
BIJLAGE I 

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Gemeente 	  

Kader voorbehoudert aan de 
Gemeente en het Bestuur 

Ref. Gewest : 	 
Ref. Gemeente: 	 
Art.139 

AANVRAAG OM VERKAVELINGSVERGUNNING OF OM  

STEDENBOUWKUNDIG ATTEST MET HET 00G OP VERKAVELING  

 

KADER I 
	

Identiteit van de aanvrager 

 

 

lk ondergetekende (natuurlijke persoon of vertegenwoordiger van de rechtspersoon): 
Naam, voomaam (naam van de ondertekenaar): 	  
Vertegenwoordiger van (naam en statuut van de rechtspersoon) 1 : 	  
Adres: 	  Nr  ; 	 Bus: 	 
Postoode: 	 Gemeente: 	  
Telefoon nr  • 	 Fax nr  • 
Handelend als 1 	 - - eigenaar 

- houder van een bouwrecht (te verduidelijken): 	  
- andere (te verduideleen): 	  

Contactpersoon: 	 Telefoon nr  • 

 

   

 

KADER il 	I Ligging van het (de) goed(eren) 

 

 

Vraag voor het (de) goed(eren) gelegen te 
Straat: 	  Nr.: 	 Postcode: 	  
Kadastrale sectie 	 Afdeling, perceel (percelen) nr(s) 	  

 

 

Begrepen in het bijzonder bestemmingsplan goedgekeurd bij besluit van (datumf en2. 	  

genaamd: 	  
Niet begrepen in een bijzonder bestemmingsplan 1 " 2  
Begrepen in de verkavelingsvergunning afgegeven op (datum) 1. 	  
aan (titularis): 	  Nr. van het (de) perceel (percelen) in de vergunning: 	 
Met begrepen in een verkavelingsvergunning of begrepen in een vervallen verkavelingsvergunning 1  

 

KADER lii 
	

Voorwerp van de aanvraag 
(gelieve het vakje dat van toepassing is aan te kruisen) 
De toelating om: 
1. 7.1 dit (die) terrein(en) te verkavelen; 
2. 3 de hierboven verrnelde verkavelingsvergunning te wijzigen; 

Het bekomen van een stedenbouwkundig attest met het oog op: 
3. J dit (die) terrein(en) te verkavelen; 
4, J de hierboven vermelde verkavelingsvergunning te wijzigen; 

' Doorhaten wat niet van toepassing is. 
2  Krachtens artikel 205. § I van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw, 
worden de bijzondere plannen van aanteg, goedgekeurd vedr de inwerkingtreding van deze ordonnantie, "bijzondere 
bestemmingsptannen" genoemd. 



KADER IV 	I  Akkoord van de elgenaar (facultatief in te vullen als de aanvrager niet de eigenaar is van het te 
verkavelen goed; bij gebrek aan zijn akkoord, hem de kennisgeving aan de eigenaar conform b(lage 11 van dit besluit 
overmaken en het indieningsbewijs van de aangetekende brief van deze kennisgeving bijvoegen)  
lk ondergetekende (natuurlijke persoon of vertegenwoordiger van de rechtspersoon): 
Naam, voomaam (naam van de ondertekenaar): 	  
Vertegenwoordiger van (naam en statuut van de rechtspersoon) 2. 	  
Adres: 	  Nr  • 	 Bus: 	 
Postcode: 	 Gemeente: 	 
Telefoon nr.: 	  Fax nr 	I 	E-mall: 	  
Contactpersoon: 	 Telefoon nr  • 
Eigenaar van het goed, verklaar me akkoord met de handelingen of werken die het voorwerp vormen van deze 
aanvraag om verkavelingsvergunning of om stedenbouwkundig attest met het oog op verkaveling. 
Te 	  op (datum) 	  
(handtekening(en)) 

CADRE V 	I Akkoord van de eigenaar(s) van de door de wijziging betrokken kavel(s) (facultatief in te vutlen door 
niet de aanvrager is (zijn); bij gebrek, hem (hen) de kennisgeving aan de eigenaar 

en het indieningsbewijs van de aangetekende brief van deze kennisgeving 
de eigenaar(s) van die kavel(s) als he (ze) 
conform belage 11 van dit besluit overmaken 
bijvoegen) 
lk (wij) ondergetekende(n): 
Naam, voornaam van de ondertekenaar 
en naam van de eventuble 
rechtspersoon 

Adres (straat, Nr, bus, postcode, 
gemeente) 

Eigenaar van 
de kavel(s) 
Nr(s) Ondertekening 

Verklaar me (verklaren we) akkoord met de geplande wijziging die het voorwerp van deze aanvraag vormt. 



Verklarin* van de aanvrager KADER VII 

KADER vi Verklarende nota (motivering van de voornaamste opties van het project en van de eventuele 
afwfkingen) (indien nodi., te vervaneen door een nota bijgevoegd in bijIage) 

lk verklaar hierbij kennis te hebben genomen van: 
De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordeningen; 
De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordeningen; 
De voorschriften van het in kader Il vermelde Bijzonder Bestemmingsplan' en 2 ; 

De voorschriften van het in kader II verrnelde verkavelingsvergunning 1 ; 
lk verklaar dat ik geen afwijking heb gevonden tussen mijn project en die voorschriften l . 
lk vraag de toelating af te wijken van (verduidelijken voor aIle vetmelde documenten welke artikels het project niet 
respecteert) l • 	  

voor (verduidelijken waarin het project ze niet respecteert, te rechtvaardigen in kader XIV hierboven): 

lk verklaar dat de inlichtingen op dit formulier getrouw en juist zijn. 
Te 	  op (datum) 	  
(handtekening(en)) 

' Doorhalen wat niet van toepassing is. 
2  Krachtens artiket 205, § 1 van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en stedenbouw, worden 
de bijzondere plannen van aanleg, goedgekeurd vdôr de inwerkingtreding van deze ordonnantie, "bijzondere bestemmingsplannen" 
genoemd. 



Kader voorbehouden aan de Gemeente en de Admînistratie 
REFERENTIES 

GEMEENTE GEWEST: 
Nr:  	

I 
Nr: 	 

VERWANTE DOSSIERS 
Datum: 
Datum: 

Datum: 
Datum: 
Datum: 
Datum: 
Datum: 
Datum: 

SA geldig.: 	Nr: 	  
Nr: 	  

SV geldig.: 	Nr: 	  
Nr: 	  
Nr: 	  
Nr: 	  
Nr: 	  
Nr: 	  

LIGGING 

Alg. 3 Uitg. 3 

GBP: 

BBP: 	 Naam: 	  
Datum: 	  

BD BBP: 	 Naam: 	  
Datum: 	  

VERK. VG.: 	Naam: 	  
Datum: 	  

GSV Titel VI: 	Verb. _.-1 	Bep. 0 

ERFGOED 
Beschermd: KB/BE/BR van: 	  
Bewaard: BR van: 
vrijwaringszone: BR van: 
Inventaris: BR van: 

REALISATIE 
Ontvangstbewijs: 
VV Afgegeven op: 
Waarborgen verstrekt op: 
Lasten uitgevoerd op: 
1/3 v. d. kavels verkocht op: 	  
Definitief op: 

BEMERKINGEN 
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