
GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE VAN ANDERLECHT  
 

Stedelijke Ontwikkeling – Stedenbouwkundige Vergunningen 
Van Lintstraat 6, 1070 Anderlecht  
Tel.: 02/ 558.08.51  
stedenbouw@anderlecht.brussels 

 

 
BEREKENING VAN DE ADMINISTRATIEVE KOSTEN 

VOOR DE BEHANDELING VAN DE AANVRAGEN TOT STEDENBOUWKUNDIGE CERTIFICATEN 
OF VERGUNNINGEN 
 Op basis van het Retributiereglement 2020 -2024 (Gemeenteraad van du 19/12/2019) 

 
 

1. Informatie beteffende de aanvraag  

A. Aanvrager : 

Naam : ........................................................................................................................................................ 

Adres : ........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Tel : ........................................................................................................................................................ 

Mail : ........................................................................................................................................................ 

 
B. Adres van het goed : 

Straat :           ......................:..................................................................... nr.......................... te 1070 Anderlecht 

 
 

 

2. Totale oppervlakte van de door de werken betrokken bouwlagen 

Met “vloeroppervlakte” wordt bedoeld de kelders, de verschillende bouwlagen, de zolders, de tussenverdiepingen, 
de terrassen en de parkeerplaatsen tot aan de naakte buitenkant van de gevelmuur. Wat betreft de verbouwing 
met of zonder volumetoename moet de vloeroppervlakte van het geheel van de door de werken betreffende 
bouwlaag/bouwlagen in beschouwing genomen worden. 

Totale oppervlakte = ……………………… m² 

 
 

 
3. Informatie betreffende de aanvraag 

- In orde brengen van of reeds uitgevoerde werken (zelfs gedeeltelijk) :               □ ja □ nee 

- Regularisatie na een PV van overtreding of ingebrekestelling :                          □ ja □ nee 

- Dossier ingediend bij het Gewest of gelijktijdig in een andere gemeente dan de gemeente Anderlecht : 

  □ ja □ nee 

 - Toevoegen van woning(en) □ ja, aantal = …..  

□ nee    

 
   

 
Adres voor de facturatie (indien verschillend van de aanvrager) : 

 

 

4.  

Naam : ...................................................................................................................................................... 

Adres : ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Tel : ...................................................................................................................................................... 

Mail : ...................................................................................................................................................... 

 
 

 

 

mailto:stedenbouw@anderlecht.brussels


 

 
 

 

 

 

5. Berekening van de kosten 

 

Verkavelingsvergunning 
☐ 5.1.    Wijziging van een verkavelingsvergunning :   100,00€ 

 

Stedenbouwkundig certificaat 
☐ 5.2.a  Bouw kleiner dan of gelijk aan 50m² :   50,00€ 

☐ 5.2.b  Bouw groter dan 50m² :  

0,50€ per m² groter dan 50m² : ( …..… m² - 50m²) x 0,50€ + 50,00€ =             ……………€ 
 

Stedenbouwkundige vergunning 
☐ 5.3.a  Handelingen en werken onderhevig aan stedenbouwkundige vergunning : 100,00€ 

☐ 5.3.b  Indien bouw groter dan 50m² :  

1,00€ per m² groter dan 50m² : ( ……. m² - 50m²) x 1,00€ =             .……………€ 

☐ 5.3.c  Indien toename van het aantal woningen in bestaand gebouw (100€ / logement) :  

n x 100,00€ =            ..…………..€ 
  

   

 Totaal……………€ 
 

Regularisatie 
☐ 5.4    Regularisatie van een overtreding vastgesteld door proces-verbaal of ingebrekestelling :     750,00€ 

 
Andere 
☐ 5.5.a  Certificaat van stedenbouwkundige erkenning (n.a.v.Stedenbouwkundige Inlichtingen) :   100,00€ 

☐ 5.5.b  Vereenvoudigde stedenbouwkundige regularisatievergunning (BWRO Art.330 §2) : 100,00€ 

☐ 5.5.c  Verlenging van stedenbouwkundige vergunning :   50,00€ 

 

Overlegcommissie 
☐ 5.6.a  Overlegcommissie zonder openbaar onderzoek :   30,00€ 

☐ 5.6.b  Overlegcommissie met openbaar onderzoek:   60,00€ 

 
 
Datum : ………………………………… 

 

 
Handtekeningen : de aanvrager, de architect, 
 
 

 
 

 

 

De ingediende plannen en het gedetailleerde formulier in te vullen door de aanvragers zijn bepalend om het te 
betalen bedrag te berekenen voor het onderzoek van het dossier.  

De Administratie behoudt zich het recht voor om het bedrag aan te passen na analyse en verificatie van de 
ingediende documenten. 

De betaling van de vergoeding is uit te voeren binnen de 15 dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling. 

  Overschrijving op het rekeningnummer 

IBAN : BE 44 0910 0012 7745 

BIC : GKCCBEBB 

Naam : GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE VAN ANDERLECHT – DOSSIERKOSTEN + ADRES VAN HET GOED 

Adres : Raadsplein 1 te 1070 Anderlecht. 

 
 

Het eventuele aangepaste bedrag van de vergoeding moet worden betaald binnen de 15 dagen na ontvangst 
van het verzoek tot betaling. 
 

 


