
Omgevingsloketnummer: OMV_2019137369
Inrichtingsnummer: 20191031-0055

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

De aanvraag van AS24 Belgium NV met als adres Kunstlaan 40 te 1040 Brussel, werd ingediend op 9 
april 2020.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 7 mei 2020.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Atealaan 14 te 2200 Herentals, kadastraal bekend: 
Afdeling 13027, sectie A, perceel 46G2.

Het betreft een aanvraag tot hernieuwing omgevingsvergunning voor een dieselverdeelstation voor 
uitsluitend vrachtwagens.
De aanvraag omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de 
terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende 
de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR

Toetsing van de aanvraag

1. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
De aanvraag betreft de hernieuwing van een omgevingsvergunning voor een tankstation voor 
vrachtwagens.
Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting:

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard
3.4.1.a Het lozen van max. 0,1 m³/u en 200 m³/jaar 

bedrijfsafvalwater via een KWS-afscheider 
in de openbare riolering.

2 VERANDERIN
G

6.5.3. 7 verdeelslangen 2 HERNIEUWIN



G
17.3.2.1.1.2. De opslag van 74,97 ton (90.000 l) diesel in 

2 ondergrondse tanks van elk 45.000 l.
2 HERNIEUWIN

G

De exploitant NV AS 24 Belgium baat op het industrieterrein (hoek Atealaan – Welvaartstraat) te 
Herentals een dieselverdeelstation bestemd voor uitsluitend vrachtwagens uit. De exploitatie heeft op 
dit ogenblik een vergunning van de Bestendige deputatie van Antwerpen d.d. 12/04/2001 (MLAV1/00-
0475) op naam van NV AS 24 Belgium voor een termijn van 20 jaar welke gewijzigd werd bij besluit 
van de Bestendige Deputatie van Antwerpen d.d. 27/04/2017 voor o.a. het lozen van BA via een kws-
afscheider met een max. debiet van 0,1 m³/u en 200 m³/j in de openbare riolering (R.3.4.1.a)

Aan de hand van deze aanvraag wil de exploitant een hernieuwing en verandering van een vergunde 
inrichting klasse 2 bekomen. De exploitant wenst tevens een actualisatie van het lozingsdebiet van het 
BA naar de actueel gehanteerde neerslagdebieten door VMM.

De exploitant vraagt de volgende rubrieken uit Vlarem I aan:

• 3.4.2: lozing van bedrijfsafvalwater: 3,7 m³/u: Het, zonder behandeling in een 
afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van BA (bedrijfsafvalwater) dat al of niet één of meer van 
de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties 
hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' 
van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het Vlarem, met een debiet van meer dan 2 m³/h 
tot en met 100 m³/h. (VERANDERING)

• 6.5.3: 7 verdeelslangen voor diesel (HERNIEUWING)
• 17.3.2.1.1.2: Opslag van 74,97 ton diesel in 2 tanks van elk 45.000 l (HERNIEUWING)

2. Historiek
• ARAB/milieu informatiedossier: 1982/012, Tankstation - Vervallen, resultaat: Niet vergund
• VLAREM milieuvergunning: 2000/010, Tankstation - Vervallen, resultaat: Niet vergund
• VLAREM milieuvergunning: 2000/077, tankstation - Beslist in eerste aanleg, resultaat: 

Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2001/00023, het afbreken van een bestaand station en 

het herbouwen van een tankstation - In uitvoering, resultaat: Vergund met voorwaarden
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2001/00240, het rooien van 2 bomen op openbare weg 

voor inrit van het te bouwen station - Uitgevoerd, resultaat: Vergund met voorwaarden
• VLAREM melding klasse 3: 2016/052, tijdelijke bronbemaling - Aktename, resultaat: 

Aktename
• VLAREM mededeling of melding: 2017/018, tankstation - Beslist in eerste aanleg, resultaat: 

Vergund

Aanvulling historiek
///

3. Openbaar onderzoek
Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de gewone procedure van 
toepassing en moet de aanvraag openbaar gemaakt worden. Het openbaar onderzoek werd gehouden 
van 15 mei 2020  t.e.m. 13 juni 2020 . Er werden 0 bezwaren ingediend.

4. Adviezen



De omgevingsambtenaar heeft kennis genomen van volgend advies:

• Het advies van Vlaamse Milieumaatschappij - Advies Vergunning Afvalwater en Lucht - 
Vergunningen@vmm.be afgeleverd op 30 juni 2020 is gunstig.

Bespreking advies

De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert gunstig voor het lozen van max. 3,8 m³/u – 8,9 m³/d – 199 
m³/j BA via een KWS-afscheider in de openbare riolering van de Atealaan te Herentals (RWZI 
Morkhoven) (R.3.4.2.) mits voldaan wordt aan de algemene- en sectorale normen - 52 b & c - voor de 
lozing van BA in de openbare riolering en de volgende bijzondere voorwaarden:

• de lozing gebeurt via een kws-afscheider
• in afwijking van art 4.2.5.1.1.§1 van Vlarem II moet het bedrijf geen meetgoot plaatsen.

5. Stedenbouwkundige basisgegevens

Planologische voorschriften

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

• 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
///

6. Sectorale regelgeving

Wegenis
///

Watertoets
De exploitatie is gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Het betreft een bestaande 
exploitatie met een verharde oppervlakte van net 1.000 m². In het kader van het huidige aanvraagdossier 
wordt er geen bijkomende verharding aangevraagd. Gezien de activiteiten die hier plaatsvinden is het 
van belang dat het terrein grotendeels verhard is. Daar er geen water gebruikt wordt op de inrichting is 
hergebruik van regenwater hier niet mogelijk.

Project-MER
///



Mer-screening
///

Voortoets/Passende beoordeling
///

Erfgoed-/archeologietoets
///

Mober
Het tankstation is (op een onderhoud of technische storing na) continu in werking. Op de inrichting zijn 
1 in- en 1 uitrit aanwezig. Wanneer vrachtwagens aan de inrichting toekomen, worden ze d.m.v. 
verkeersborden erop gewezen wat de draairichting van het verkeer op het terrein is. Klanten krijgen de 
instructie deze verkeersregels te volgen: het is absoluut niet de bedoeling dat vrachtwagens elkaar gaan 
kruisen.

De exploitant vermeldt vervolgens in de aanvraag dat ca. 830 vrachtwagens per week gebruik maken 
van het tankstation. Omgerekend naar een uitgemiddelde benutting per uur komt dit neer op 5 
vrachtwagens. Tevens vinden er ca. 6 leveringen plaats per week. Sporadisch is er een bezoek aan het 
tankstation i.f.v. tankkeuringen en of technisch onderhoud e.d. Gezien de ligging van het tankstation op 
de industriezone in Herentals en in de onmiddellijke nabijheid van de autosnelweg wordt niet verwacht 
dat dit hinder naar de omgeving zal geven. Bovendien is het tankstation reeds 20 jaar in gebruik en 
waren er in het verleden geen klachten van hinder. Dit aanvraagdossier betreft enkel een hernieuwing 
van de lopende vergunning. Naar activiteiten toe wijzigt er niets.

Toegankelijkheidstoets
///

Decreet grond- en pandenbeleid
///

Scheidingsmuren
///

7. Toetsing van de milieuaspecten

Water

De exploitant vraagt in de voorliggende aanvraag naast de hernieuwing van de lozing van 
bedrijfsafvalwater, ook de uitbreiding van het voorheen vergunde debiet. Dit laatste vindt zijn oorsprong 
in een gewijzigde benadering van VMM bij het type geloosd bedrijfsafvalwater bij tankstations. Daar 
waar voorheen bij de debietbepaling vertrokken werd van het te verwachten jaardebiet (oppervlakte 
tankpiste x 0,85 m³/u.m²),  gedeeld door een factor 2.000, wordt nu door VMM vooropgesteld dat per 
m² tankpiste, 15,9 liter per uur moet worden aangehouden om het debiet van de lozing bij een stevige 
regenbui te berekenen. Dit maakt dat het gevraagde uurdebiet van 3,7 m³/u aanzienlijk stijgt t.o.v. het 
eerder vergunde uurdebiet van 0,1 m³/u.  Het betreft hier in wezen hetzelfde type en hoeveelheid 
afvalwater als voordien vergund. 

Daar het uurdebiet hoger ligt dan 2 m³/u dient, zonder dat er een afwijking wordt toegestaan, een 
meetgoot te worden geïnstalleerd. Daar de exploitant deze afwijking in het aanvraagdossier vraagt en 
het feitelijk debiet, noch de samenstelling van het afvalwater verandert én bovendien een 



staalnamemogelijkheid bestaat aan de koolwaterstoffenafscheider, kan worden geadviseerd de 
gevraagde afwijking, voor het niet moeten plaatsen van een meetgoot, toe te staan. Daarnaast is op de 
site tevens een zeer ruime groenzone aanwezig waar mogelijkheid is tot infiltratie van het (niet potentieel 
verontreinigd) hemelwater.

Natuur

De exploitatie ligt op geruime afstand van VEN-gebied (> 2,4 km), habitatrichtlijngebied (> 1,8km) en 
vogelrichtlijngebied (> 9,8 km).

Gelet op het bestaand karakter van de exploitatie en op basis van de gegevens die opgenomen zijn in de 
aanvraag, kan verondersteld worden dat de gevraagde exploitatie geen onvermijdbare en onherstelbare 
schade aan de natuur in nabijgelegen VEN-gebieden zal veroorzaken, noch dat de exploitatie een 
betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van nabijgelegen habitatrichtlijngebieden zal 
veroorzaken, op voorwaarde dat de exploitant zich houdt aan de voorwaarden opgelegd in de relevante 
wetgeving en voor zover de exploitant zich gedraagt naar de code van goede natuurpraktijk.

Lucht 

Mogelijke bronnen van luchtemissies zijn het werkverlies via de ontluchtingsleiding bij het lossen van 
een tankwagen in de opslagtank en de ademverliezen wegens temperatuurschommelingen in de 
opslagtank. Ook de vrachtwagens die gebruik maken van de inrichting veroorzaken in zekere mate 
luchtemissies.

Vermits de opslagtanks ondergronds zijn opgesteld, zullen de dagelijkse temperatuurschommelingen in 
de opslagtank beperkt blijven, waardoor de ademverliezen te verwaarlozen zijn. De luchtemissies 
veroorzaakt door de vrachtwagens die gebruik maken van de inrichting zijn zeer beperkt daar de motoren 
eens op de inrichting aanwezig, toch stilgelegd moeten worden. Met behulp van deze maatregelen 
worden de effecten op de luchtkwaliteit maximaal beperkt.

Opslag van gevaarlijke producten

De exploitant vraagt de hervergunning van twee ondergrondse dubbelwandige opslagtanks van elk 
45.000 l (37,485 ton). Deze worden gevuld ter hoogte van de bovengrondse vulpunten. Rond de 
vulpunten is een volledig vloeistofdichte opvangbak met voldoende oppervlakte en inhoud aanwezig. 
Uit de in het dossier bijgevoegde attesten van het erkende keuringsorganisme blijkt dat de houders 
conform de milieuvoorwaarden worden geëxploiteerd. De aanwezige kathodische berscherming blijkt 
uit het verslag ook te voldoen waardoor de buitenwand van de tank beschermd is tegen corrosie.

Tevens is er opslag van AdBlue aanwezig. AdBlue is een product op basis van ureum dat in hete 
uitlaatgassen wordt geïnjecteerd voor een katalysator. De bij de verbranding gevormde stikstofoxiden 
worden zo omgezet in elementair stikstof en water. Op die manier krijgt men vrachtwagens die 'schoner' 
rijden. De opslag van AdBlue betreft niet de opslag van een gevaarlijke stof en is hierdoor niet ingedeeld 
volgens Vlarem. De exploitant voorzag voor deze opslag echter ook een dubbelwandige ondergrondse 
houder waardoor ruimschoots voldaan wordt aan het voorkomingsprincipe van een calamiteit.

Bodem

De exploitant neemt volgende maatregelen om potentiële bodemverontreiniging tegen te gaan:

• De hele site is verhard met een betonvloer zodat een potentieel lek van olie of dergelijke 
afkomstig van een vrachtwagen of ander voertuig opgekuist kan worden met absorberende 
korrels die door de exploitant voorzien zijn op de inrichting.



• De eigenlijke tankvloer (ca. 250 m²) is vloeistofdicht uitgevoerd en helt af naar een 
opvangsysteem dat het water vervolgens afleidt naar een koolwaterstoffenafscheider.

• De opslag voor diesel gebeurt in ondergrondse dubbelwandige tanks voorzien van een 
lekdetectie en overvulbeveiliging die periodiek gekeurd worden. Een eerstvolgende keuring 
dient plaats te grijpen in oktober 2020.

Geluid en trillingen

De ligging van het dieselverdeelstation in de onmiddellijke nabijheid van de autosnelweg en in 
industriegebied maken dat er geen geluidshinder te verwachten valt van deze activiteit. 

Licht of straling

De verlichting aan de verdeelpompen die op de inrichting aanwezig zijn, is eerder beperkt. Vermits deze 
naar beneden gericht is, is het effect van strooilicht verwaarloosbaar. Er zijn een aantal lichtpunten 
aanwezig op de inrichting. De exploitant tracht steeds spaarzaam om te gaan met verlichting en plaatst 
bijgevolg enkel die verlichting die noodzakelijk is voor een veilige werking van de inrichting. 

Conclusie

Met betrekking tot de onderzochte milieutechnische aspecten in voorliggende beoordeling lijkt gesteld 
te kunnen worden dat er geen indicaties zijn tot het verlenen van een negatief advies.

Gebaseerd op de argumentatie dat de lozing van het bedrijfsafvalwater ten opzichte van de initieel 
vergunde toestand anders benaderd wordt, kan toegestemd worden in de vraag tot afwijking van de 
plaatsing van een meetgoot. De kwaliteit van het afvalwater kan steeds bepaald worden na de 
bemonstering ervan, na de voorbehandeling in de koolwaterstoffenafscheider. 

Globaal kan gesteld worden dat de risico’s voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten op het 
leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde 
exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen 
beperkt worden.

8. Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening
Overwegende dat in artikel 5.3.1 van het DABM opgenomen is dat de vergunningverlenende overheid 
de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit dient te 
weigeren als de exploitatie in strijd is met o.a. een stedenbouwkundig voorschrift of een 
verkavelingsvoorschrift, voor zover daarvan niet op geldige wijze kan worden afgeweken, lijkt het 
aangewezen om in voorliggend advies een aftoetsing te maken aan de gekende stedenbouwkundige 
voorschriften.

Overwegende dat de gemeente bij de adviesvraag aan IOK niet aangegeven heeft dat de inrichting 
eventueel binnen de contouren van een APA, BPA of RUP gelegen zou zijn, zal in voorliggend advies 
enkel afgetoetst worden aan de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

De exploitatie is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied.

Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze 
omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het 
bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.



Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere 
industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, 
collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

De aanvraag voorziet in een bedrijfsvoering die zich toelegt op de verdeling van diesel voor 
vrachtwagens wat een complementaire dienstverlening betreft voor de activiteiten in industriegebied. 
Om reden hiervan kan gesteld worden dat de activiteit in overeenstemming is met de 
bestemmingsvoorschriften van het gewestplan. 

Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
Uitgaande van de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier en rekening houdende met bovenstaande 
bemerkingen dient deze vergunningsaanvraag voor het onderdeel ‘ingedeelde inrichting of activiteit’ te 
worden geadviseerd als voorwaardelijk gunstig.

 op voorwaarde dat: 

• m.b.t. de stedenbouwkundige ligging: de activiteiten vormen een complementaire 
dienstverlening aan de industriële activiteiten.

• m.b.t. water: de exploitant mag afwijken van de plaatsing van een meetgoot zolang de kwaliteit 
van het afvalwater kan bepaald worden door de aanwezigheid van een monsternamepunt na de 
koolwaterstoffenafscheider.

• m.b.t. gevaarlijke producten: de exploitant laat de ondergrondse opslag van gevaarlijke 
producten om de twee jaar controleren zoals Vlarem II voorschrijft door een erkend deskundige 
discipline gevaarlijke stoffen en houders onder druk.

• m.b.t. bodem: de exploitant houdt de vloeistofdichte tankpiste intakt. 

indien de exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, 
houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht worden genomen.

Voorwaarden
De algemene voorwaarden
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 
4.9

          Algemene milieuvoorwaarden – algemeen

Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 
2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

          Algemene milieuvoorwaarden – geluid

Hoofdstukken 4.4 en 4.10 
met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 
4.4.7.1 en 4.4.7.2.

          Algemene milieuvoorwaarden – lucht

Hoofdstuk 4.6.            Algemene milieuvoorwaarden – licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 
2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 
4.2.5.4

          Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van 
VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde 
bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is 
raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/
Sectorale milieuvoorwaarden
Hoofdstuk 5.3.       Sectorale milieuvoorwaarden – het lozen van afvalwater en 

    koelwater

https://navigator.emis.vito.be/


Hoofdstuk 5.6.                  Sectorale milieuvoorwaarden – brandstoffen en brandbare   
   vloeistoffen

Hoofdstuk 5.17.           Sectorale milieuvoorwaarden – opslag van gevaarlijke producten

 Bijzondere milieuvoorwaarden
///

Lasten
///

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het verslag van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar en maakt de inhoud ervan tot haar eigen motivering.

Bijgevolg beslist het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 10 
augustus 2020 het volgende:
Het college verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2019137369 aan AS24 Belgium NV 
voor handelingen op het terrein met als adres Atealaan 14 te 2200 Herentals en met kadastrale 
gegevens Afdeling 13027, sectie A, perceel 46G2.
De aanvraag betreft de hernieuwing van een omgevingsvergunning voor een dieselverdeelstation voor 
uitsluitend vrachtwagens, omvattende:

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard

3.4.1.a Het lozen van maximum 0,1 m³/u en 200 
m³/jaar bedrijfsafvalwater via een KWS-
afscheider in de openbare riolering.

2 VERANDERIN
G

6.5.3. 7 verdeelslangen 2 HERNIEUWIN
G

17.3.2.1.1.2. De opslag van 74,97 ton (90.000 l) diesel in 2 
ondergrondse tanks van elk 45.000 l.

2 HERNIEUWIN
G

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

De vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van volgende algemene en sectorale 
milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM. 

De algemene voorwaarden
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9  Algemene milieuvoorwaarden – algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

 Algemene milieuvoorwaarden – geluid

Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 

 Algemene milieuvoorwaarden – lucht



4.4.7.1 en 4.4.7.2.
Hoofdstuk 4.6.   Algemene milieuvoorwaarden – licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 
4.2.5.2 en 4.2.5.4

 Algemene milieuvoorwaarden – 
oppervlaktewater

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij 
wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van 
toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II 
van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: 
 https://navigator.emis.vito.be/
Sectorale milieuvoorwaarden
Hoofdstuk 5.3.  Sectorale milieuvoorwaarden – het lozen van 

afvalwater en
 koelwater

Hoofdstuk 5.6.              Sectorale milieuvoorwaarden – brandstoffen 
en brandbare  
 vloeistoffen

Hoofdstuk 5.17.  Sectorale milieuvoorwaarden – opslag van 
gevaarlijke producten

De plannen en het vergunningsdossier waarop deze vergunning gebaseerd is, maken 
integraal deel uit van de vergunning.

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

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen 
de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende 
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde 
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de 
definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning 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 fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de 
aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van 
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt 
onderbroken;
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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. De Vlaamse Regering kan nadere regels 
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, 
vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een 
gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, 
kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie 
van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde 
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 
2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van 
de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven 
de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang 
een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 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 planschadevergoeding desalniettemin 
behouden.  

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de 
archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 
5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig 
artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar 
vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.  

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de 
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, 
§ 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een 
maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.  

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd 
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing 
van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee 
jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning



Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste 
administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie 
in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep 
kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen 
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste 
administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de 
adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte 
niet om advies werd verzocht;
5° ...;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde;
7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn 
gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat;
8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn 
gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig 
dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties 
aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste 
administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de 
betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten 
minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is 
ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig 
is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de 
bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde 
zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;



3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere 
regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het 
beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de provinciale respectievelijk gewestelijke 
omgevingsambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde 
overheid of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem 
gemachtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien 
dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of 
documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in 
het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1. Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten 
omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische 
doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58. Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen 
een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift 
per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure 
tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:
1° de beroepsindiener;
2° de vergunningsaanvrager;
3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie 
die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of 
waarschijnlijk ondervindt;

b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een 
omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.



Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden 
overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste 
administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn 
voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord 
wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan 
uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van 
het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op 
voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Beroepsmogelijkheden – regeling “wegenberoep” (het Decreet van 3 mei 2019 houdende de 
gemeentewegen)
(enkel van toepassing indien voor de betreffende beslissing over de omgevingsvergunningsaanvraag 
ook een besluit door de gemeenteraad werd genomen over de zaak van de wegen)

Artikel 31/1. §1. Tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of 
opheffing van een gemeenteweg kan in het kader van een schorsend administratief beroep tegen de 
vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse 
Regering door de personen of instanties, vermeld in artikel 53. De vereiste, vermeld in artikel 53, tweede 
lid, is ook van toepassing op het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad.

Het beroep leidt tot de vernietiging van het bestreden besluit of tot de afwijzing van het beroep op grond 
van de onontvankelijkheid of de ongegrondheid ervan.

§ 2. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de 
Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties 
aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste 
administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

De indiener van het beroep bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig met de beveiligde 
zending van het beroep aan de Vlaamse Regering, een afschrift van het beroepschrift met een beveiligde 
zending aan het college van burgemeester en schepenen en aan de bevoegde beroepsinstantie, vermeld 
in artikel 52.

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen bezorgt het volledige dossier of een afschrift daarvan 
onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, aan het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken.

§ 4. De Vlaamse Regering neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn van negentig dagen, 
die ingaat de dag na de ontvangst van het dossier, vermeld in paragraaf 3. Die termijn is een termijn 
van orde.



De Vlaamse Regering brengt de indiener van het beroepschrift, de bevoegde overheid en de gemeente 
onmiddellijk op de hoogte van haar beslissing.

§ 5. Het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een 
gemeenteweg kan alleen worden vernietigd:
1° wegens strijdigheid met het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;
2° wegens strijdigheid met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 
3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval het gemeentelijk beleidskader en 
afwegingskader, vermeld in artikel 6 van hetzelfde decreet;
3° wegens de niet-naleving van een substantiële vormvereiste.

(NVDR: Ingevolge het delegatiebesluit (BVR 25/7/2014) is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en 
Openbare Werken, bevoegd voor dit “wegenberoep”. Dit beroep kan niet digitaal worden ingesteld.)

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich 
bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse 
administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van 
uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor 
wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo 
nodig de verbetering ervan aan te vragen.



BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
Referentie omgevingsloket: OMV_2019137369

Door AS24 Belgium NV werd een aanvraag ingediend voor exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Kort omschreven gaat het over: de hernieuwing van een omgevingsvergunning klasse 2 voor een dieselverdeelstation voor 
uitsluitend vrachtwagens.

De aanvraag heeft als adres: Atealaan 14 te 2200 Herentals met kadastrale gegevens Afdeling 13027, sectie A, perceel 46G2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 augustus 2020 de omgevingsvergunning verleend met voorwaarden.
De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/). Ook op de 
dienst omgeving van de stad Herentals wordt het dossier gedurende 30 dagen ter inzage gelegd. Indien u wenst, kunt u 
hiervoor met de dienst omgeving een afspraak maken via de website www.herentals.be/omgevingsvergunning. Gelieve het 
dossiernummer  OMV_2019137369 te vermelden. U kan ook telefonisch een afspraak maken op het nummer 014-28 50 50.

Beroepsmogelijkheden
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als 
natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of 
waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of 
de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift:

• digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be);
• per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen – 

Koningin Elisabethlei 22 – 2018 Antwerpen.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw 
beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerste dag na de startdatum van de aanplakking van de beslissing. 
Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw 
beroepschrift aan:

• de vergunningsaanvrager, het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
• het college van burgemeester en schepenen van Herentals – Augustijnenlaan 30 – 2200 Herentals.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek; 
2. de volgende referentie: OMV_2019137369;
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang 

dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie Antwerpen met als referentie “beroep 
omgevingsvergunning OMV_2019137369” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Ingeval voor betreffende omgevingsvergunningsaanvraag tevens een besluit genomen werd door de gemeenteraad over de 
aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, kan tegen dit gemeenteraadsbesluit in het kader van een 
schorsend administratief beroep, tegen de vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld 
bij de Vlaamse Regering. Artikel 31/1 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning regelt deze 
beroepsmogelijkheid. Ingevolge het delegatiebesluit is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, bevoegd 
voor dit “wegenberoep”. Dit beroep kan niet digitaal worden ingesteld.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

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

https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/
http://www.herentals.be/omgevingsvergunning
http://www.omgevingsloket.be
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