EENVOUDIGE WERKEN
OP OF ROND EEN GEBOUW
DIEN JE BOUWAANVRAAG DIGITAAL IN
VIA DE SNELINVOER VAN HET OMGEVINGSLOKET

VOOR WELK TYPE WERKEN KAN JE DE SNELINVOER
VAN HET OMGEVINGSLOKET GEBRUIKEN?
De snelinvoer is een beknopte versie van het Omgevingsloket. Je kunt die gebruiken
voor ingrepen waarvoor je wel een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen,
maar geen beroep hoeft te doen op een architect.

Uitvoeren van lage
constructies bij een gebouw

Handelingen rond een
gebouw

Plaatsen van vrijstaand
of aangebouwd bijgebouw

terras of andere verharding,
zwembad of zwemvijver,
siervijver,
beperkt sportveld

beperkte opslag van materiaal,
stacaravan of mobilhome,
haag, omheining, barbecue,
brievenbus, tuinornament,
schotelantenne, zonnepanelen,
kleine windturbine,
airconditioning

tuinhuis,
poolhouse,
serre,
garage of carport,
aangebouwde veranda

Werken aan gevels en daken
of binnenverbouwingen

Handelingen
op een gebouw

Landschapsbeheer

binnenverbouwingen,
schilderen van de gevel,
aanbrengen van
gevelbekleding,
vervangen van ramen,
plaatsen van een dakraam,
vervangen van de
dakbekleding

schotelantenne,
zonnepanelen,
windturbine,
airconditioning

bomen

HOE BEGIN JE ERAAN?
VOORAF
Heb je een vergunning nodig voor de werken of volstaat een melding?
Vraag dat na bij de stad of gemeente waar het gebouw zich bevindt.
Werkt je gemeente al digitaal?
Surf naar www.omgevingsloket.be en ga na of je in jouw gemeente al een digitale aanvraag kunt indienen.

Digitale aanvraag niet mogelijk?
Vraag je stedenbouwkundige vergunning
op papier aan bij de gemeente.
Digitale aanvraag wel mogelijk?
Dan kun je aan de slag met het Omgevingsloket. Je hebt wel je elektronische
identiteitskaart, pincode en een kaartlezer
nodig, of een federaal token.

IN HET OMGEVINGSLOKET
Klik op de knop ‘ik maak een nieuw dossier
aan via de ‘snelinvoer’. Je krijgt een overzicht van alle ingrepen die je via de snelinvoer kunt aanvragen. Klik je op een ingreep,
dan verschijnt in het kader rechts welke documenten je nodig hebt voor je aanvraag.
Nadat je alle documenten hebt verzameld,
klik je op ‘Dossier aanmaken’. Volg de instructies op het scherm om in te loggen
met je elektronische identiteitskaart of federaal token.
Volg de verschillende stappen in de snelinvoer en stel je dossier in één sessie samen.
Wanneer je dossier is ingediend, kun je de
behandeling ervan opvolgen via ‘Mijn dossiers’.

MEER INFO?
www.omgevingsloket.be/digitaalloket
VRAAG / SUGGESTIE?
info@omgevingsloket.be
PROBLEMEN IN DE SNELINVOER?
Contacteer de helpdesk via e-mail (helpdesk.dba@hp.com)
of telefonisch op het nummer 015/45.45.91 (elke werkdag tussen 9u en 19u)

