
 

Stedenbouw 
 

 

 
AANVRAAG FORMULIER VOOR RAADPLEGING EN REPRODUCTIE 

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 
 
Identificatie van de aanvrager 

Ik ondertekende 

Naam, Voornaam : ………………………………………………………………………………………………. 

Bedrijf: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode ……………. Gemeente : …………………………………………………………………….. 

Tel / Gsm : ………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Identificatie van de aanvraag 

Adres van het goed : …………………………………………………………………………………………….. 

Verdieping, lot : …………………………………………………………………………………………. 

Type dossier:  

 Openbaar onderzoek : ………………………………………………………………. 

 Stedenbouwkundige vergunning : referenties : ………………………………………………. 

 Archief : …………………………………………………………………………. 

 Anderen: ……………………………………………………………………………… 

Wens : 
 te raadplegen 

Rechtvaardiging :   Ik ben eigenaar van het goed. Bewijs bezorgen. 
 Ik beschik over een toestemming of een mandaat van de eigenaar(s) om het 

dossiers te raadplegen. Toestemming / mandaat en kopie van de identiteitskaart 
van de eigenaar bezorgen. 

 Ik beschik over een mandaat afgeleverd door een notaris of door een 
rechtbank. Mandaat bezorgen. 

 Het goed wordt momenteel te koop aangeboden. Bewijs bezorgen. 
 Ander : bewijs bezorgen. ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 te kopiëren 

Rechtvaardiging :   Ik ben eigenaar van het goed. Bewijs bezorgen. 
 Ik beschik over een toestemming of een mandaat van de eigenaar(s) om 

elementen van het dossiers te kopiëren. Toestemming / mandaat en kopie van de 
identiteitskaart van de eigenaar bezorgen. 

 Ik beschik over een mandaat afgeleverd door een notaris of door een 
rechtbank. Mandaat bezorgen. 

 

Foto’s zijn niet toegelaten. 



 

Betroffen documenten: (lijst en omschrijving van de gewenste documenten) 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Redenen of eventuele opmerkingen: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Handtekening van de aanvrager 
 
De aanvrager verbindt zich ertoe de gegevens verkregen n.a.v. de raadpleging en/of reproductie van de 
documenten in het (de) dossier(s) te behandelen volgens de gangbare wettelijke bepalingen op de privacy. De 
aanvrager verbindt zich er eveneens toe deze gegevens niet te verspreiden of op andere wijze openbaar te maken 
en of te gebruiken voor commerciële doeleinden, en dat deze gegevens de belangen of rechten van natuurlijke of 
rechtspersonen niet schaden. De publicatie van reproducties is voorafgaandelijk onderworpen aan een 
reproductiecontract en aan de betaling van reproductierechten. Documenten in slechte staat van bewaring kunnen 
niet gereproduceerd worden. De toestemming van de auteur van het/de plan(nen) of van diens rechthebbenden is 
niet vereist voor de raadpleging ter plaatse van het/de plan(en) art. 10 van de wet van 12.11.1997 betreffende de 
openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten). De reproductie/kopie van een werk beschermd door 
het auteursrecht daarentegen is slechts toegelaten mits voorafgaande toestemming van de auteur of van diens 
rechthebbenden.  
 
De aanvrager verklaart kennis genomen te hebben van het reglement op de retributies voor administratieve 
diensten en verbind zich tot het betalen van het geëiste bedrag, zelf als het onderzoek vruchteloos blijkt te zijn. 
(http://www.stgilles.irisnet.be/public/uploaded/FINANCES/2016/Reglement_sur_les_redevances_dues_pour_servic
es_administratifs._Modifications._nl.pdf)  
 
 
Datum van de aanvraag: ………………………………… 
 

Handtekening : ………………………………………………..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbehouden voor het bestuur: 
Volledige aanvraag ingediend op datum …………………………………………………….………………… 
Gevolgen gegeven op datum ………………………………..………………………………………………….. 
Behandelende ambtenaar: …………………………………………………………………..………………….. 
 
 


