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STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING AANVRAAG ZONDER ARCHITECT 
(VERVANGEN VAN RAAMWERKEN/DEUREN, VERF, ISOLATIE, ENZ.) 

LIJST EN AANTAL IN TE DIENEN DOCUMENTEN 
 

Documenten 
Aantal exemplaren 

Basis i.g.v. SRO* 

1. Stedenbouwkundige vergunningsaanvraag conform bijlage I van het besluit 
In te vullen: kader I, II, III, IV, V, X, XI en XIV 

2 5 

2. Verklarende nota 2 5 

3. Inlichtingen betreffende het eigendomsbewijs 
+ Wanneer de aanvrager niet de eigenaar is van het goed: 

 het afschrift van de kennisgeving aan de eigenaar conform bijlage II 
van het besluit 

 het bewijs van de aangetekende zending van deze kennisgeving 

2 2 

4. Relevante kleurenfoto’s van het goed, van de aanpalende gebouwen en van 
de buurt, formaat 10x15 min. (minstens 4 verschillende) 

2 5 

5. EPB-voorstel (beschikbaar op de website Leefmilieu Brussel) 2 5 

6. PLANNEN bevattende: 
 Liggingsplan (1/5000): stratenplan met hun naam en de locatie van 

het goed (Google maps) 
 Inplantingsplan (1/200): beschikbaar op de site van Brugis, met ten 

minste de naam van de straat, het politienummer van het goed en 
van de buren, en de locatie van de foto’s (met hun nummer) 

 Plan met de bestaande toestand (1/50) = de gevel, zoals het plan 
van de laatste stedenbouwkundige vergunning + materiaal en kleur 
van de schrijnwerken 

 Plan met de voorziene toestand (1/50) = de gevel + materiaal en 
kleur van de schrijnwerken 

PLANNEN MOGEN SLECHTS ALS VOLGT WORDEN 
GENUMMERD: 1/X, 2/X, …, X/X 

EN MINSTENS OP A3 FORMAAT INGEDIEND WORDEN. 

4 5 

 
De plannen moeten ook een kader bevatten met: 

 De naam en de handtekening van de aanvrager (+ datum), 
 het adres van het goed,  
 het ontwerp van het aanvraag, 
 de naam en het nummer van het plan (1/3, 2/3, 3/3, bijvoorbeeld), 

  

8. Syntheseplannen A3 (vermindering van plannen op punt 6 als ze groter zijn 
dan A3) 

2 5 

* Aantal exemplaren in te dienen als het dossier voorgelegd wordt ter advies van het overlegcommissie 
(gebouwen daterend van voor 1932 automatisch overgenomen uit de voorlopige inventaris) 

https://leefmilieu.brussels/

