
 

  

 
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

 

Referentie omgevingsloket : OMV_2018091885 

Inrichtingsnummer         : 20180726-0005 

 

Door de heer Nico Uijtterhoeven werd een aanvraag ingediend voor exploitatie van een ingedeelde inrichting. 

 

Kort omschreven gaat het over reptielenhouderij. De aanvraag heeft als adres Spekmolenstraat 42 te 2200 Herentals en met als kadastrale 

omschrijving Afdeling 13302, sectie D, perceel 667F. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 februari 2019 de omgevingsvergunning geweigerd. Tegen deze beslissing van het 

college werd beroep ingediend bij de deputatie. 

 

De deputatie van de Provincie Antwerpen heeft op 18 juli 2019 beslist de omgevingsvergunning te geweigerd. 

 

De beslissing ligt van 1 augustus 2019 tot en met 30 augustus 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op 

volgend adres: Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. Opgelet! Maak voor inzage een afspraak! U kan dit doen via onze gemeentelijke 

website www.herentals.be/openbaar-onderzoek. 

 

Beroepsprocedure 

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 van vergunningsvoorwaarden. 

 

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: 

Raad voor vergunningenbetwistingen 

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges 

Koning Albert II-laan 35 bus 81 

1030 Brussel  

 

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 31 juli 2019. Deze dat is niet 

inbegrepen. 

 

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie. 

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aaan: 

 

• de deputatie van de Provincie Antwerpen – Koningin Elisabethlei 22 – 2018 Antwerpen 

• de aanvrager - de heer Nico Uijterhoeven - Spekmolenstraat 42 - 2200 Herentals 

 

Vermeld in uw verzoekschrift minstens de volgende gegevens: 

1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en 

een e-mailadres; 

2. de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder; 

3. het voorwerp van het beroep; 

4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen; 

5. een inventaris van de overtuigingsstukken. 

 

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. 

 
Betaal 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. 

 
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 en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige 

Vlaamse Bestuursrechtscolleges. 

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen) 

 

 

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



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgevingsloketnummer: OMV_2018091885 

Inrichtingsnummer: 20180726-0005 

Inrichtingsnummer: 20180726-0005 

 

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT 

WEIGERING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

 

De aanvraag van de heer Nico Uijtterhoeven met als adres Spekmolenstraat 42 te 2200 Herentals, 

werd ingediend op 26 juli 2018. 

De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 23 augustus 2018. 

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Spekmolenstraat 42 te 2200 Herentals, 

kadastraal bekend: Afdeling 13302, sectie D, perceel 667F. 

 

Het betreft een aanvraag tot reptielenhouderij Spekmolenstraat Herentals. 

De aanvraag omvat: exploitatie van een ingedeelde inrichting. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met 

de ter zake 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 Reptielenhouderij Spekmolenstraat Herentals 

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting 

 

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard 

3.4.1°a) 3.4.1°a) - als het bedrijfsafvalwater geen 

hogere concentratie van gevaarlijke stoffen 

dan de voo... 

3 NIEUW 

9.2.2.d)2° 9.2.2.d)2° - van meer dan 30 dieren 2 NIEUW 

 



 

 

Bemerkingen 

1. De exploitant vraagt vergunning voor het houden van ongeveer 200 Koningspythons, één 

leguaan en drie bijtschildpadden onder rubriek 9.2.2.d)2° (klasse 2). AGOP-M deelde mee 

dat volgens een (recent) standpunt wurgslangen beschouwd worden als dieren die door 

hun agressiviteit, giftigheid of gedrag een gevaar inhouden en ingedeeld worden onder 

rubriek 9.2.2.c) (klasse 2). Overwegende dat ook bijtschildpadden zich agressief kunnen 

gedragen (een beet kan vingers en tenen amputeren), lijkt het aangewezen om alle 

opgegeven diersoorten aan te vragen onder rubriek 9.2.2.c) en niet onder rubriek 

9.2.2.d)2°. Qua klasse-indeling verandert er niets bij deze rubriekswijziging. De opgave 

van de correcte rubriek is echter aangewezen door het mogelijke agressieve karakter of 

de mogelijke gedragskenmerken van de aangevraagde diersoorten en de voorzichtigheid 

om ermee om te gaan, die samengaat met rubriek 9.2.2.c) Het is aangewezen, omwille 

van de gedragskenmerken of agressiviteit, bijzondere voorwaarden op te leggen (zie 

verder). 

2. De leguaan dient verder gespecificeerd te worden tot op soortniveau. In de aanvraag 

wordt enkel ‘leguaan’ opgegeven. Het is niet duidelijk of het om een groene leguaan, een 

halsbandleguaan of een andere leguanensoort gaat. 

3. De exploitant neemt in bijlage ‘Potentiële effecten van de aanvraag op de omgeving’ bij 

de aanvraag op dat hij op regelmatige basis beurzen bezoekt om zijn reptielen (slangen) 

te verhandelen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat elke inrichting die geen 

landbouwbedrijf is en waar dieren worden gehouden met het doel ze te verhandelen, als 

een handelszaak voor dieren beschouwd wordt en bijgevolg ook een erkenning dient te 

hebben en moet voldoen aan de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren (KB van 

27 april 2007). Voor de aflevering van de erkenning dient de exploitant zich te houden 

aan de algemene en bijzondere voorwaarden, onder andere rond uitrusting. De 

minimumnormen voor vivaria voor hagedissen, schildpadden en slangen worden 

opgenomen in tabel 4 van bijlage IV van het KB. Verder moet de beheerder een contract 

af te sluiten met een erkend dierenarts voor controlebezoeken. 

 

2. Historiek 

• VLAREM melding klasse 3: 2012/005, Reptielen - Aktename 

 

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 11 oktober 2018  t.e.m. 10 november 2018. Er werden 0 bezwaren ingediend.  

 

4. Adviezen 

 

Geen  

 

5. Stedenbouwkundige basisgegevens 

 

Planologische voorschriften 

 

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

woongebieden 

•  Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Afbakeningslijn, goedgekeurd op: 13 december 2017 

 



 

 

Watertoets 

Gelet op de aard van de aanvraag en op het feit dat de inrichting op basis van de kaart met 

overstromingsgevoelige gebieden 2017 gelegen is buiten de grenzen van een 

overstromingsgevoelig gebied, lijkt men in alle redelijkheid te kunnen stellen dat er geen 

substantieel schadelijk effect wordt verwacht ten gevolge van de gevraagde inrichting op 

voorwaarde dat is voldaan aan de voorwaarden van de gewestelijk stedenbouwkundige 

verordening inzake hemelwater. 

 

Voortoets/Passende beoordeling 

De exploitatie ligt op ongeveer 1,2 km van het VEN-gebied ‘De Vallei van de Kleine Nete 

benedenstrooms’ en op ongeveer 1,8 km van het habitatrichtlijngebied ‘Valleigebied van de 

Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’. De exploitatie is niet gelegen nabij 

vogelrichtlijngebied. 

 

Gelet op de ligging en de aard van de exploitatie en op basis van de beschikbare info in de 

aanvraag lijkt het aanneembaar te stellen dat de gevraagde verandering van de 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 en indien de exploitant de 

nodige maatregelen neemt om het ontsnappen van de dieren te vermijden (zie ook verder). 

 

Mober 

Uit de bijlage ‘Potentiële effecten op de omgeving’ bij de aanvraag is af te leiden dat het aan- en 

afrijden van voertuigen van en naar de plaats van exploitatie, ten gevolgen van de exploitatie, 

verwaarloosbaar is en geen bijkomende mobiliteitsimpact veroorzaakt. Het verbruiksmateriaal 

(bodemsubstraat en voedsel voor de reptielen) wordt meestal door de exploitant zelf opgehaald 

bij de leverancier en wordt slechts sporadisch ter plaatse geleverd. Verkoop vindt uitsluitend 

plaats op specifieke beurzen waarbij het transport van de reptielen met de personenwagen van 

de exploitant gebeurt. Eénmaal in de maand komt een dierenarts langs. 

Er lijken geen bijkomende milderende maatregelen te moeten genomen worden om eventuele 

mobiliteitshinder te beperken tot een aanvaardbaar niveau. 

 

6. Toetsing van de milieuaspecten 

 

Afvalwater 

 

De exploitant vraagt om akte te nemen van de lozing van bedrijfsafvalwater met een max. debiet 

van 0,4 m³/uur. Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van: 

• het verversen van het drinkwater van de slangen en leguaan 

• het reinigingswater voor het tweewekelijks schoonmaken van de verblijfplaatsen 

• het water afkomstig van het wekelijks uitspoelen van de filter van het aquarium van de 

bijtschildpadden 

• het halfjaarlijks ledigen van het aquarium van de bijtschildpadden met een inhoud van 

400 liter water 

 

De exploitant neemt in bijlage ‘Waterbeheer’ dat bij de aanvraag gevoegd werd, op dat het 

bedrijfsafvalwater in recipiënten wordt verzameld en nadien in het rooster van de veranda 



 

 

wordt leeggemaakt. Dit rooster staat in verbinding met de openbare riolering van de 

Spekmolenstraat (centraal gebied). Eventuele controlestalen kunnen worden genomen uit de 

recipiënten waarin het afvalwater wordt verzameld alvorens het wordt geloosd. Een aparte 

controle van de deelstroom ‘bedrijfsafvalwater’ lijkt op deze manier mogelijk waardoor het 

mengstel van bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en/of niet-verontreinigd hemelwater 

niet integraal als bedrijfsafvalwater lijkt beschouwd te moeten worden. 

 

Afval 

 

De exploitant neemt in bijlage ‘Potentiële effecten van de aanvraag op de omgeving’ bij de 

aanvraag op dat afvalstoffen gescheiden worden opgeslagen en frequent worden opgehaald 

door erkende verwerkers. Volgende afvalstoffen ontstaan op de plaats van exploitatie: 

 

• verontreinigd bodemsubstraat van de tubs, inclusief uitwerpselen en vervelde 

slangenhuid 

• plastic verpakking (zakken van bodemsubstraat) 

• lege verpakkingen Dettol 

• kadavers van overleden dieren 

 

In bijlage ‘Potentiële effecten van de aanvraag op de omgeving’ bij de aanvraag is verder 

opgenomen dat de uitwerpselen van dieren en het verontreinigd bodemsubstraat verzameld en 

dubbel verpakt worden opgeslagen in afgesloten zakken en worden meegegeven met de 

gemeentelijke ophaalronde. De kadavers worden opgehaald door de dierenarts of worden door 

de exploitant naar de dierenartspraktijk gebracht. 

 

De exploitant dient er op gewezen te worden dat de uitwerpselen van vleesetende dieren niet 

mogen meegegeven worden met de GFT-ophaling. De uitwerpselen en het verontreinigde 

bodemsubstraat moeten dus meegegeven worden met het restafval. Uit de aanvraag kan niet 

worden afgeleid of hieraan voldaan is. 

 

Tenslotte dient er op gewezen te worden dat de exploitant de uitwerpselen van slangen en de 

vervuilde houtkrullen slechts mag meegeven met de gemeentelijke restafvalronde voor zover de 

hoeveelheid beperkt is tot één container van 240 liter per tweewekelijkse ophaling. Indien deze 

hoeveelheid wordt overschreden, moet de exploitant een contract afsluiten met een 

geregistreerd inzamelaar van bedrijfsrestafval met betrekking tot het ophalen van het 

bedrijfsrestafval. 

 

Lucht 

 

De exploitant neemt volgende maatregelen om geurhinder te vermijden of te beperken: 

 

• de uitwerpselen van de dieren en het verontreinigd bodemsubstraat worden verzameld 

en dubbel verpakt in afgesloten zakken die worden meegegeven met de gemeentelijke 

ophaalronde 

• de kadavers van overleden dieren worden zo snel mogelijk opgehaald door de dierenarts 

of door de exploitant naar de dierenarts gebracht, indien dit door omstandigheden niet 

onmiddellijk mogelijk is, wordt het kadaver in de diepvries bewaard om eventuele 

geurhinder te vermijden 

 



 

 

 

De exploitant lijkt hiermee voldoende maatregelen te nemen om potentiële geurhinder te 

beperken tot een aanvaardbaar niveau. 

 

Geluid 

 

Geen bemerkingen 

 

Huisvesting van de dieren 

 

De exploitant vraagt vergunning voor het houden van maximaal 230 reptielen: een 200-tal 

koningspythons, een drietal bijtschildpadden en één leguaan. 

 

De bijtschildpadden en de leguaan bevinden zich op het gelijkvloers, in de leefruimte. De 

bijtschildpadden beschikken over en aquarium van ca. 400 liter. De leguaan zit in een terrarium 

dat voorzien is van continu circulerend water. 

 

De exploitant beschikt verder over twee broedkasten waarin de eieren van de slangen worden 

uitgebroed. Nadien worden de dieren opgekweekt tot volwassen dieren in daarvoor voorziene 

racks met verwarmde schuiven/tubs in verschillende maten waarin dieren van verschillende 

leeftijden worden gehouden. De racks bevinden zich op de eerste verdieping van de rijwoning in 

één kamer, voorzien van een dubbel slot. De exploitant neemt in bijlage ‘Potentiële effecten van 

de aanvraag op de omgeving’ op dat het voor de dieren fysisch onmogelijk is om de schuiven zelf 

te openen. Bij het verlaten van de kamer zal de exploitant steeds controleren of alle schuiven 

opnieuw gesloten zijn en of het raam van de kamer goed is gesloten. De exploitant zal in de 

nabije toekomst een extra beveiligingssysteem met geluidsignaal op de schuiven laten 

installeren, van zodra dit ontwikkeld is door de exploitant van de racks. Op deze manier kunnen 

de schuiven extra worden vergrendeld en zal er een geluidssysteem afgaan wanneer een schuif 

niet correct in de vergrendeling zit geklikt. 

 

Het is aangewezen om volgende bijzondere voorwaarde op te nemen in de eventuele 

vergunning: 

 

De exploitant dient de nodige maatregelen te nemen om te verhinderen dat de slangen kunnen 

ontsnappen bij het houden en kweken ervan, onder meer door: 

 

• van zodra beschikbaar op de markt, een extra beveiligingssysteem met geluidssignaal op 

de schuiven te laten installeren en een attest van goede werking en installering ter 

beschikking te houden voor de toezichthoudende overheid 

• slechts één bak tegelijk open te schuiven tijdens het voederen van de slangen, het 

verversen van het bodemsubstraat of het klaarmaken voor transport naar beurzen 

• de ramen en deuren van de kamer gesloten te houden tijdens het voederen van de 

slangen of het verversen van het bodemsubstraat 

• tijdens het verversen van het bodemsubstraat de slang(en) in een lege schuif van het 

racksysteem te plaatsen en deze onmiddellijk dicht te schuiven 

• de nodige beveiligingen aan te brengen om te verhinderen dat de slangen kunnen 

ontsnappen via ventilatie, verluchtingsroosters e.d. 

• te verhinderen dat onbevoegden de kamer met de racks kunnen betreden 

 



 

 

Tenslotte dient er op gewezen te worden dat in de ontwerpteksten van de Vlarem-trein 2017 

(die op 20 juli 2018 voor de eerste keer principieel goedgekeurd werden), een afdeling 5.9.14 

‘Milieuvoorwaarden voor inrichtingen waarin amfibieën, reptielen of ongewervelden worden 

gehouden’, bijgevoegd werd met hierin volgende artikels: 

 

Het terrarium wordt gebouwd uit slagvaste materialen. Het gebruikte glas is minimaal 6 mm dik. 

Kieren ter hoogte van schuiframen of ventilatie-openingen worden tot een minimum beperkt en 

worden vermeden als dat mogelijk is. 

Het terrarium is voorzien van een informatiebord waar minstens de volgende gegevens op 

vermeld staan: 1° de soortnaam van het dier, zowel de Nederlandse als de wetenschappelijke 

benaming; 2° het aantal individuen in het terrarium, uitgezonderd de ongewervelden; 3° als dat 

van toepassing is: een waarschuwing dat er agressieve, giftige of gevaarlijke dieren in zitten. 

 

De terraria staan opgesteld in een afgesloten ruimte die altijd vrij is van obstakels en andere 

hindernissen. Die afgesloten ruimte is volledig naad- en kierdicht. 

 

In de afgesloten ruimte van inrichtingen, ingedeeld in rubriek 9.2.1, zijn een brandmelder en 

brandblusser aanwezig. 

 

Voor de inrichtingen die vóór 1 februari 2019 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in 

artikel 5.9.14.2 en 5.9.14.3, vanaf 1 februari 2022. 

 

Het kan aangewezen zijn om (een aantal van) deze geplande sectorale voorwaarden als 

bijzondere voorwaarden op te leggen in de eventuele vergunning. 

 

Transport van de dieren 

 

De exploitant bezoekt op regelmatige basis beurzen om zijn reptielen (slangen) te verhandelen. 

Hij maakt voor het transport van de dieren van en naar de beurs gebruik van een dubbele 

transportdoos. Elk dier wordt eerst in een afzonderlijke plastiek doos geplaatst. Nadien worden 

meerdere van deze dozen in één grotere transportdoos geplaatst. Deze transportdoos wordt 

telkens dichtgeplakt alvorens ze wordt verplaatst om zo het ontsnappingsgevaar tijdens het 

transport tot een minimum te beperken. 

 

Het lijkt aangewezen om volgende bijzondere voorwaarde op te nemen in de vergunning: 

 

• elk transport dient vergezeld te zijn van een lijst met gegevens over de getransporteerde 

dieren 

• het klaarmaken van de dozen voor transport dient in de afgesloten ruimte te gebeuren 

waarin de racks opgesteld staan; de ramen en deuren dienen gesloten te zijn bij het 

hanteren van de dieren 

• de exploitant moet de nodige maatregelen nemen om de individuele dozen op afdoende 

wijze te sluiten/af te plakken om kans op ontsnapping te voorkomen en/of de exploitant 

moet gebruik maken van een goed dicht geknoopte slangenzak per individuele doos 

 

Elke individuele doos wordt in een grotere transportdoos geplaatst die op afdoende wijze 

dichtgemaakt of dichtgeplakt wordt alvorens deze te transporteren. 

 



 

 

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. 

 

7. Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening 

Er wordt één ruimte van de woning gebruikt waar men ongeveer 200 slangen zal huisvesten. 

Deze ruimte bevindt zich in de zolder. Het opofferen van één ruimte zal de woonkwaliteit niet 

schaden. Als men het volume van de woning bekijkt, kan men namelijk vaststellen dat er 

voldoende vrije ruimte overblijft waar men alle activiteiten die met wonen te maken hebben nog 

naar behoren kan uitoefenen. De voorliggende aanvraag doet bijgevolg geen afbreuk aan de 

goede ruimtelijke ordening als de huisvesting van de slangen binnen deze ruimte blijft. 

 

Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar 
Rekening houdende met bovenstaande bemerkingen dient deze vergunningsaanvraag voor het 

onderdeel ‘ingedeelde inrichting of activiteit’ te worden geadviseerd als voorwaardelijk gunstig 

als alle opgegeven diersoorten opgenomen worden onder rubriek 9.2.2.c) (klasse 2) in plaats van 

onder rubriek 9.2.2.d)2° (klasse 2) en de besproken bijzondere voorwaarden worden 

opgenomen in de vergunning. 

 

Bijzondere milieuvoorwaarden 

 

1. In de inrichting mogen maximaal 230 reptielen worden gehouden waarvan maximaal: 

 

• 1 groene leguaan (Iguana iguana) 

• 3 bijtschildpadden (Chelydra serpentina) 

• 226 koningspythons (Python regius) 

 

2. De exploitant houd een logboek bij, waarin minimaal wordt geregistreerd: 

 

• de regelmatige tellingen van de aanwezige dieren 

• de aanwezige soorten 

• het aantal dieren dat in en uit gaat 

• de bevindingen van de dierenarts 

 

Het logboek wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar. 

 

3. De dieren staan onder regelmatig toezicht (minstens 1x per maand) van een dierenarts, de 

overeenkomst met de dierenarts wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende 

ambtenaar. 

 

4. Er moet een identificatiefiche aanwezig zijn per soort. 

 

5. De exploitant dient de nodige maatregelen te nemen om te verhinderen dat de slangen 

kunnen ontsnappen bij het houden en kweken onder meer door: 

 

• van zodra beschikbaar op de markt, een extra beveiligingssysteem met geluidssignaal op 

de schuiven te laten installeren en een attest van goede werking en installering ter 

beschikking te houden voor de toezichthoudende overheid 



 

 

• slechts één bak tegelijk open te schuiven tijdens het voederen van de slangen, het 

verversen van het bodemsubstraat of het klaarmaken voor transport naar beurzen 

• de ramen en deuren van de kamer gesloten te houden tijdens het voederen van de 

slangen of het verversen van het bodemsubstraat 

• tijdens het verversen van het bodemsubstraat de slang(en) in een andere schuif van het 

racksysteem te plaatsen en deze onmiddellijk dicht te schuiven 

• de nodige beveiligingen aan te brengen om te verhinderen dat de slangen kunnen 

ontsnappen via ventilatie, verluchtingsroosters e.d. 

• te verhinderen dat onbevoegden de kamer met de racks kunnen betreden 

 

6. de exploitant dient de nodige maatregelen te nemen om te verhinderen dat de slangen 

kunnen ontsnappen bij het transport van en naar beurzen: 

 

• elk transport dient vergezeld te zijn van een lijst met gegevens over de getransporteerde 

dieren 

• het klaarmaken van de dozen voor transport dient in de afgesloten ruimte te gebeuren 

waarin de racks opgesteld staan; de ramen en deuren dienen gesloten te zijn bij het 

hanteren van de dieren 

 

7. Bij het ontsnappen van de dieren wordt de lokale overheid zo snel mogelijk ingelicht. 

 

8. Indien levende dieren als voer gebruikt worden, worden ze gehouden in aangepaste 

recipiënten die het ontsnappen beletten. Als er levend voer gekweekt of bewaard wordt, 

gebeurt dit op een hygiënisch verantwoorde manier. 

 

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich niet aan bij het verslag van de gemeentelijke 

omgevingsambtenaar.  

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning omdat het houden van zulke 

omvangrijke collectie reptielen niet thuishoort in een compacte woonomgeving. 

 

Bijgevolg beslist het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 

februari 2019 het volgende: 
 

Het college weigert de omgevingsvergunning nummer OMV_2018091885 aan de heer Nico 

Uijtterhoeven voor handelingen op het terrein met als adres Spekmolenstraat 42 te 2200 Herentals 

en met kadastrale gegevens Afdeling 13302, sectie D, perceel 667F. 

De aanvraag betreft reptielenhouderij Spekmolenstraat Herentals. 

 

  



 

 

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

omgevingsvergunning 

 

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen 

uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg. 

 

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° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid 

zijn gemachtigde;  

6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend 

Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde. 

 

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 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 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 door haar gemachtigde ambtenaar 

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 door haar gemachtigde ambtenaar 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. 

 

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.  

 

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. 

 

  


