
 

 

 
 

 

Aanvraagformulier  

tegemoetkoming in geleden schade  
 

behorende bij artikel 2 van de 
‘Procedureverordening tegemoetkoming in geleden schade 2010’ 

 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt in artikel 6.1 dat een belanghebbende onder 

bepaalde voorwaarden en beperkingen recht kan hebben op een tegemoetkoming in de 

geleden schade als gevolg van een planologische maatregel.  

 

U dient de aanvraag om een tegemoetkoming in de geleden schade m.b.v. dit formulier 

in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Wij wijzen u erop dat voor 

het behandelen van de aanvraag een bedrag van € 300,- verschuldigd is. Na indiening 

van het aanvraagformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging met de mededeling dat 

het verschuldigde bedrag à € 300,- binnen vier weken ná de dag van verzending van 

deze ontvangstbevestiging op de rekening van de gemeente     (NL47 BNGH 028 50 09 

079) dient te zijn gestort. Uw verzoek zal daarna in behandeling worden genomen. 

Wanneer uw verzoek uiteindelijk geheel of gedeeltelijk gegrond blijkt, zal het bedrag 

worden geretourneerd. 
 

Aanvrager: 

Naam en voorletters:……………………………………………………………………………….. … 

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

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………… 

Telefoon: ………………………………………………………………………………………………. 
 

Eventuele mede-eigenaar: 

Naam en voorletters: …………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………….. 

Telefoon: ………………………………………………………………………………………………… 
 

Eventuele gemachtigde:  

Naam en voorletters: ……………………………………………………………………………………. 

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

Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………………... 

Telefoon: ………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

Maatregel die volgens de aanvrager de oorzaak is van de schade (art. 6.1 Wro): 

O  Wijziging van een bestemmingsplan; 

O  Beheersverordening, provinciaal of rijksinpassingsplan; 

O  Gemeentelijk projectbesluit; 

O  Provinciaal projectbesluit; 

O  Tijdelijke ontheffing; 

O  Buitenplanse ontheffing; 

O Rijksprojectbesluit; 

O Buitentoepassing verklaring beheersverordening; 

O Aanhouding beslissing bouw,- sloop- of aanlegvergunning; 

O Overig: wijzigingsplan, uitwerkingsplan, binnenplanse ontheffing, besluit tot nadere 

eisen. 

 

(O: aankruisen wat van toepassing is)  

 

Op welk gebied heeft deze maatregel betrekking? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wat is de aard van de schade? Bestaat de schade volgens u uit 

waardevermindering van uw eigendom of uit inkomensderving?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bij gestelde waardevermindering van eigendom: omschrijving van de 

onroerende zaak waarvan u zakelijk gerechtigde bent: 

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

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bij gestelde waardevermindering van eigendom: datum waarop u de eigendom 

van een onroerende zaak of een ander zakelijk recht daarop heeft verworven 

(tevens kopie van eigendomsbewijs of eventueel contract economische 

overdracht meesturen): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

Bij gestelde inkomensderving: gelieve nadere informatie te geven: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ruimte voor aanvullingen en toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Plaats: …………………………..           Datum: ………………………… 

 

 

Handtekening van de aanvrager: 

 

 

Handtekening van eventuele mede-eigenaar:  

 

 

Handtekening van eventuele gemachtigde: 

 

 

Gelieve het ingevulde formulier met bijbehorende bescheiden te richten aan het College 

van Burgemeester en Wethouders van Waalre, Koning Julianalaan 19, 5582 JV Waalre. 

 

*  *  * 


