
Proces individuele zelfbouw Centrumeiland
Privaatrechtelijk akkoord! En nu?

Behandeling aanvraag omgevingsvergunning Bezwaartermijn
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Aktepassering met daarin ingangsdatum erfpacht 
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omgevingsvergunning 

8 weken

Minimaal(!) 3 maanden

6 weken8 - 14 weken

Aandachtspunten:
- Zorg dat het een volledige aanvraag is inclusief BIBO-formulieren, waarin wordt aangegeven 
waar de financiën vandaan komen om het project te bekostigen.
- Geef aan dat het zelfbouw betreft.
- Stuur tabel (.pdf) met akkoord DO mee.
- Voeg rainproofdocument bij (indien dit een aparte bijlage bij het DO is).
- Dien hetzelfde ontwerp in als privaatrechtelijk akkoord is bevonden.

Aandachtspunten:
- Plan de project start-up met de uitvoeringscoördinator en uw aannemer minimaal 3 maanden van te voren en nog vóór prijsvorming. Tijdens de 
PSU worden uitvoeringsaspecten behandeld die de bouwkosten kunnen beïnvloeden.
- Zoek afstemming met buurkavels over de uitvoering.
- Neem het handboek zelfbouw nogmaals goed door.

Aandachtspunten:
- Indien vergunning afwijkt van privaatrechtelijk akkoord kan er niet 
overgegaan worden tot gronduitgifte!
- Stem aktepassering tijdig af met uw notaris.
- Geef minimaal 1 maand van te voren bij uw adviseur uitgifte door wanneer 
de aktepassering en grondlevering dient plaats te vinden en bij welke notaris.

Vergunning

Privaatrecht

Uitvoering

START

Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend. 
Dit schema is indicatief en enkel bedoeld als hulpmiddel. 

Team Centrumeiland

Stadsdeel Oost (omgevingsloket)

Ingenieursbureau

Vragen: zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl en kijk op www.hallocentrumeiland.nl

Vragen: teamwabo.sdo@amsterdam.nl / 020 - 2535 362

Vragen: André Timela, uitvoeringscoördinator - a.timisela@amsterdam.nl



Proces samen in het klein Centrumeiland
Privaatrechtelijk akkoord! En nu?

Aktepassering met daarin ingangsdatum erfpacht 
(altijd op 1e van de maand) / levering grond

Behandeling aanvraag omgevingsvergunning Bezwaartermijn

GronduitgifteSplitsing voorbereiden

Bouw woning

Privaatrechtelijk 
akkoord

Check 
vergunning

Project 
start-up

Start voorbereiding 
bouw

Start 
bouw

Omgevingsvergunning 
onherroepelijk

Omgevingsvergunning 
verleend

Aanvraag
omgevingsvergunning 

8 weken4 - 6 weken

Minimaal(!) 3 maanden

6 weken8 - 14 weken

Aandachtspunten:
- Zorg dat het een volledige aanvraag is inclusief BIBO-formulieren, waarin wordt aangegeven 
waar de financiën vandaan komen om het project te bekostigen.
- Geef aan dat het zelfbouw betreft.
- Stuur tabel (.pdf) met akkoord DO mee.
- Voeg rainproofdocument bij (indien dit een aparte bijlage bij het DO is).
- Dien hetzelfde ontwerp in als privaatrechtelijk akkoord is bevonden.

Aandachtspunten:
- Plan de project start-up met de uitvoeringscoördinator en uw aannemer minimaal 3 maanden van te voren en nog vóór prijsvorming. Tijdens de 
PSU worden uitvoeringsaspecten behandeld die de bouwkosten kunnen beïnvloeden.
- Zoek afstemming met buurkavels over de uitvoering.
- Neem het handboek zelfbouw nogmaals goed door.

Aandachtspunten:
- Indien vergunning afwijkt van privaatrechtelijk akkoord kan er niet 
overgegaan worden tot gronduitgifte!
- Stem aktepassering tijdig af met uw notaris.
- Geef minimaal 1 maand van te voren bij uw adviseur uitgifte door wanneer 
de aktepassering en grondlevering dient plaats te vinden en bij welke notaris.

Vergunning

Privaatrecht

Uitvoering

Aanleveren
splitsingsstukken

Aanleveren:
- Splitsingstekening met kadastrale gegevens.

- BVO + GO afmeting per appartementsrecht exclusief gem. ruimte(n).
- BVO + GO afmeting van de gem.ruimte(n).

- Indien beschikbaar: concept splitsingsakte + splitsingsreglement.

START

Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend. 
Dit schema is indicatief en enkel bedoeld als hulpmiddel. 

Team Centrumeiland

Stadsdeel Oost (omgevingsloket)

Ingenieursbureau

Vragen: zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl en kijk op www.hallocentrumeiland.nl

Vragen: teamwabo.sdo@amsterdam.nl / 020 - 2535 362

Vragen: André Timela, uitvoeringscoördinator - a.timisela@amsterdam.nl


