9 NOVEMBER 1993
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanvragen tot
inschrijving van een goed dat tot het onroerende erfgoed behoort op de bewaarlijst en
betreffende de aanvragen tot bescherming bedoeld in artikel 18, § 2, van de
ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed.
Bijlage IV

AANVRAAG TOT BESCHERMING
VAN EEN GOED DAT TOT HET ONROERENDE ERFGOED BEHOORT
De vereniging zonder winstoogmerk ……………………………..….………………………….…
waarvan de sociale zetel gelegen is……………………………………… straat nr…………….
te ……………………………………………………………………………………………………….
verzoek voor het goed gelegen te ……………………………………………………….………….
….………………………………………………………………… straat nr…………….…………….
gekadastreerd of gekadastreerd geweest zijnde op het kadaster te …...…...…..………………
...……….. divisie, sectie ………, …………blad, perceel (elen) nr(s)……………………………..
om de instelling van de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst , in toepassing van artikel
18, § 2, van de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerende
erfgoed.
Dit verzoek steunt op volgende argumenten :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Overeenkomstig met het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 november 1993
betreffende de aanvragen tot inschrijving van een goed dat tot het onroerende erfgoed behoort op de
bewaarlijst en betreffende de aanvragen tot bescherming bedoeld in artikel 18, § 2, van de
ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed, worden bij de
aanvraag de vereiste inlichtingen en documenten gevoegd, te weten :
1° een kopie van de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad waarin haar statuten en de eventuele
wijzigingen hiervan bekendgemaakt zijn;
2° een lijst met de naam, de voornaam, het adres, de geboortedatum, het nummer van de
identiteitskaart en de handtekening van de 150 personen die ten minste 18 jaar oud zijn en hun
woonplaats hebben in het Gewest en die om de inschrijving van het goed op de bewaarlijst
verzoeken;
3° een korte beschrijving van het goed a1sook van de eventuele benaming ;
4 ° een kopie van het uittreksel van de kadastrale legger betreffende het betrokken goed ;
5° ten minste vier betekenisvolle kleurenfoto's van het goed, van aangrenzende gebouwen
en omgeving, die het mogelijk maken de ligging en het uiterlijk van het goedjuist in te
schatten. Deze foto ' s moeten ten minste uit twee verschi11ende hoeken genomen worden.

Opgemaakt te………………………………., op……………………………………………………
Voor de VZW :
Twee beheerders

…………………………………………

