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Faq’s  
Bouwplan opvragen  

Een bouwplan opvragen bij de stad of de gemeente? 

Wie: de eigenaar van de woning 

Waar:  

• bij het archief van de stad of gemeente 

• bij de dienst stedenbouw van de stad of de gemeente 

 

- Woning gebouwd voor 1962: 

• geen bouwvergunning verplicht => niet altijd een plan beschikbaar 

(soms is er wel een plan aanwezig, toch navragen!)  

- Woning gebouwd na 1962: 

• Meestal een plan beschikbaar in de gemeentelijke archieven of bij de 
dienst stedenbouw. 
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Faq’s  
Bouwplan opvragen 

Plan opvragen bij het archief van de stad of gemeente: 

 

Voorbereiding: 

Bewijs dat je eigenaar bent van de woning  

bijv. met een kopie van de aankoopakte en ID 

Neem noodzakelijke gegevens mee: 

Bouwjaar of code van de woning?  

Indien onbekend: navragen bij het kadaster 

Naam oorspronkelijke eigenaar  

eventueel opvragen bij de notaris (historiek van de akte) 
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Faq’s  
Bouwplan opvragen  

Plan opvragen bij de dienst stedenbouw van de stad of de 
gemeente: 

Hoe: 

• De eigenaar richt een schriftelijke vraag (brief of mail) aan de dienst 
stedenbouw waarin hij uitlegt waarvoor hij het plan nodig heeft.  
de stedenbouwkundige ambtenaar verleent toestemming  

of 

• de stedenbouwkundige ambtenaar verwijst de vraag door naar de 
gemeentesecretaris => de gemeentesecretaris verleent toestemming 

• De stedenbouwkundige dienst zoekt het plan op en maakt een kopie 

Duur van de procedure 

• Meestal snel, kan binnen één week 

Kosten 

• De gemaakte onkosten worden in rekening gebracht 
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Faq’s  
Bouwplan opvragen  

Plan opvragen bij de het archief van de stad of gemeente of de 
gemeente: 

Hoe: 

De eigenaar verzamelt de nodige stukken waarmee hij zich 
aanbiedt bij het archief: 

 

• Bewijs eigenaarschap (kopie akte + ID) 

 

• Bouwjaar van de woning 

     na te gaan bij het kadaster 

• Naam 1e eigenaar (bouwheer) 
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Duur van de procedure 

• Snel! Kan onmiddellijk indien alle gegevens beschikbaar zijn 

 

Kosten 

• De gemaakte onkosten worden in rekening gebracht 
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Conclusie vaph? 

Voeg bij aan aanvraag VAPH  verbouwing/nieuwbouw altijd: 

 

• Persoonlijke gegevens van de persoon met een handicap 

(medische, psychische en persoonlijke info die relevant is) 

• Omschrijving van de bijstandsvraag en de reeds verzamelde 
informatie 
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Conclusie vaph? 

• Omschrijving van de probleemactiviteiten 

o welke activiteiten? 

o in welke ruimte? 

 

• Omschrijving van de mogelijkheden en beperkingen 

o Functionele gegevens 

 

• Omschrijving van de knelpunten 

o Welke stappen zijn al ondernomen?  

o Welk probleem is de aanleiding om ondersteuning te vragen?  
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Conclusie vaph? 

• Voor een dossier woningaanpassing: 

 

• Aanbouw/ombouw, verticale circulatie en nieuwbouw: 

Een volledig plan van de woning (indien beschikbaar) 

 

• Een volledig plan omvat:  

• het liggingsplan  

• het situeringsplan  

• het inplantingsplan  

• het terreinprofiel  

• bovenaanzichten per bouwlaag  

• zijaanzichten  

• voor- en achteraanzichten  

• doorsneden  
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Conclusie vaph? 

• Voor een dossier woningaanpassing: 

 

• Aanbouw/ombouw, verticale circulatie en nieuwbouw: 

Een volledig plan van de woning (indien beschikbaar) of 

 

 

• Een schets met maatvoering (Sweethome of ander tekenprogramma) 

• Foto’s die de situatie verduidelijken 

• Relevante achtergrondinformatie 
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Conclusie vaph? 

• Als de aanpassing zich beperkt tot het herinrichten van een 
ruimte (vb badkamer) 

o Schets met correcte maatvoering.  

o Noodzakelijke vergunningen   

o Toelating eigenaar 
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Conclusie vaph? 

• Verbouwing/ombouw/aanpassing woning  

 

In geval van een verbouwing/ombouw/aanpassing: 

o altijd een plan of schets van de woning vóór de aanpassing en een 
plan of schets van de geplande werken 

   

Voor elke wijziging of aanpassing van een leefruimte: 

o aantonen toegankelijkheid en bereikbaarheid van die ruimte 
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Conclusie vaph? 

• Nieuwbouw  

o altijd een volledig plan in pdf-formaat  

 

 

 

Enkel deelplannen, zoals een grondplan, zijn onvoldoende.  



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

Conclusie vaph? 

• Verticale circulatie: traplift- plateaulift – kokerlift  

o altijd een volledig plan toegevoegd 

o een recente offerte   
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Conclusie vaph? 

• Traplift  

Bij personen die behoren tot het doelgroep vervanging onderste 
ledematen (VOL- rolstoelgebruikers) moet het team zeker zijn dat:  

o de betrokkene het hulpmiddel meerdere keren per dag zal gebruiken  

o de betrokkene zelfstandig de transfer met een hoogteverschil kan 
uitvoeren  

o de betrokkene voldoende circulatieruimte onder en boven heeft  

o de betrokkene per verdiep over een extra mobiliteitshulpmiddel beschikt  

o de betrokkene de traplift voor een voldoende lange periode, in 
verhouding tot de referteperiode van 12 jaar, zal kunnen gebruiken  

 

om dat te beoordelen, zal het principe van de redelijke aanpassing 
gehanteerd worden  
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Conclusie vaph? 

• Plateaulift  

 

Met een plateaulift bedoelen we de verticale hefplatformen als 
oplossing onder 1,80m en de diagonale hefplatformen die een trap 
volgen. 

  

• Kokerlift  

Met een kokerlift bedoelen we de verticale hefplatformen als 
oplossing boven 1,80m. Deze oplossingen hebben altijd een 
volledig gesloten schacht of koker  

 


