TOELICHTING VOOR DE AANVRAGER
WELKE STAPPEN MOET JE NOG ONDERNEMEN?

UITHANGEN BEKENDMAKING BESLISSING
Via de gewone post wordt de bekendmakingsaffiche opgestuurd op geel A3 papier. Je moet
beide A3 pagina’s boven elkaar ophangen. Het is verplicht om deze bekendmaking op de
plek waarop de vergunning betrekking heeft aan te plakken.
HOE?
Op de gele affiche vul je de startdatum van aanplakking in op het daarvoor voorziene
invulveld.
Je dient de bekendmaking zodanig aan te plakken dat iedereen vanaf het openbaar domein
kennis kan nemen van de bekendmaking. Ze moet dus goed leesbaar zijn vanaf de openbare
weg.


Op een plaats waar het voorwerp van de beslissing paalt aan de openbare weg. Als
je paalt aan verschillende openbare wegen moet de aanplakking gebeuren aan elk
van die openbare wegen. Als je niet paalt aan een openbare weg wordt de affiche
aangeplakt op een plaats gelegen aan de dichtstbijzijnde openbare weg.



De aanplakking kan op een schutting of een muur als deze de grens vormen met
het openbaar domein. Anders kan het op een bord met paal op de grens tussen het
terrein of de toegang tot het terrein en de openbare weg en evenwijdig met de
openbare weg en dit met de tekst gericht naar de openbare weg en op een
maximumhoogte van twee meter.

WANNEER?
De bekendmaking dien je binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van deze brief uit te
hangen. U hebt er zelf belang bij dit tijdig te doen, omdat anders de termijn om beroep in te
dienen tegen uw vergunning niet van start gaat. Bovendien mag u zonder aanplakking niet
starten met de werken.
De bekendmaking dient gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen op
dezelfde plaats duidelijk zichtbaar te worden uitgehangen en in goed leesbare staat te
worden onderhouden. Indien je de bekendmaking ophangt op een plaats die mogelijkerwijs
gevoelig is voor weeromstandigheden neem je best de nodige voorzorgsmaatregelen
bijvoorbeeld door de bekendmaking met plastiek te beschermen zonder dat daardoor de
zichtbaarheid of leesbaarheid afneemt.

REGISTREREN STARTDATUM VAN AANPLAKKING
Je bent verplicht de ‘startdatum van aanplakking’ online te registreren op het
www.omgevingsloket.be
Je kan ook stavingsstukken uploaden via ‘bestand toevoegen’. Let op: voorlopig zijn enkel
bestanden in PDF-formaat uploadbaar.

REGISTREREN AANVANG EN EINDE DER WERKEN
Je bent bovendien verplicht de ‘aanvang’ en ‘einde’ der werken te registreren op het
www.omgevingsloket.be
Dit kan je pas op de 35ste dag vanaf de startdatum van aanplakking in het ‘omgevingsloket’
invoeren. Als er geen schorsend beroep werd ingesteld binnen deze periode mag je immers
starten met de uitvoering van de vergunning.

MEER INFORMATIE NODIG?
Voor meer informatie over de omgevingsvergunning of over de wijze van bekendmaking kan
je terecht op www.omgevingsloket.be

