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Opname in vergunningenregister 

Beste 

In bijlage zenden wij u een uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 

22/09/2020 waarin uw vraag tot opname in het vergunningenregister voor de constructies gelegen De 

Gauw 61 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 231 F5 deels als verondersteld vergund wordt 

behandeld. 
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GEMEENTE BRECHT PROVINCIE ANTWERPEN 

Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen  
dinsdag 22 september 2020 

Aanwezigen:  
Eline Peeters, Burgemeester waarnemend 

Daan De Veuster, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen 

Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst 
Els Eelen, Algemeen Directeur wnd. 
Verontschuldigd:  

Sven Deckers, Burgemeester 

Annemie Marnef, Algemeen Directeur 
Ben De Bruyn, Algemeen Directeur wnd. 

GC2020/23 - Vergunningenregister - De Gauw 61 - Deels opname in het vergunningenregister -

CBS/2020/1913 

kader 
De codex ruimtelijke ordening is van toepassing. Art 5.1.3. §2. bepaalt: bestaande constructies, met 
uitzondering van publiciteitsinrichtingen of uithangborden, waarvan door enig rechters toegelaten 
bewijsmiddel in de zin van boek III, titel III, hoofdstuk VI van het Burgerlijk Wetboek is aangetoond dat ze 
gebouwd werden in de periode vanaf 22 april 1962 tot de eerste inwerkingtreding van het gewestplan 
waarbinnen zij gelegen zijn, en waarvan het vergund karakter door de overheid niet is tegengesproken 
middels een proces-verbaal of een niet anoniem bezwaarschrift, telkens opgesteld binnen een termijn 
van vijf jaar na het optrekken of plaatsen van de constructie, worden in het vergunnirgenregister 
opgenomen als "vergund geacht", onverminderd artikel 4.2.14, §3 en §4. 

Historiek  

De Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdoelstelling 6 Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in 
een groene leefomgeving 

Actieplan: Brecht voert een eerlijk en efficiënt vergunningenbeleid 
Actie: vergunningenregister opmaken en bijhouden 

Juridisch Gauw 61, 2960 Brecht vraagt om de constructies gelegen op het perceel De Gauw 61 te Brecht, 

kadasternummer (afd. 5) sectie B 231 F5 als geacht vergund op te nemen in het vercunningenregister. 

Het gebouw waarvoor de opname wordt gevraagd betreft een eengezinswoning bestaande uit een 
hoofdgebouw met zowel aan de voor-, achter- en zijgevel (rechts) een aanbouw. 

Motivatie 

Het gebouw is gelegen binnen de grenzen van het gewestplan Antwerpen dat werd goedgekeurd 

03/10/1979. Het gebouw is niet gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied. 
Als bewijsmiddel van de oprichting van de constructie werden onderstaande documenten aan het dossier 
toegevoegd: 

een verkoopovereenkomst 
een kopie van een verkoopadvertentie 
gedateerde foto's van de toestand net na de brand en tijdens de heropbouw 
bestelbonnen en facturen van de heropbouwwerken 

- een luchtfoto van 1970 (NGI) waarop het hoofdgebouw met een voor-, achter- en zijbouw te zien is 

De gemeente beschikt zelf over onderstaande bewijsmiddelen 
- Luchtbeelden van 2000-2003 van Geopunt.be die aangeven dat de achter- en z jbouw anders waren 
voor de brand dan in de huidige situatie. 
Er kan aangetoond worden dat reeds voor 03/10/1979 constructies aanwezig waren op het huidige 
perceel. Op de luchtfoto van 1971 is een hoofdgebouw te zien van circa 7 bij 7 meter bestaande uit 2 
bouwlagen onder een zadeldak waarbij de nok van het dak evenwijdig aan de voorliggende straat ligt. 
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Door de belijning en slagschaduw is op te maken dat er aan de voorzijde over de volledige breedte van 
het hoofdgebouw een lager gebouwd deel aanwezig is met een bouwdiepte van circa 2,50 meter zoals in 
de huidige situatie nog steeds het geval is. Achteraan het hoofdgebouw is er eveneens een lagere 
uitbouw te zien over de volledige breedte van het hoofdgebouw (slagschaduw). Op de luchtfoto van 1970 
en de luchtbeelden van Geopunt.be van 2000-2003 is deze aanbouw in vergelijking met de huidige 
toestand minder diep. Op beide luchtbeelden is de geschatte bouwdiepte circa 3 tot 4 meter terwijl de 
achterbouw in realiteit circa 5 meter diep is. Aan de rechterzijde is op de luchtfoto van 1971 een 
langwerpige witte vlek te zien (zijbouw) die begint op de voorgevellijn en stopt op de achtergevellijn. Deze 
zijbouw wijkt af van de huidige situatie waarbij de zijbouw begint daar waar het hoofdgebouw start en 
eindigt op de huidige achtergevellijn. 
Op de foto's die werden genomen vlak na de brand is duidelijk te zien dat de oorspronkelijke achterbouw 
voorzien is van een schuin aflopend golfplaten dak dat bij het hoogste punt (ter hoogte van de 
achtergevel van het hoofdgebouw) circa 15 cm lager komt dan het plat dak van de zijbouw. In de huidige 
toestand vormt de zijbouw en achterbouw een aaneengesloten plat dak met dezelfde hoogte waaruit af te 
leiden valt dat er bij de heropbouw in 2005-2006 een beperkte volume-uitbreiding werd gerealiseerd. Op 
luchtbeelden van Geopunt.be van 2000-2003 is tevens te zien dat de totale bouwdiepte circa 13 meter is 
terwijl dit in de huidige situatie circa 15 meter is. Er kan dus worden aangenomen dat de situatie van voor 
de brand/heropbouw quasi overeenkomt met de luchtfoto van 1971 en dat de huidige situatie voor wat 
betreft de zij- en achterbouw afwijkt. 
Op basis van de aangeleverde en eigen bewijsstukken kan aangenomen worden dat het hoofdgebouw 
van 7 bij 7 meter bestaande uit twee bouwlagen onder zadeldak en de aansluitende voorbouw voor 
vergund geacht in aanmerking komen. Op basis van dezelfde bewijsstukken is duidelijk aangetoond dat 
de huidige situatie van de zij- en achterbouw niet overeenkomt met de situatie die is af te lezen op de 
luchtfoto van 1971 en op de foto's van het gebouw vlak na de brand waardoor deze delen niet in 
aanmerking komen om te worden opgenomen als vergund geacht. 
Bij het gemeentebestuur is voor deze constructie geen niet anoniem bezwaarschrift of een proces-
verbaal dat het vergund karakter tegenspreekt gekend. 
De vaststelling van het feit dat bij de overheid geen geldig tegenbewijs bekend is, geldt als motivering 
voor een opname als "vergund geacht". 

Besluit  
Artikel 1  
Het hoofdgebouw met de aanbouw aan de voorzijde gelegen te De Gauw 61, 2960 Brecht, 

kadasternummer (afd. 5) sectie B 231 F5) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht 

vergund. De aanbouwen aan de achterzijde en rechter zijde worden niet in het vergunningenregister 

opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2  
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan het Departement Omgeving. 
Artikel 3  
Beroepsmogelijkheden 

De opname of de weigering tot opname van een constructie als « vergund geacht » in het 
vergunningenregister kan worden bestreden met een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, 
overeenkomstig en met inachtneming van de regelen, vermeld in hoofdstuk VIII van titel IV en het decreet 
van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. Artikel 14, § 3, van de gecotirdineerde wetten op de Raad van State is van 
overeenkomstige toepassing. 

De beroepen bij de Raad inzake registratiebeslissingen kunnen door de volgende personen worden 
ingesteld: 
1° de persoon die beschikt over zakelijke of persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het 
voorwerp uitmaakt van een registratiebeslissing, of die deze constructie feitelijk gebruikt; 
2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan 
ondervinden als gevolg van de registratiebeslissing; 
3° procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de 
registratiebeslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en 
effectieve werking overeenkomstig de statuten. 
Een bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorgaan, dat nagelaten heeft een 
uitdrukkelijke beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt geacht te hebben verzaakt aan 
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Voor eensluidend uittreksel 

  
Els Eelen 
Algemeen Direc eur wnd. 

E ine Peeters 
Tweede schepen 

 
 

zijn recht om zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, behoudens overmacht. 
De beroepen inzake registratiebeslissingen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig 
dagen, die ingaat als volgt: 
- wat betreft registratiebeslissingen: 
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is; 
b) hetzij de dag na de opname van de constructie in het vergunningenregister, in alle andere gevallen. 
De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het Decreet van 4 april 
2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige 
Vlaamse bestuursrechtscolleges. 
Contactgegevens van de Raad: 
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Ellips-gebouw 

Koning Albert II — laan 35 bus 81 

1030 Brussel 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

get. Els Eelen get. ters 
Algemeen Directeur wnd. Burgemeester nemend 
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