
Hieronder vindt u een beknopte en schematische voorstelling van de stedenbouwkundige procedure met een uitgebreide dossiersamenstelling 

(=dossier met verplichte medewerking van een architect). In sommige complexere dossiers kunnen bepaalde afwijkingen mogelijk zijn, maar in de 

meeste gevallen kan deze voorstelling als leidraad gebruikt worden: 

 

 

1. INDIENEN VAN HET DOSSIER & NAZICHT VAN DE VOLLEDIGHEID 

MAX. TERMIJN: 30 dagen 

 

Nadat de aanvraag werd ingediend gaat de stedenbouwkundige dienst na of de aanvraag alle nodige dossierstukken bevat. Hiervoor hebben zij 30 

dagen de tijd. Bij onvolledigheid worden de aanvragers hier van op de hoogte gesteld zodat het dossier eventueel kan worden aangevuld. Wanneer 

het dossier volledig is ontvangen de aanvragers een ontvankelijk- en volledigheidsbewijs. Pas na de ontvangst van dit bewijs gaat de eigenlijke 

stedenbouwkundige procedure van start. 

 

2. HET OPENBAAR ONDERZOEK  

MAX. TERMIJN: 30 dagen ( indien van toepassing) 

 

De bedoeling van een openbaar onderzoek is om de omwonenden de kans te geven om hun eventuele bezwaren tegen een mogelijke toekenning 

van de bouwvergunning te uiten. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt dan of daarmee rekening kan worden gehouden. Een 

openbaar onderzoek is niet altijd nodig, het zal dan ook enkel door de gemeente worden gestart als er daartoe een noodzaak is (bijvoorbeeld bij 

werken ter hoogte van de gemene muur,…). Het openbaar onderzoek duurt 30 dagen. 

 

Tot de uiteindelijke beslissingsdatum dient op het bouwperceel een bericht te worden geplaats met daarop een wettelijk vastgelegde tekst. Het 

bericht moet altijd leesbaar zijn en op een zichtbare plaats staan t.o.v. de aanpalende openbare weg. Het moet worden uitgehangen vanaf de 

begindatum van het openbaar onderzoek. De gemeente bezorgt deze reeds ingevulde gele affiche. Tevens wordt aan het gemeentehuis gedurende 

deze periode een bericht uitgehangen. Tenslotte worden ook de eigenaars van de aanpalende percelen aangetekend op de hoogte gebracht van de 

aanvraag. 

 

3. BESLISSING VAN DE GEMEENTE (SCHEPENCOLLEGE) 

MAX. TERMIJN: 75 dagen (+ 30 dagen bij openbaar onderzoek en/of milieuvergunning) + 10 dagen kennisgeving 

 

In sommige gevallen moet de gemeente extern advies vragen aan andere overheidsinstanties, bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden langs 

gewestwegen, langs belangrijke waterlopen, bij werkzaamheden aan een beschermd monument,…. Deze administraties moeten hun advies steeds 

binnen 30 dagen na de adviesaanvraag versturen naar het college van burgemeester en schepenen. Respecteren ze die termijn niet, dan mag het 

college aan de adviesvereiste voorbijgaan.  

 

Rekening houdende met de eventuele bezwaren, adviezen en voorschriften neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing over 

de vergunningsaanvraag binnen een vervaltermijn van 75 dagen, indien over de aanvraag geen openbaar onderzoek moet worden gevoerd en/of de 

aanvraag niet is samengevoegd met een milieuvergunningsaanvraag. In het geval van een openbaar onderzoek of bij een samenvoeging met een 

milieuvergunning verlengt de termijn met 30 dagen zodat een maximale termijn van 105 dagen in rekening moet worden gebracht. 

 

De vervaltermijn gaat in op de dag na deze waarop het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek aan de aanvrager werd 

verstuurd. De vervaltermijn gaat echter steeds ten laatste in op de 30e dag na deze waarop de aanvraag werd ingediend. De aanvrager krijgt een 

afschrift van de uitdrukkelijke beslissing binnen een ordetermijn van 10 dagen na de vervaltermijn.  

 

Indien geen beslissing wordt genomen binnen de vervaltermijn, wordt de aanvraag geacht afgewezen te zijn. Indien de aanvraag stilzwijgend werd 

afgewezen of wanneer een uitdrukkelijke weigering van de vergunning werd verleend kan eventueel worden overgegaan tot een beroepsprocedure. 

Daar dergelijke procedure complex is kunt u best de mogelijkheden bespreken met uw architect vooral verdere stappen te ondernemen. 

 

4. AANPLAKKEN VAN DE VERGUNNING 

TERMIJN: 35 dagen 

 

Wanneer uw aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning werd goedgekeurd, mag u het werk toch niet meteen aanvatten. Als aanvrager dient 

u een mededeling aan te plakken die te kennen geeft dat de vergunning is verleend. Deze mededeling moet gedurende een periode van dertig dagen 

worden aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. U brengt de gemeente op de hoogte van de startdatum van de 

aanplakking en verklaart op eer dat u de beslissing gedurende 30 dagen zal laten hangen en levert hiervan het bewijs (foto). U dient hiervoor via het 

digitaal platform (= het omgevingsloket) de nodige dossieracties te ondernemen. 

Na het aanplakken van de beslissing moet u 35 dagen wachten vooraleer de werken aan te vatten. U dient er immers rekening mee te houden dat 

buren, belanghebbenden of een overheidsadministratie beroep kunnen aantekenen tegen de beslissing. 

Indien er een administratief beroep wordt ingesteld, dan wordt de beslissing onmiddellijk geschorst. Indien u binnen 35 dagen na aanplakking niet 

op de hoogte bent gebracht van de instelling van een beroep, mag u de vergunde werken aanvatten. 

 

5. START EN EINDE VAN DE WERKEN 

TERMIJN: Start = binnen de 2 jaar na toekenning vergunning / Einde = winddicht ten laatste 3 jaar na aanvang van de werken 

   

Tenslotte moet u als aanvrager het college van burgemeester en schepenen laten weten wanneer het werk effectief zal worden aangevat. Dit dient 

ten minste 8 dagen voor de aanvang der werken te gebeuren. Deze melding gebeurt tevens via het digitaal platform (= het omgevingsloket). 

 

Wacht bovendien niet te lang alvorens het werk aan te vatten. Binnen 2 jaar na de toekenning van de vergunning moet u de werken aanvangen en 

het gebouw moet uiterlijk binnen 3 jaar na de aanvang van de werken winddicht zijn, zoniet vervalt de vergunning. 

 

Na het beëindigen van de werken dient u wederom via het digitaal platform (= het omgevingsloket) de einddatum op te geven. 


