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De procedure van een bouwaanvraag 

Het indienen van een bouwaanvraag gebeurt steeds bij de Dienst Ruimtelijke Ordening. U 
doorloopt in negen stappen de procedure tot het krijgen van een stedenbouwkundige 
vergunning. 

1. U vraagt inlichtingen aan het loket 
2. U maakt een plan met of zonder medewerking van een architect 
3. U kan uw project vooraf bespreken met de bouwdienst
4. U stelt uw dossier samen 
5. U dient uw dossier in 
6. Is uw dossier volledig? 
7. Onderzoek van uw dossier 
8. Het college beslist. 
9. Wanneer mag u beginnen? 

Stap 1: U vraagt inlichtingen aan het loket 
Voor u aan een belangrijk project begint zoals bouwen of verbouwen, laat u u best goed 
informeren door de Dienst Ruimtelijke Ordening. Daar krijgt u meteen een antwoord op de 
volgende vragen: is een stedenbouwkundige vergunning nodig voor de werken die ik wil uitvoeren?,
is daarvoor de medewerking van een architect nodig? Etc. Aan het loket kun je nagaan wat de 
bestemming is van het perceel en of er stedenbouwkundige voorschriften bestaan volgens: 

• Gewestplan 
• Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) 
• Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 
• Een verkaveling 
• Een bouwverordening 

U kan tenslotte inlichtingen krijgen over de procedure, welke formulieren u aan het dossier moet 
toevoegen, in hoeveel exemplaren etc. 

Stap 2: U maakt een plan 
Als het nodig is om met een architect te werken, dan neemt u contact op met een architect die de 
plannen voor u maakt. Is een architect niet nodig, dan mag u zelf of iemand anders de plannen 
tekenen. 

Stap 3: U kan uw  project vooraf bespreken 
Heeft u een concreet bouwproject maar wilt u vooraf weten of dit ontwerp kans maakt op een 
vergunning? Dan vraagt u inlichtingen bij de Dienst Ruimtelijke Ordening. Binnen de 14 dagen krijgt
u  een afspraak met de verantwoordelijke die uw dossier verder zal behandelen. Een vlotte 
voorbespreking verhoogt uw kans op een vlotte vergunningenprocedure. Het college van 
burgemeester en schepenen neemt de uiteindelijke beslissing. Deze beslissing kan worden 
bijgestuurd door elementen uit een eventueel openbaar onderzoek. Wenst u een standpunt van het
college, dan kan u een stedenbouwkundig attest aanvragen. 

Stap 4: U stelt uw dossier samen 
U kreeg een aanstiplijst bij de aanvraagformulieren bij uw bezoek aan het loket. Dit is een handige
lijst van alle documenten die u nodig heeft voor een volledig dossier. Vraag wel aan het loket in 
hoeveel exemplaren u het dossier moet indienen. 

Stap 5: U dient uw dossier in 
Ofwel stuurt u het dossier met een aangetekende brief naar het College van burgemeester en 
schepenen van betrokken gemeente. Ofwel geeft u het dossier af aan het loket van Ruimtelijke 
Ordening. De medewerker geeft u een ontvangstbewijs na een eerste kleine controle van het 
dossier. 



Stap 6: Is uw dossier volledig? 
De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar kijkt na of de aanvraag volledig is. De 
aanvraag is niet ontvankelijk of onvolledig: de ambtenaar deelt u dat mee met een brief 
binnen de 14 dagen na de datum van verzending. Hiermee wordt de vergunningsprocedure 
stopgezet. De aanvraag is ontvankelijk en volledig: de ambtenaar stuurt u binnen de 14 dagen na 
de datum van de verzending een volledigheidsbewijs. Dit bewijs vermeldt ook of er een openbaar 
onderzoek komt. De datum van het volledigheidsbewijs is de startdatum van de verdere procedure.
De verdere aanvraagprocedure verloopt binnen dwingende vervaltermijnen: 

• 75 dagen voor een aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning (komt er echter een 
openbaar onderzoek, dan is de termijn 105 dagen) 

• 150 dagen voor een verkavelingsaanvraag 
In geval van een openbaar onderzoek moet u een affiche aanplakken aan de straatkant van het 
bouwterrein. 

Stap 7: Onderzoek van uw dossier 
De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar : 

• vraagt de noodzakelijke adviezen 
• zorgt ervoor dat het openbaar onderzoek correct verloopt 
• geeft een stedenbouwkundig advies aan het college en vraagt het college een beslissing te 

nemen in het dossier. 

Stap 8: Het college beslist 
Het college verleent of weigert de vergunning binnen de vervaltermijn. Als geen beslissing wordt 
genomen binnen de vervaltermijn, dan wordt de aanvraag als afgewezen beschouwd (stilzwijgende
beslissing). U ontvangt binnen 10 dagen hierna met een aangetekende brief ofwel het afschrift van 
de beslissing ofwel de melding van de stilzwijgende beslissing. De beslissing moet gedurende een 
periode van 30 dagen aangeplakt worden aan de straatkant van het bouwterrein. De periode van 
aanplakking moet aanvangen ten laatste 10 dagen na de beslissing van het college. Een door de 
burgermeester bemachtigde beambte bevestigt de aanplakking op verzoek. Als u een weigering of 
een stilzwijgende beslissing krijgt, kan u beroep aantekenen. U stuurt hiervoor gelijktijdig een 
aangetekende brief naar het college en naar de Deputatie van de provincie Antwerpen. Dit moet 
gebeuren binnen 30 dagen na datum van betekening van de beslissing. 

Stap 9: Wanneer mag u beginnen? 
Hou er rekening mee dat de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, een derde of een 
adviesinstantie die advies uitbracht in het dossier, tegen uw vergunning een beroep kunnen 
aantekenen bij de Deputatie. Als u binnen 35 dagen na de eerste dag van de aanplakking geen 
melding van een beroep hebt ontvangen, dan is de vergunning uitvoerbaar. Je moet wel vooraf met
een aangetekende brief de aanvangsdatum meedelen aan het college. De vergunning en de 
goedgekeurde plannen moeten tijdens de uitvoering op het bouwterrein aanwezig zijn. De hier 
vermelde informatie en nog veel meer kan u nalezen op de website van de Vlaamse overheid: 
www.ruimtelijkeordening.be 

http://www.ruimtelijkeordening.be/

