
WAAR EN HOE UW AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING 
INDIENEN? 
Deze beslissingsboom helpt u te bepalen waar en hoe vergunningsaanvragen in te dienen na 1 januari 2018. (1) 
Is uw project(2) zowel vergunningsplichtig als meldingsplichtig, moet u een vergunning aanvragen. De 
omgevingsvergunning zal gelden als aktename voor het meldingsplichtige gedeelte van uw project.  
Voor loutere meldingen is de regeling anders. 

 

1° BETREFT HET EEN VLAAMS PROJECT? 
De Vlaamse projecten vindt u terug in de Vlaamse lijst.  
 

O Ja  
 Vlaanderen (Vlaamse Regering, Vlaamse minister of gewestelijke omgevingsambtenaar) is de 

bevoegde overheid  

 u dient uw aanvraag verplicht digitaal in via het omgevingsloket (behalve Franstalige aanvragen 

volledig gelegen in gemeenten met taalfaciliteiten – deze aanvragen mogen analoog worden ingediend) 

 u bent klaar met het invullen van deze vragen 

 

O Nee 
 ga naar vraag 2 

 

2° BETREFT HET EEN PROJECT (OF EEN VERANDERING VAN EEN PROJECT) OP TWEE OF 
MEER VLAAMSE PROVINCIES? 
 

O Ja  
 Vlaanderen (Vlaamse Regering, Vlaamse minister of gewestelijke omgevingsambtenaar) is de 

bevoegde overheid 

 u dient uw aanvraag verplicht digitaal in via het omgevingsloket, bij  

o projecten met verplichte medewerking van architect 

o ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de eerste of tweede klasse 

o verkavelingen 

o bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen 

 u mag uw aanvraag analoog (op papier) indienen in andere gevallen en bij Franstalige aanvragen 

volledig gelegen in gemeenten met taalfaciliteiten 

 u bent klaar met het invullen van deze vragen 

 

O Nee 
 ga naar vraag 3 

 

3° BETREFT HET EEN PROVINCIAAL PROJECT? 
De provinciale projecten vindt u terug in de provinciale lijst.  
 

O Ja  
 de deputatie van de provincie is de bevoegde overheid (3) 

 u dient uw aanvraag verplicht digitaal in via het omgevingsloket (behalve Franstalige aanvragen 

volledig gelegen in gemeenten met taalfaciliteiten – deze aanvragen mogen analoog worden ingediend) 

 u bent klaar met het invullen van deze vragen 

 

O Nee 
 ga naar vraag 4 

 
 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1025075&param=inhoud&AID=1193519
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1025075&param=inhoud&AID=1193520


4° BETREFT HET EEN PROJECT (OF VERANDERING VAN EEN PROJECT) IN TWEE OF 
MEER VLAAMSE GEMEENTEN? 
 

O Ja  
 de deputatie van de provincie is de bevoegde overheid (3) 

 u dient uw aanvraag verplicht digitaal in via het omgevingsloket, bij  

o projecten met verplichte medewerking van architect 

o ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de eerste of tweede klasse 

o verkavelingen 

o bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen 

 u mag uw aanvraag analoog (op papier) indienen in andere gevallen en bij Franstalige aanvragen 

volledig gelegen in gemeenten met taalfaciliteiten 

 u bent klaar met het invullen van deze vragen 

 

O Nee 
 ga naar vraag 5 

 

5° BETREFT HET EEN KLASSE 1 INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT OF ERMEE 
VERBONDEN STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN? 
U gebruikt hiervoor de nieuwe indelingslijst. 
 

O Ja  
 de deputatie van de provincie is de bevoegde overheid (3) 

 u dient uw aanvraag verplicht digitaal in via het omgevingsloket (behalve Franstalige aanvragen 

volledig gelegen in gemeenten met taalfaciliteiten – deze aanvragen mogen analoog worden ingediend) 

 u bent klaar met het invullen van deze vragen 

 

O Nee 
 ga naar vraag 6 

 

6° HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IS BEVOEGD VOOR UW 
AANVRAAG (4) 
 

 u dient uw aanvraag verplicht digitaal in via het omgevingsloket, bij  

o stedenbouwkundige handelingen met verplichte medewerking van architect 

o ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de tweede klasse 

o verkavelingen 

o bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen 

 u mag uw aanvraag analoog (op papier) indienen bij 

o stedenbouwkundige handelingen zonder verplichte medewerking van architect  

o bijstellingen van verkavelingen zonder wijziging van kavelgrenzen 

o Franstalige aanvragen in gemeenten met taalfaciliteiten 

 
 

(1)  Voor een vergunningsaanvraag voor de verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit, met uitzondering van de splitsing van een 

ingedeelde inrichting of activiteit, is het project waartoe de ingedeelde inrichting of activiteit behoort na verandering bepalend voor het 
vaststellen van de bevoegde overheid. 

 

Voor een vergunningsaanvraag voor de splitsing van een ingedeelde inrichting of activiteit is het project waartoe de ingedeelde inrichting of 
activiteit behoort voor de splitsing bepalend voor het vaststellen van de bevoegde overheid. 

 

Voor de vergunningsaanvraag die uitsluitend het slopen van een project of het herstel van de terreinen in hun oorspronkelijke staat en de 
daarvoor noodzakelijke exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als voorwerp heeft, is de overheid bevoegd die bevoegd is voor 

het project (voor de sloop of het herstel). 

 
(2). Voor de toepassing van het schema wordt als project beschouwd het geheel dat een bouwtechnisch en functioneel geheel vormt en 

waarbij in voorkomend geval de exploitatie een samenhangend technisch geheel vormt. 

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=69985


 

Een bedrijfswoning vormt samen met de bijhorende bedrijfsgebouwen één project. 

(3). Als de deputatie initiatiefnemer en aanvrager is, en de deputatie zelf normalerwijze bevoegd zou zijn, is evenwel de Vlaamse Regering 

bevoegd als voor het project een milieueffectrapport moet worden opgesteld en er geen ontheffing van de rapportageverplichting is 
verkregen. 

(4). Als het schepencollege initiatiefnemer en aanvrager is, en het college zelf normalerwijze bevoegd zou zijn, is evenwel de deputatie 
bevoegd als voor het project een milieueffectrapport moet worden opgesteld en er geen ontheffing van de rapportageverplichting is 

verkregen. 

 
 

 


