
 
 

Aanvraagformulier persoonsgebonden gedoogbeschikking 
 

Wilt u de toelichting goed lezen alvorens u onderstaand formulier invult? 
 

Personalia 
 
Adres         Nummer 
recreatieverblijf.……………………………………………………………….. recreatieverblijf…………….. 
 
Postcode…………………………………Plaats…………………………………..…………………………… 
 
Naam + volledige voorletters aanvrager………………………………………..……………….………..m/v*                                                                                              
 
Geboortedatum………………………….……….. Email………………..……….……………………………                          
 
Telefoon (ook mobiel)…………….…………………………………………………..………………………… 
 
Bent u eigenaar én bewoner of huurder?  
                                              
 
 Eigenaar én bewoner sinds ……………………..(datum)  
                     
                                 
   Huurder sinds………...……………………………(datum)                                              
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 
 
1 Vanaf wanneer gebruikt u uw recreatieverblijf voor permanente bewoning? 
         

Het recreatieverblijf bewoon ik permanent en onafgebroken vóór 1 april 
2008 mogelijk komt u in aanmerking voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor 
onbepaalde tijd. Als u hiervoor in aanmerking wilt komen, ga naar vraag 2  

        
Ik heb het recreatieverblijf pas ná 1 april 2008 voor permanente 
bewoning in gebruik genomen mogelijk komt u in aanmerking voor een 
persoonsgebonden gedoogbeschikking voor bepaalde tijd. Als u hiervoor in aanmerking wilt 
komen, ga naar vraag 4  

        
 
Nb! Als u de recreatiewoning permanent en onafgebroken vóór 31 oktober 2003 bewoont, kunt 
u ook in aanmerking komen voor een omgevingsvergunning voor het permanent bewonen van 
een recreatiewoning (in plaats van een persoonsgebonden gedoogbeschikking). Deze vergunning 
vindt zijn grondslag in artikel 4, lid 10 van bijlage II Besluit omgevingsrecht. 
 
Let op! Het aanvragen van een omgevingsvergunning is aan strengere voorwaarden verbonden dan 
het aanvragen van een persoonsgebonden gedoogbeschikking. Ook wordt voor het aanvragen van 
een omgevingsvergunning €222,85 aan leges geheven. Voor het aanvragen van een 
persoonsgebonden gedoogbeschikking bent u geen leges verschuldigd. Lees daarom goed de 
toelichting bij dit formulier om te bepalen of u voldoet aan de voorwaarden. Als u in aanmerking wil 
komen voor een omgevingsvergunning kunt u een aanvraag indienen via het omgevingsloket online: 
www.olo.nl 
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2 Persoongebonden gedoogbeschikking voor onbepaalde tijd 
 U bent uw recreatieverblijf vóór 1 april 2008 voor permanente bewoning gaan gebruiken en 

hebt dit sindsdien onafgebroken gedaan. Mogelijk komt u in aanmerking voor een 
persoonsgebonden gedoogbeschikking voor onbepaalde tijd. In de toelichting bij dit formulier 
staat nadere informatie over de persoonsgebonden gedoogbeschikking. Wilt u voor deze 
persoonsgebonden gedoogbeschikking in aanmerking komen? 

 
Ja, ga naar vraag 3 
         
Nee, ga naar vraag 7 

 
 
3 Om in aanmerking te komen voor de persoonsgebonden gedoogbeschikking voor onbepaalde 

tijd moet u bewijzen dat u uw recreatieverblijf al voor 1 april 2008 voor permanente bewoning 
gebruikt en deze bewoning sindsdien niet onderbroken hebt. Ook moet uit het bewijs blijken 
dat uw recreatieverblijf voldoet aan de eisen zoals gesteld in hoofdstuk 2 en 3 van het 
Bouwbesluit (woonfunctie bestaande bouw). Daarnaast moet u de bouwvergunning opsturen. 
In de toelichting bij dit formulier kunt u onder het kopje ‘Bewijsmiddelen peildatum’ 
voorbeelden van documenten vinden die kunnen dienen als bewijsmiddelen. Als u geen, 
onvoldoende of niet de juiste bewijsmiddelen bijvoegt, weigeren wij uw aanvraag. Hieronder 
kunt u aangeven welke bewijsmiddelen u in kopie hebt bijgevoegd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ga naar vraag 6 

 
4 Persoonsgebonden gedoogbeschikking voor bepaalde tijd 

U bent uw recreatieverblijf ná 1 april 2008 voor permanente bewoning gaan gebruiken. 
Mogelijk komt u in aanmerking voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor 
bepaalde tijd ter overbruggingshuisvesting. Dan hebt u maximaal 3 jaar de tijd om 
vervangende woonruimte te vinden. U moet dan de noodzaak aan tonen van de 
persoonsgebonden gedoogbeschikking. In de toelichting onder het kopje 
‘persoonsgebonden gedoogbeschikking bepaalde tijd’ treft u de bijbehorende 
voorwaarden aan. Wilt u voor deze persoonsgebonden gedoogbeschikking voor bepaalde tijd 
in aanmerking komen?  

  
           

Ja, ga naar vraag 5       
    

Nee, ga naar vraag 7 
 

Ik heb bij deze aanvraag voor de persoonsgebonden gedoogbeschikking voor onbepaalde tijd 
de volgende bewijsmiddelen gevoegd: 

 
1 Kopie bouwvergunning (verplicht! Zie toelichting)……………………………………………………….. 
 
2 Certificaat Bouwadviesbureau (verplicht! Zie toelichting)….…………...……………………………….. 
 
3………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5 Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor bepaalde 
tijd moet u bewijs overleggen waaruit blijkt dat u uw recreatieverblijf gebruikt voor permanente 
bewoning. Ook moet u aantonen dat het noodzakelijk is dat aan u een persoonsgebonden 
gedoogbeschikking voor maximaal 3 jaar wordt verstrekt. Verder moet uit het bewijs blijken 
dat uw recreatieverblijf voldoet aan de eisen zoals gesteld in hoofdstuk 2 en 3 van het 
Bouwbesluit (woonfunctie bestaande bouw). Tot slot moet u de bouwvergunning opsturen. In 
de toelichting bij dit formulier onder het kopje ‘Bewijsmiddelen peildatum’ kunt u 
voorbeelden van documenten vinden die kunnen dienen als bewijsmiddelen. Als u geen, 
onvoldoende of niet de juiste bewijsmiddelen bijvoegt, weigeren wij uw aanvraag. Hieronder 
kunt u aangeven welke bewijsmiddelen u in kopie heeft bijgevoegd. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ga naar vraag 6 

 
6 Situatieschets 

Wilt u een situatieschets/plattegrond maken van uw recreatieverblijf? U kunt hier ter 
verduidelijking fotomateriaal bijvoegen. Wilt u in de schets tevens eventueel nabijgelegen 
objecten en/of wegen aan geven met daarbij de afstand tot uw recreatieverblijf? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ga naar vraag 7 

7 Ondertekening 
 

Ondergetekende verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en 
verklaart dat de verstrekte gegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens 
mogen worden gebruikt ter beoordeling en behandeling van deze aanvraag. 

Ik heb bij deze aanvraag voor de persoonsgebonden gedoogbeschikking voor bepaalde tijd de 
volgende bewijsmiddelen gevoegd: 

 
1 Kopie bouwvergunning (verplicht! Zie toelichting)………………………………………………………. 
 
2 Certificaat Bouwadviesbureau (verplicht! Zie toelichting)….……………..…………………………….. 
 
3………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Aldus naar waarheid ingevuld te :…..……………………………………… 
 
Datum     :……………..…………………………… 
 
Naam     :………………..………………………… 
 
Handtekening    :…………………..……………………… 
 
 
Dit formulier terugzenden in naar:  
 
Gemeente Bergen 
T.a.v. College van burgemeester en wethouders 
Postbus 175 
1860 AD  Bergen 

Pagina 4 van 4 


