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                                                                      Dossier nr 
                                                                      Stedenbouwkundige vergunning 
 

STAD BRUSSEL 
DEPARTEMENT STEDENBOUW 

 
Gemeentelijke premie voor het verwezenlijken van gescheiden toegangen 

tot de woningen 
AANVRAAGFORMULIER 

 
Op te sturen vóór 1 december van het lopende jaar naar: 

Stad Brussel 
Cel Ontwikkelingsstrategieën 

Anspachlaan 6 – 11de verdieping 
1000 Brussel 

Informatie en contact : Stedenbouw – Cel Ontwinkkelingstrategieën – 02/279.30.08- 
ontwikkeling.stedenbouw@brucity.be 

 
1. Identiteit van de aanvrager 
 
Naam – Voornaam (naam van de ondergetekende) : ..................................................................... 
 
Vertegenwoordiger van (naam en statuut van de rechtspersoon) : ................................................ 
 
Adres : straat / nr / bus : .............................................................................................................. 
 
Postcode/Gemeente....................................................................................................................... 
 
Tel. : ………………………………………… GSM : ............................................................... 
 
E-mail :......................................................................................................................................... 
 
Handelend als: (co)eigenaar / huurder / andere (te verduidelijken)1.......................................... 
 
Rekeningnummer waarop de premie moet worden gestort: ……………………………… 
 
 
2. Gegevens eigen aan het onroerend goed2

 

Adres van het onroerend goed : ................................................................................................ 
 
....................................................................................................................................................... 
Verwezenlijking van de gescheiden toegang: voorgevel / zijgevel / achtergevel¹ 
 

Gescheiden toegang tot de verdiepingen van twee of meerdere aanpalende gebouwen die 
eigendom van verschillende eigenaars zijn: ja / nee¹ 

                                                           
1 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
2 De Stad behoudt zich het recht om bepaalde punten te schrappen die niet aan de definitie van de gescheiden 
toagang voldoen zoals vermeld in artikel 2 van het reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke 
premie voor het verwezenlijken van gescheiden toegangen tot woningen. 
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Voorziene woningen: Aantal                … ééngezinswoningen¹ 

                                                                                                 … appartementen met 1 kamer¹ 

                                                                 … appartementen met 2 kamers¹ 

                                                                 … appartementen met 3 kamers of meer¹ 

                                                                 … studio’s¹ 
 
Worden de woningen in beheer genomen door een operator met de bedoeling sociale of 
gelijkgestelde woningen te realiseren: ja / nee¹ 
 
Indien ja, de operator specificeren: ............................................................................................. 
 
 
3. Documenten te voegen bij het huidige formulier 
 
1.Voor fysieke personen: een recto / verso fotokopie van de identiteitskaart van  
de aanvrager.       
   
Voor rechtspersonen van privérecht: een fotokopie van de statuten en een lijst van de 
bestuurders zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad. 
 
2. Kopie van een uitgebreide offerte opgemaakt door een aannemer, waarin de 
verwezenlijkingswerken voor de gescheiden toegang worden beschreven. 
 
3. Indien er wordt samengewerkt met een Sociaal Immobiliënkantoor, Project X of een andere 
operator met de bedoeling sociale of gelijkgestelde woningen te realiseren : kopie van 
de overeenkomst die deze samenwerking bevestigd (huurovereenkomst, beheersopdracht). 
 
4. Indien de gescheiden toegang, dezelfde toegang verleent tot de verdiepingen van twee of 
meerdere aanpalende gebouwen en indien deze gebouwen tot verschillende eigenaars 
behoren: kopie van de overeenkomst tussen de betrokken eigenaars. 
 
5. Indien de aflevering van een stedenbouwkundige vergunning vereist is, kopie van 
het indieningsattest van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. 
Indien het gebouw beschermd is, eveneens een reeks plannen en foto’s van het gebouw 
toevoegen. 
 
6. Indien de premie wordt aangevraagd en er geen stedenbouwkundige vergunning wordt 
vereist: het formulier betreffende de uit te voeren werken, verkrijgbaar op de gemeentelijke 
administratie, behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend: 
a) Voor de bezitter van een reëel recht op het gebouw : of de eigendomstitel afgeleverd 
door het kadaster, of de ondertekende akte van erfpacht, of de ondertekende 
akte van medeëigenaar, of de akte van het vruchtgebruik ; 
b) Voor de huurder : kopie van de huurovereenkomst en schriftelijke toelating van de 
eigenaar om de werken uit te voeren. 
 
 
Opgemaakt te 
 
Op 
 
(Gelezen en goedgekeurd) (Handtekening van de aanvrager) 
 
1 Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

 

 

 

 

 


