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● Vermoeden van vergunning

Vermoeden van vergunning
Als je een gebouw of constructie wil (ver)kopen, is het van belang te weten of er al dan niet een vergunning voor bestaat en er dus geen
sprake is van een bouwmisdrijf. Voor oude, reeds lang bestaande gebouwen en constructies is het echter vaak moeilijk om de
vergunningstoestand ervan te achterhalen.
Daarom werd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening het vermoeden van vergunning in het leven geroepen. Het vermoeden van
vergunning maakt het mogelijk om constructies als "vergund geacht” op te nemen in het vergunningenregister. In dat geval wordt dan
gedaan alsof voor het gebouw of de constructie een vergunning bestaat, terwijl deze in werkelijkheid niet kan worden voorgelegd.

Voorwaarden
Er bestaan twee soorten vermoedens van vergunning:
 Het onweerlegbaar vermoeden van vergunning: constructies waarvan kan worden aangetoond dat ze werden opgericht vóór 22
april 1962 genieten het onweerlegbaar vermoeden van vergunning.
 Het weerlegbaar vermoeden van vergunning: constructies waarvan kan worden aangetoond dat ze werden opgericht in de periode
vanaf 22 april 1962 en vóór de inwerkingtreding van het gewestplan genieten het weerlegbaar vermoeden van vergunning. Het
vermoeden kan dus door de overheid weerlegd worden, maar het enige geldige tegenbewijs is een proces-verbaal of een nietanoniem bezwaarschrift, telkens opgesteld binnen een termijn van 5 jaar na het optrekken of plaatsen van de constructie.
De toepassing van het vermoeden van vergunning is met andere woorden afhankelijk van de datum waarop het gebouw of de
constructie werd opgericht. Voor de gemeente Hechtel-Eksel trad het gewestplan 'Neerpelt-Bree' in werking op 22 maart 1978.
De aanvrager moet ondubbelzinnig kunnen aantonen dat de huidige constructie identiek is aan de constructie zoals gekend voor de
inwerkingtreding van de wetgeving op de stedenbouw of desgevallend voor de inwerkingtreding van het geldende gewestplan.

Procedure
Gemeente en OCMW werken voortaan op afspraak. Zo kunnen we de social distancing en hygiënemaatregelen

Lees
garanderen en gaan we samen veilig vooruit. Plan je bezoek online of telefonisch wanneer dat voor jou het
beste
U dient
hetpast.
ingevulde aanvraagformulier, samen met een volledig dossier, in te dienen bij de dienst Bouwen en Wonen op het
gemeentehuis. Het aanvraagformulier vindt u rechts onder documenten (/aanvraagformulier-vermoeden-van-vergunning). Uw aanvraag
indienen kan tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis, dienst Bouwen en Wonen (op afspraak) of via aangetekende zending gericht
Opgelet, de parkeerplaatsen bij In den Brand, Kamertstraat, zijn zeer beperkt. Gelieve te parkeren op volgende
naar 'het College van Burgemeester en Schepenen, ter attentie van de dienst Bouwen en Wonen, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtelparkings:
Eksel'.
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- Parking Sporthal, Dennenstraat 8, 3940 Hechtel-Eksel (tss. knooppunt 256
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01/01/1962 of 22/03/1978, een kadastrale mutatieschets, bewijzen van aansluiting op het elektriciteits- en/of waterleidingnet, een
brandverzekering,...)
De aanvrager moet ondubbelzinnig kunnen aantonen dat de huidige constructie identiek is aan de constructie zoals gekend voor de
inwerkingtreding van de wetgeving op de stedenbouw of desgevallend voor de inwerkingtreding van het geldende gewestplan.

Meebrengen
 Ingevuld aanvraagformulier.
 Inplantingsplan met daarop de schaal- en maataanduiding afstand tot perceelsgrenzen en noordpijl.
 Tekeningen van de constructie of het gebouw met plattegronden, doorsnedes en gevelzichten met daarop de schaal- en
maataanduiding.
 Foto’s van de huidige toestand.
 Alle beschikbare bewijstukken waaruit de oprichtingsdatum van de constructie of het gebouw valt op te maken, of waarmee de
latere wijzigingen kunnen gestaafd worden.
 Motiverende nota. (optioneel)

Regelgeving
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (15/05/2009).
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