan in kennis. In 
dat geval wordt geen akte genomen en wordt aan de melding geen verder gevolg gegeven.”



VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR

Toetsing van de aanvraag

1. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
De melding heeft betrekking op een terrein, gelegen te Stationsstraat 8, 2200 Herentals en is kadastraal 
gekend als 1ste afdeling, sectie E, perceel 370 N 4. 
De melding betreft de regularisatie van aanpassingen aan een vergund gebouw. 
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen. 

De aanvraag heeft betrekking op een meergezinswoning, waarin 4 entiteiten zijn ondergebracht, 
dewelke werd vergund in 2017. Tijdens de uitvoeringsperiode van deze meergezinswoning heeft men 
enkele aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van het vergunde plan, dewelke men met voorliggende 
melding wenst te regulariseren. De werken voor het oprichten van de meergezinswoning zijn 
nagenoeg voltooid volgens de beschrijvende nota van de aanvraag. 

Concreet was het appartement op de tweede verdieping van het gebouw voorzien van twee terrassen, 
één in de voorgevel en één in de achtergevel. Tijdens de werken heeft men besloten om het terras in de 
achtergevel af te sluiten door middel van glas alsook wind- en waterdicht te maken zodat deze ruimte 
mee in de woonentiteit opgenomen kon worden. Het terras in de voorgevel heeft men bijgevolg herleid 
naar één volwaardig terras voor het appartement. Terwijl dit in de vergunde toestand een eerder 
rechthoekig (breed maar ondiep) terras was, heeft men hier een meer vierkantig (minder breed maar 
dieper) terras van gemaakt. Om deze aanpassing te verwezenlijken heeft men ook een wijziging in de 
voorgevel moeten doorvoeren. De opening in de voorgevel voor dit terras is namelijk versmald, 
aangezien men het terras minder breed heeft gemaakt. 

Daarnaast heeft men de toegang vanuit de lift tot in het appartement op de tweede verdieping 
aangepast. Oorspronkelijk kon men dit appartement bereiken via een gemeenschappelijke traphal. 
Tijdens de werken heeft men dit aangepast zodat men het appartement in de bestaande toestand 
rechtstreeks vanuit de lift kan bereiken en er geen gemeenschappelijke traphal meer hoeft te zijn op de 
tweede verdieping. 

Tenslotte is een kleine dakkapel in de slaapkamer van het appartement op de tweede verdieping niet 
uitgevoerd, waardoor er een uitsprong minder is in het achterste zadeldakvlak. 

2. Historiek
• ARAB/milieu informatiedossier: 1931/005, Benzinetank van 2000 l en pomp - Vervallen, 

resultaat: Niet vergund
• ARAB/milieu informatiedossier: 1927/022, Schoenfabriek - Vervallen, resultaat: Niet vergund
• ARAB/milieu informatiedossier: 1942/003, vervaardigen en behandelen van producten uit 

hout - Vervallen, resultaat: Niet vergund
• ARAB/milieu informatiedossier: 1939/014, tijdelijke vergunning van 3 maand voor het 

uitvoeren van proeven voor het maken van schoensmeer - Vervallen, resultaat: Niet vergund
• Verkavelingsvergunning reguliere procedure: V1966/005 ((2)), wijziging lot 4 - Beslist in 

eerste aanleg, resultaat: Geweigerd
• Verkavelingsvergunning (OS): V1966/005 (0), Het verkavelen van 4 loten voor 

aaneengesloten woon- en winkelhuizen - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund met 
voorwaarden

• Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: 1949/00058, Het bouwen van een 
woonhuis - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund

• Verkavelingsvergunning reguliere procedure: V1966/005 (3) (3), het wijzigen van de 
voorschriften en het plan van lot 4, met als doel het verbouwen van de bestaande berging met 
de naastgelegen woning tot een meergezinswoning - Beslist in eerste aanleg, resultaat: 
Vergund met voorwaarden



• Digitale stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: SV2017/073, het verbouwen en 
uitbreiden van een rijwoning met naastgelegen bergplaats tot een meergezinswoning voor 4 
appartementen - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergunning

• Leegstand woning/gebouw: LS2019/170,  - Opname, resultaat: Opname

Aanvulling historiek
///

3. Bevoegheid
De melding heeft geen betrekking op een Vlaams of provinciaal project, noch op een ingedeelde 
inrichting van klasse 1, noch op een gemeentegrensoverschrijdend project. Het college van 
burgemeester en schepenen is dan ook bevoegd voor de aktename. 

4. Onderzoek van het meldingsplichtig en niet-verboden karakter
Er zijn geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten verbonden aan de melding. Er wordt voldaan aan 
de volgende artikels van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de 
meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Artikel 2:
“Voor handelingen met stabiliteitswerken die uitgevoerd worden binnen in hoofdzakelijk vergunde of 
vergund geachte gebouwen, wordt de vergunningsplicht vervangen door een verplichte melding als 
aan de volgende voorwaarden voldaan is:
1° er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd;
2° het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd.”

Beoordeling: 
Op de bijgevoegde grondplannen is te zien dat men kleine structurele wijzigingen heeft aangebracht in 
het gebouw ten opzichte van de vergunde toestand. Dit zijn bijgevolg handelingen met 
stabiliteitswerken. Er wordt echter geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd en het 
aantal vergunde woongelegenheden blijft ongewijzigd. De regularisatie van de werken voldoet 
bijgevolg aan artikel 2 van het meldingsbesluit. 

Artikel 3:
“Voor handelingen met stabiliteitswerken die uitgevoerd worden aan zijgevels, achtergevels en daken 
van hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen, wordt de vergunningsplicht vervangen 
door een verplichte melding als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan :
1° er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd;
2° het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd;
3° het fysiek bouwvolume en bouwoppervlakte blijven ongewijzigd.”
Beoordeling: 
Op de plannen alsook in de nota wordt vermeld dat men wijzigingen heeft toegebracht aan de 
vergunde toestand van het gebouw voor wat betreft de achtergevel, maar ook voor wat betreft de 
voorgevel. Aangezien er geen vergunningsplichtige functiewijziging werd doorgevoerd, het aantal 
woongelegenheden ongewijzigd blijft en het fysiek bouwvolume en de bouwoppervlakte ongewijzigd 
blijven, voldoen de wijzigingen die betrekking hebben op de achtergevel aan artikel 3 van het 
meldingsbesluit. De wijzigingen die men heeft doorgevoerd aan de voorgevel moeten echter 
aangevraagd worden door middel van een omgevingsvergunningsaanvraag, aangezien deze niet 
voldoen aan artikel 3 van het meldingsbesluit. Wijzigingen aan de voorgevel met betrekking tot de 
stabiliteit (zoals het wijzigen van gevelopeningen) zijn vergunningsplichtig en niet meldingsplichtig. 

5. Stedenbouwkundige basisgegevens

Planologische voorschriften
• Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: 

woongebieden



• Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Afbakeningslijn, goedgekeurd op: 27 september 2018

Verordeningen
• Wegen voor voetgangersverkeer (gewestelijk)
• Hemelwaterputten (gewestelijk)
• Weekendverblijven (gewestelijk)
• Toegankelijkheid (gewestelijk)
• Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
///

Beoordeling planologisch kader
De aanvraag is niet in strijd met de geldende gewestplanbestemming. De bestaande meergezinswoning 
is bovendien niet zonevreemd. 

6. Sectorale regelgeving

Watertoets
De hemelwaterafvoeren mogen niet aangesloten worden op de riolering van de meergezinswoning. 
Het hemelwater moet volledig infiltreren in de bodem op het eigen terrein. 

Erfgoed
De werken worden niet verricht op een perceel waarop een voorlopig of definitief beschermd 
monument aanwezig is, en worden niet uitgevoerd in voorlopig of definitief beschermde 
cultuurhistorische landschappen, in voorlopig of definitief beschermde stads- of dorpsgezichten, of in 
voorlopig of definitief beschermde archeologische sites. 

Waterlopen
De werken worden niet uitgevoerd in een afgebakende oeverzone als vermeld in artikel 3, § 2, 43°, 
van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het Integraal Waterbeleid, noch in de 5,00 m brede 
strook, te rekenen vanaf de bovenste rand van het talud van ingedeelde onbevaarbare en bevaarbare 
waterlopen. 

Patrimonium
De werken worden niet uitgevoerd voor de rooilijn of in een achteruitbouwstrook.

Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
Er mag gedeeltelijk akte genomen worden van voorliggende melding voor wat betreft de volgende 
handelingen. Deze handelingen zijn meldingsplichtig en niet verboden: 

• De gemelde stedenbouwkundige handelingen die betrekking hebben op de wijzigingen in de 
achtergevel; 

• De gemelde stedenbouwkundige handelingen die betrekking hebben op de kleine structurele 
wijzigingen in het gebouw. 

Er mag geen akte genomen worden van voorliggende melding voor wat betreft de wijzigingen in de 
voorgevel. Deze handeling is niet meldingsplichtig maar vergunningsplichtig.

Voorwaarden
• De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 

omgevingsloket.
• De hemelwaterafvoeren mogen niet aangesloten worden op de riolering van de 

meergezinswoning. Het hemelwater moet volledig infiltreren in de bodem op het eigen terrein. 

Lasten



///

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar en maakt de inhoud ervan tot zijn eigen motivering.

Bijgevolg beslist het college van burgemeester en schepenen in 
zitting van 31 augustus 2020 het volgende:
Het college van burgemeester en schepenen neemt gedeeltelijk akte van de melding nummer 
OMV_2020109267 van de heer Rudi Van Aelst voor handelingen op het terrein met als adres 
Stationsstraat 8 te 2200 Herentals en met kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie E, perceel 
370N4.

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor wat betreft 
de volgende handelingen: 

• De gemelde stedenbouwkundige handelingen die betrekking hebben op de 
wijzigingen in de achtergevel.

• De gemelde stedenbouwkundige handelingen die betrekking hebben op de kleine 
structurele wijzigingen in het gebouw. 

Het college van burgemeester en schepenen legt hieromtrent de volgende voorwaarden 
op: 

• De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in 
het omgevingsloket.

• De hemelwaterafvoeren mogen niet aangesloten worden op de riolering van de 
meergezinswoning. Het hemelwater moet volledig infiltreren in de bodem op het 
eigen terrein. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de melding voor wat 
betreft de wijzigingen in de voorgevel. Deze handeling is niet meldingsplichtig maar 
vergunningsplichtig. 

Uitvoerbaarheid
U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

Aanplakking
U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het 
voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.

De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager gelezen moet 
worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te plakken affiche luidt : 
"BEKENDMAKING MELDINGSAKTE".

Verval
De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de 
twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;
2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren 
wordt onderbroken;



3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde 
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de 
meldingsakte aanvangt.

De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege 
in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt 
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de 
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de 
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, 
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of 
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Beroepsmogelijkheid
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen 
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of 
door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening 
van deze beslissing. 

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies 
of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het 
verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen 
heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst 

dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van 
het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is 
gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.  

Meer info
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in 

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige 
Vlaamse bestuursrechtscolleges, 

- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige 

Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen


BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Referentie omgevingsloket : OMV_2020109267

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 31 augustus 2020 het volgende beslist:

Het college neemt akte van de melding ingediend door de heer Rudi Van Aelst voor wijzigingen in de achtergevel en kleine 
structurele wijzigingen in het gebouw in de Stationsstraat 8 te 2200 Herentals en met kadastrale gegevens Afdeling 13011, 
sectie E, perceel 370N4. Het college neemt geen akte van de melding voor wat betreft de wijzigingen in de voorgevel.

Via www.omgevingsloket.be kan u deze beslissing raadplegen.

U kan het volledige dossier komen inkijken bij de dienst omgeving. Maak hiervoor een afspraak. Dit kan via onze 
gemeentelijke website www.herentals.be (vermeld het referentienummer OMV_2020109267). U kan ook telefonisch een 
afspraak maken op het nummer 014-28 50 50. 

Beroepsmogelijkheden
Tegen deze beslissing kan in beroep worden gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen per beveiligde zending (dit is 
per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een termijn van 45 dagen die ingaat hetzij de dag na deze van 
de betekening, wanneer dergelijke betekening is vereist, hetzij de dag na deze van aanplakking, in alle andere gevallen.

Contactgegevens:
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). 
Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de 
verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende 

noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe 
door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk 
verklaard.  

Meer info
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in 

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges, 

- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse 

Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

STARTDATUM AANPLAKKING: ………./………./……….

http://www.omgevingsloket.be
http://www.herentals.be
http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen
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