Behandelingstermijn dossiers – Gewone procedure aanvraag SV
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1
Indiening van de
aanvraag van
Stedenbouwkundig
e vergunning (SV)

Urban heeft 45
dagen om de OVD
of OOD te versturen

 Indien OVD vraagt Urban het
advies van de instanties en
van het CBS en vraagt de
organisatie SRO aan de
gemeente

3
Begin van het
openbaar
onderzoek:
Begin van de
raadpleging van
het dossier door het
publiek.

3
Einde van het
openbaar onderzoek na
15 dagen of 30 dagen
indien het dossier een
effectenrapport vereist.

3

4

Urban ontvangt het
advies van het CBS
en van de OC

Maximaal 160 dagen
na de OVD
Beslissing van de GA:

Binnen de 45 dagen
na het beëindigen
openbaar
onderzoek

Toekenning,
Weigering, Artikel 191

45 j

70 j

DBDMH (in alle gevallen)
Desgevallend: KCML, BM, LB,BMA

Max 45 dagen

15 dagen

Max 30 j
Max 160 dagen

30 dagen

 Indien OOD moet
de aanvrager het
dossier aanvullen

Indien de aanvrager binnen 6
maanden na kennisgeving van de
onvolledigheid van het dossier
geen enkel van de ontbrekende
documenten of inlichtingen
meedeelt, vervalt de
vergunningsaanvraag

De gemeente
organiseert het
openbaar
onderzoek
binnen de 15
dagen

Urban ontvangt
de adviezen van
de instanties
Indien het advies van DBDMH niet
binnen de 30 dagen wordt verzonden,
wordt de procedure verdergezet maar
de GA kan de SV niet leveren zonder
dit advies, De termijn waarover Urban
beschikt om een beslissing te nemen
wordt verlengd met het aantal dagen
vertraging door DBDMH

Vergadering van de
overlegcommissie

Het gaat om een bindende termijn. Zo
Urban geen beslissing neemt, wordt de
SV geacht te zijn geweigerd. In geval
van artikel 191 wordt de bindende termijn
opgeschort in afwachting van de
ontvangst van wijzigingsplannen

Theoretische totale
duur 205 dagen
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Geel = pop-up
SV: Stedenbouwkundige vergunning
OVD: Ontvangstbevestiging volledig dossier
OOD: Ontvangstbevestiging onvolledig dossier
CBS: College van burgemeester en schepenen
SRO: Speciale regelen van openbaarmaking
OC: Overlegcommissie
Art. 191: Artikel 191 van het BWRO
KCML: Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
BM: Brussel Mobiliteit
LB: Leefmilieu Brussel
GA: Gemachtigde ambtenaar

