
Aanvraag van een stedenbouwkundige 
vergunning waarvoor een uitgebreide 
dossiersamenstelling vereist is  

GEMEENTE 

HEMIKSEM 

 

 Onderwerp van de aanvraag 

 

1. Beschrijf hieronder bondig voor welke werken of handelingen u een vergunning aanvraagt. 

ik vraag een stedenbouwkundige vergunning aan voor ... 

 

 

 

 

 

 Persoonlijke gegevens 

 

2. Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in. Naar dit adres sturen wij de beslissing 

  Indien er meerdere aanvragers zijn, vul dan uiteraard de namen van alle aanvragers in. 

1
e
 aanvrager 

voor- en achternaam …………………………………………………………………………………………. 

 

straat en nummer  …………………………………………………………………………………………. 

 

postnummer en gemeente ……………………………………………………………………………………......... 

 

land   …………………………………………………………………………………………. 

 

e-mailadres  …………………………………………………………………………………………. 

 

rijksregisternummer ………………………………………………………………………………………… 

 

 

2
e
 aanvrager 

voor- en achternaam …………………………………………………………………………………………. 

 

straat en nummer  …………………………………………………………………………………………. 

 

postnummer en gemeente ……………………………………………………………………………………......... 

 

land   …………………………………………………………………………………………. 

 

e-mailadres  …………………………………………………………………………………………. 

 

rijksregisternummer ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ondertekent u deze aanvraag in naam van bijvoorbeeld een firma of organisatie? Zo ja, vul dan hier de volgende gegevens in. 

 

naam   …………………………………………………………………………………………. 

 

straat en nummer  …………………………………………………………………………………………. 

 

postnummer en gemeente ……………………………………………………………………………………......... 

 

land   …………………………………………………………………………………………. 

 

e-mailadres  …………………………………………………………………………………………. 

 

ondernemingsnummer ………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 Gegevens van het goed 

 

3. Vul hieronder de gegevens in over het goed. Dit is de plaats waar u de werken of handelingen zult uitvoeren. 
De kadastrale gegevens kunt u terugvinden in uw aankoopakte van het goed, of op het aanslagbiljet van de 

onroerende voorheffing. Bijvoorbeeld 3de afdeling, sectie C, nr. 123b2. 

 

straat en nummer  ................................................................................................. 

 

postnummer en gemeente ................................................................................................. 

 

kadastrale gegevens  ……. afdeling, sectie …….., nr(s) ................... 

 

4. Bent u al begonnen met de uitvoering van de werken of handelingen waarvoor u nu een vergunning aanvraagt? 

 � Nee. 

 � Ja, de werken of handelingen waarvoor ik nu een vergunning aanvraag zijn reeds begonnen. Er werd hierover geen proces-verbaal 

opgesteld. 

 � Ja, de werken of handelingen waarvoor ik nu een vergunning aanvraag zijn reeds begonnen. Er werd hierover een proces-verbaal 

opgesteld op .../.../...... door ... 

 � Ja, de werken of handelingen waarvoor ik nu een vergunning aanvraag zijn reeds begonnen. Er bestaat hierover een rechterlijke 

uitspraak op .../.../...... door ... 

 

 Dossierstukken 

 

5. Bij deze aanvraag moet u een aantal documenten voegen. Op de bevoegde dienst van de gemeente waar U de aanvraag indient 

kunt u een aanstiplijst krijgen, waar U de bijgevoegde documenten kunt op aankruisen. De aldus ingevulde lijst kunt U aan de 

aanvraag toevoegen. 
 

 Lasten verbonden aan de vergunning 

 

6. Heeft uw aanvraag betrekking op een groepswoningbouwproject waarbij ten minste tien woongelegenheden ontwikkeld 

worden of op een project voor de bouw of de herbouw van appartementsgebouwen waarbij ten minste vijftig appartementen 

gecreëerd worden? 

� Ja. Ga naar vraag 8. 

� Nee. Ga naar vraag 7. 

 

7. Heeft uw aanvraag betrekking op een groepswoningbouwproject of op een project voor de bouw of de herbouw van 

appartementsgebouwen dat aansluit op andere, door uzelf nog te ontwikkelen gronden, die samen met de gronden waarop de 

aanvraag betrekking heeft, een oppervlakte van meer dan een halve hectare beslaan? 

� Ja. Ga naar vraag 8. 

� Nee. Ga naar vraag 11. 

 

 

8. Ondertekent u de aanvraag in naam van een sociale woonorganisatie als vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 26°, van het 

decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, van een openbaar bestuur als vermeld in artikel 33, §1, eerste lid, van 

hetzelfde decreet of van het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, vermeld in artikel 16 van het 

decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992? 

� Ja. Ga naar vraag 11. 

� Nee. Ga naar vraag 9. 

 

9. Geeft uw aanvraag uitvoering aan een verkavelingsvergunning waaraan reeds een sociale last of een last m.o.o. de 

verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod verbonden is? 

� Ja. Ga naar vraag 11. 

� Nee. Ga naar vraag 10a en 10b. 

 

10a. Aan de afgifte van de vergunning is van rechtswege een sociale last verbonden: de verwezenlijking van een sociaal 

woonaanbod dat in lijn is met het op het bouwproject toepasselijke percentage. Op welke manier gaat u de sociale last uitvoeren? 

 � In natura. 

 � Door de verkoop van de voor het vooropgestelde sociaal woonaanbod vereiste gronden aan een sociale woonorganisatie. 

 � Door verhuring van binnen het bouwproject verwezenlijkte woningen aan een sociaal verhuurkantoor. 

 � Door een combinatie van de drie voorgaande uitvoeringswijzen. 

                         � Door storting van een sociale bijdrage aan de gemeente waarbinnen het verkavelingsproject ontwikkeld wordt. 

 � Ik breng ……. eenheden in mindering van de sociale last, rekening houdend met artikel 16, 10° of 11°, van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. 

 

 



10b. Aan de afgifte van de vergunning is van rechtswege een last verbonden: de verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod 

dat in lijn is met het op het verkavelingsproject toepasselijke percentage. Op welke manier gaat u de last uitvoeren? 

 � In natura. 

 � Door de verkoop van de voor het vooropgestelde bescheiden woonaanbod vereiste gronden aan een sociale woonorganisatie of aan 

een openbaar bestuur. 

 � Door storting van een bijdrage aan de gemeente waarbinnen het bouwproject ontwikkeld wordt. 

 

 Medewerking van een architect 

 

11. De wet kan bepalen dat de medewerking van een architect vereist is. Zo niet, dan dienen de punten 14 en 15 niet te worden 

ingevuld. Zo ja, dan zijn er drie mogelijkheden. Kruis aan welke van deze mogelijkheden in uw geval van toepassing is. 

 � Op dit formulier bevindt zich het visum van de bevoegde raad van de Orde van Architecten. Dit visum bewijst dat de architect is 

ingeschreven op een tabel van de Orde van Architecten of op de lijst van de stagiairs en gerechtigd is het beroep van architect uit te 

oefenen. 

 � Ik voeg bij dit formulier het bewijs van de inschrijving in het bijzonder register van de provinciale raad van de Orde van Architecten, 

zoals bedoeld in artikel 8, tweede en derde lid, van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten. 

 � Ik voeg bij dit formulier de beslissing van de gouverneur, zoals bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de wet van 20 februari 1939 op 

de bescherming van de titel en van het beroep van architect. 

 

De architect ondertekent eveneens deze aanvraag. Vul hieronder de volgende gegevens in. 

 

voor- en achternaam  …………………………………………………………………………………………. 

 
hoedanigheid (bijvoorbeeld : architect) ..…………………………………………………………………………………………………. 

 

straat en nummer   …………………………………………………………………………………………. 

 

postnummer en gemeente  ……………………………………………………………………………………......... 

 

land    …………………………………………………………………………………………. 

 

e-mailadres   …………………………………………………………………………………………. 

 

ondernemingsnummer  …………………………………………………………………………………………. 

 
 

12. Als de in deze aanvraag omschreven werken of handelingen worden uitgevoerd, en zo de medewerking van een architect 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen vereist is, is de architect belast met de controle op de werken overeenkomstig de 

stedenbouwkundige vergunning, de vigerende plannen en verordeningen : 
 � de hierboven vernoemde ontwerper. 

 � de heer / mevrouw : 

  voor- en achternaam ………………………………………………………………………………………. 

straat en nummer…..………………………………………………………………………………………. 

postnummer/gemeente………………..………………………………………………………………......... 

land…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

13. Geeft u de toestemming aan de overheid om de opmerkingen in verband met de plannen, alsmede de beslissing over deze 

aanvraag tegelijkertijd aan uw architect en aan uzelf mee te delen? 

 � Ja. 

 � Nee, ik wil alleen op de hoogte gebracht te worden. 

 

 Energieprestatieregelgeving 

 

14. Voor werken waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is, gelden in de meeste gevallen eisen met betrekking tot 

de energieprestatie en het binnenklimaat. Die eisen zijn vastgelegd in de energieprestatieregelgeving en hebben tot doel het 

energiezuinig (ver)bouwen te stimuleren. Kruis aan of er energieprestatie- en binnenklimaateisen gelden voor de aanvraag. 

� Ja. 

� Nee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ondertekening 

 

15. Vul de onderstaande verklaring in. 

Ik verklaar dat deze gegevens correct zijn. 

Als er energieprestatie- en binnenklimaateisen gelden, bevestig ik dat ik door de architect op de hoogte ben gebracht van de 

maatregelen die vereist zijn om aan de Vlaamse energieprestatieregelgeving te voldoen. 

datum : dag …….  maand ……  jaar ….... 

handtekening aanvrager(s) 

 

 

 

16. Als de medewerking van een architect wettelijk vereist is, vult hij de onderstaande verklaring in. 

Ik verklaar dat deze gegevens correct zijn.  

Als er voor de aanvraag energieprestatie- en binnenklimaateisen gelden, bevestig ik dat vanaf de conceptfase rekening  is 

gehouden met de maatregelen om  aan de Vlaamse energieprestatieregelgeving te voldoen. 

datum : dag …....  maand …….  jaar ........ 

 

handtekening architect(en) 

 

 

 

Visum van de bevoegde raad van de Orde van Architecten: 

 

 

 

 

 

 
De gegevens die u meedeelt, kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Deze bestanden kunnen zich bevinden bij de 

gemeente, waar u de aanvraag indient, bij de provincie waarin de grond is gelegen waarop de aanvraag betrekking heeft, en ook bij de 

Vlaamse administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook 

gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om kennis te nemen van uw 

gegevens in deze bestanden en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. 

Behalve in het in artikel 4.7.26 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bedoelde geval wordt de aanvraag op het gemeentehuis 

ingediend. De aanvraag kan ook met een aangetekende brief worden ingediend. Indien de gemeente daarvoor klaar is, kan de aanvraag 

eventueel ook (semi-)elektronisch worden ingediend ; de gemeente bepaalt de nadere voorwaarden ter zake.   

De overheid kan, zonder dat dit invloed heeft op de volledigheid van het dossier van de aanvraag, de aanvrager vragen om, bovenop de 

voorgeschreven exemplaren, grotere aantallen van de dossierstukken aan het dossier van de aanvraag toe te voegen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt over een vergunningsaanvraag een beslissing binnen een vervaltermijn van: 

a) 75 dagen, indien het aangevraagde gelegen is in een ontvoogde gemeente, over de aanvraag geen openbaar onderzoek moet 

worden gevoerd, en de aanvraag niet is samengevoegd met een milieuvergunningsaanvraag op de wijze, vermeld in artikel 

133/32;  

b) 105 dagen, in alle andere gevallen. 

De vervaltermijnen gaan in de dag na deze waarop het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek aan de aanvrager 

wordt verstuurd. Zij gaan echter steeds ten laatste in op de dertigste dag na deze waarop de aanvraag werd ingediend. Indien geen 

beslissing wordt genomen binnen de vervaltermijn, wordt de aanvraag geacht afgewezen te zijn. Hiertegen kan u beroep instellen.  Meer 

informatie hierover vindt u in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.  

 

 

 
Dossierkosten 60€ (ééngezinswoning) of  

60€+ 25€ per wooneenheid (meergezinswoning) 

 
Betaald per overschrijving op 

rek.nr. BE15 0910 0008 7430 

(betaalbewijs bij dossier voegen) 

� Ja � Nee 

Betaald cash op de gemeentelijke 

technische dienst 

� Ja � Nee 

 

 
 


