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Voorbereiding

Aanvrager: 
burger / 
bedrijf

Overheid: 
bevoegd 
gezag

Vooroverleg

Adviseur/ 
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orgaan

Initiatief 
nemen en
verkennen 
mogelijk-
heden

Indienen 
van de aan-
vraag bij 
het loket of
bevoegd
gezag

Opstellen 
van de 
aanvraag

1

Vergunning 
check 
omgevings-
loket online

2
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Aanvraag

Bevoegd 
gezag 
neemt de 
aanvraag in 
behandeling
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aanvulling 
van de 
aanvraag

Is de 
aanvraag 
compleet?

nee
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Is het 
vergunning-
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noodzake-
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en is de 
aanvraag 
volledig?
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Welke 
procedure 
wordt 
gevolgd?

ja
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Ontwerp-
VVGB

Aanvraag 
komt binnen 
bij het 
VVGB-
orgaan

Aanvraag 
voor advies 
komt binnen 
bij adviseur

Advies

23

Beoordeling en besluitvorming

Besluit: 
weigering 
van de 
omgevings-
vergunning

Beslissing 
aanhouden

Bekend-
making en 
kennisgeving 
van de 
omgevings-
vergunning

Omgevings-
vergunning 
van 
rechtswege

Besluit: 
omgevings-
vergunning

Weigering 
van de 
omgevings-
vergunningofen

Bekend-
making en 
kennisgeving 
van de 
omgevings-
vergunning

en
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Inwerking-
treding

Bevoegd 
gezag 
besluit niet
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Bevoegd 
gezag stelt 
ontwerp-
besluit  op

Terinzage- 
legging

Regulier

Uitgebreid

VVGB? Bibob-
toets?

1314

Doorstaat 
aanvrager 
de integri-
teitstoets?

Raadplegen 
adviseurs

Inhoudelijk 
beoordelennee

15 17

Afstemming 
voor-
schri� en

Is er een 
aanhou-
dingsgrond?

Kan deze 
worden 
doorbroken?

nee

nee

ja

18

19

Uitgebreid

Regulier
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Bezwaar

Aanvrager: 
burger / 
bedrijf

Derden

Beslissing 
op bezwaar 
inhoudende: 
omgevings-
vergunning

Beslissing
op bezwaar 
inhoudende: 
weigering 
van de 
omgevings-
vergunning

Behandelen 
bezwaar-
schri� (en)

Adviescommissie

Bevoegd 
gezag 
beslist op 
bezwaar

Belang-
hebbenden: 
bezwaar 
maken / 
voorlopige 
voorziening 
aanvragen

of

Bekend-
making en 
inwerking-
treding

26

27

28

Zienswijzen

Aanvrager: 
burger / 
bedrijf

Een ieder

Zienswijzen 
en adviezen 
indienen 
op het 
ontwerp-
besluit en 
ontwerp- 
VVGB

Beoordelen 
zienswijzen 
en adviezen

Doorsturen 
zienswijzen 
naar VVGB-
orgaan

Verwerking 
zienswijzen 
VVGB-
orgaan

Bevoegd 
gezag 
besluit

De� nitieve
VVGB

27

29

Besluit: 
omgevings-
vergunning

Besluit:
weigering
van de 
omgevings-
vergunning

Inwerking-
treding

of

Bekend-
making en 
kennisgeving 
van de 
omgevings-
vergunning

en

Beroep bij de
rechtbank

Belang-
hebbenden: 
beroep 
aantekenen / 
voorlopige 
voorziening 
aanvragen

Aanvrager: 
burger / 
bedrijf

Derden

Overheid: 
bevoegd 
gezag

27

30

Hoger beroep 
bij de ABRvS

Aanvrager: 
burger / 
bedrijf

Derden

Overheid: 
bevoegd 
gezag

Belang-
hebbenden: 
beroep 
aantekenen/ 
voorlopige 
voorziening 
aanvragen
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Tijdschema
Weken >
0 1 2   8 9 10 11   13 14 15 16    25 26 27  28     31  32

Formele indiening aanvraag

verzoek 
aanvullende 
gegevens

bibob-toets

terinzage 
legging

bezwaar / 
beroep

Het bevoegd gezag gee�  een termijn aan waarbinnen de aanvrager de gewenste gegevens kan 
aanvullen. Gedurende deze termijn wordt de procedure opgeschort. Na a� oop van deze termijn 
kan het bevoegd gezag binnen vier weken na een onvolledige aanvulling of een ongebruikte 
aanvullingstermijn de aanvraag buiten behandeling laten.

Bij deze integriteitstoets kan de termijn met vier of maximaal acht weken worden opgeschort 
om het bureau Bibob in staat te stellen advies te geven.

Na de bekendmaking van het besluit hebben belanghebbenden zes weken te tijd om bezwaar 
of beroep aan te tekenen.

Maximale beslis-
termijn in de reguliere 
procedure exclusief 
eventuele 
opschortingen

Termijn waarbinnen 
moet worden beslist in 
de uitgebreide 
procedure

Maximale beslister-
mijn in de uitgebreide 
procedure exclusief 
eventuele 
opschortingen

Termijn waarbinnen moet worden 
beslist in de reguliere procedure. 
Dit is ook de termijn waarbinnen 
moet worden beslist over eventu-
ele verlenging van de reguliere of 
uitgebreide procedure, met zes 
weken, om adviseurs extra gele-
genheid te geven advies uit te 
brengen of vanwege een zeer 
ingewikkeld of omstreden 
onderwerp

Het ontwerpbesluit (inclusief VVGB) wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd.Legenda:

Betekenis van de kleuren:
  De verschillende fasen in het proces
 Vragen die aan de orde kunnen zijn

actoren:
 De rol van de aanvrager (burger of bedrijf )
 De rol van eventuele derden

 De rol van eventuele adviseurs en VVGB-organen
 Overheid: bevoegd gezag

  Deze stappen maken geen deel uit van het 
kernproces

Betekenis van de symbolen:
       Als aanvrager kunt u meestal kiezen of u één ver-

gunning aanvraagt voor verschillende activiteiten of 
meerdere omgevingsvergunningen voor één project. 
Bij onlosmakelijk samenhangende activiteiten, bent 
u echter verplicht deze activiteiten te bundelen. 
Gefaseerd aanvragen van één omgevingsvergunning 
is ook mogelijk. Kijk voor meer informatie hierover 
h� p://omgevingsvergunning.vrom.nl

  Wanneer de uitgebreide of reguliere procedure 
van toepassing is, staat op de factsheet “reikwijdte 
van de Wabo” die u kunt vinden op 
h� p://omgevingsvergunning.vrom.nl

  In sommige gevallen treedt een omgevingsver-
gunning pas in werking na de bezwaar- of 
beroepstermijn. Het gaat hierbij met name om 
vergunningen met onomkeerbare gevolgen en 
om gevallen waarin de uitgebreide procedure van 
toepassing is.

Als er bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan 
in voorbereiding is. 

Begin en einde van de termijn waarbinnen het 
besluit moet worden genomen.

De termijn van het proces kan worden beïnvloed.

Binnen een bepaalde termijn.

Binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag 
kan het bevoegd gezag de beslistermijn met zes 
weken verlengen.

  Op verzoek kan een omgevingsvergunning 
worden verleend met uitzondering van bepaalde 
activiteiten. Dit verzoek kan op ieder moment in 
de procedure plaatsvinden (artikel 2.21 Wabo).

  

 Positief besluit

 Negatief besluit
 

 Documenten

Deze poster is een uitgave van VROM in samenwerking met: Bouwend Nederland, BNA, IPO, VNG en Vereniging Stadswerk.  
Dit is een algemene procesbeschrijving. Raadpleeg de we� ekst (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Wabo) voor volledige informatie. 
Kijk ook op h� p://omgevingsvergunning.vrom.nl. 

Aanvullen 
van de 
aanvraag

9

Bibob-
toets?

13

Beoordeling en besluitvorming

30

De procedure duurt dus maximaal 14 of 32 weken.  Inclusief de mogelijkheid tot verlengen en exclusief de 
mogelijke opschortingen.

  Aanvulling op het proces of eventueel te 
nemen stappen

 Gebruikelijk procesverloop

Nummering
Raadpleeg de bijbehorende toelichting voor nadere 
informatie over bepaalde begrippen en stappen.

Afkortingen:
VVGB Verklaring van geen bedenkingen.

Bibob  Deze toets wordt uitgevoerd om te voorkomen 
dat u een vergunning gaat gebruiken om straf-
bare feiten te plegen of om crimineel geld te 
investeren

Bericht 
welke 
procedure 
van 
toepassing 
is

Geen 
omgevings-
vergunning 
nodig

Besluit: 
buiten 
behande-
ling laten 
van de 
aanvraag

Publicatie: 
kennis-
geving 
van de 
aanvraag

5 6 11 12

Bericht van 
ontvangst 

Bevoegd 
gezag 
besluit
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Preparation

Applicant:
Public
or
Company

Taking 
initiative 
and 
exploring 
possi-
bilities

Writing the 
application

Permit check
Online portal

Government:
Competent
Authority

Pre- 
Consultation

Advisor
Declearation
of
no objection

Application Decision making Objection

All in one permit

Notification
that
application
is received

Notification
which 
procedure
is
applicable

Publication
of
notification
of
application

Competent
authority
starts
handling
application

Request
for
additional
information

Is the
application
compleet?

No
permit
necessary

Decision
to leave
it out of
the
application

Submit
application
to online
portal or
Competent
authority


Complete
Application

Which 
procedure
is to be 
followed

Is a 
permit
necessary

Are all
necessary
Permissions
submitted
and is the
application
complete

YES

NO

NO

NO

YES

YES

NO

YES

NO

NO

Decision
refusal
of
permit

Prolong
Decision

Announce-
ment and
notification
of permit

Competent
authority
doesn't
decide

Permit
By right

and or and

Decision:
(to grant)
Permit

Refusal
(to grant)
Permit

Announce-
ment and
notification
of permit

Competent
Authority
Decides

Permit
into
force

RegularRegular

Extended Extended

Competent
Authority
makes
Draft 
Decision

Draft 
decision
open for
Public

"criminal"
Check

Will 
applicant
pass
Integrity
Test

Consultation
advisors

Assessment
application

Align
Permit
conditions

Is there a
reason to
postpone

Decleration
of no 
objection

AdviseRequest
for 
advise
arrives
at
advisor

Application
arrives
at
commission
"decleration
Of No
Objection"

Decleration
Of no 
Objection ?

Integrity
Test?

Can this be 
broken?

Applicant:
Civilian /
Company

Third 
parties

Third
parties

Applicant:
Civilian /
Company

Advisory committee

Consider
(notice of)
Objections

Interested
parties can
object /
Provisional
applications

Interested
parties can
Appeal /
Provisional
applications

Applicant:
Civilian /
Company

Third 
parties

Interested
parties can
Appeal /
Provisional
applications

Appeal at court Appeal at high court

Admini-
stration:
Competent
authority

Admini-
stration:
Competent
authority

Competent
authority
Decides
on
objection

Announcement
and
enter into
Force

Decision
on 
objection:
All-in-one
Permit

Decision
on 
objection:
Refusal
All-in-one
Permit

Decison
Refusal
of
All-in-one
Permit

or and

or

Views Judge and decision

Enter 
into force

Announcement
and
notification
of
All-in-one
Permit

Decision
All-in-one
Permit

Applicant:
Civilian /
Company

Submit
views
and
advise
on draft
decision
and
Declaration
of no
objectionEvery

body

Judgement
of views
and advise

Forward
views
to
committee
of 
declaration
of no
objection

Competent
Authority
decides

Committee
of no
objections
takes 
Views
into
account

Final
Decleration
of no
objection

Time schedule

in weeks

Period within the 
decision has to be 
made in the 
regular procedure

This is also the period 
that can be decided that 
the regular procedure 
will be extended with 6 
weeks, to allow advisors 
extra time or because 
the subject is 
complicated


Maximum period 
to decide within 
a regular
procedure

Period within
has to decided
on an extended
procedure

Maximum decision
period within 
the extended 
procedure
excluding 
possible
suspesion


