
Aanvraagformulier voor individueel gedupeerden die 
op grond van het Bestemmingsreglement 2016 in 
aanmerking willen komen voor een oplossing 
Aanvraag 
Met dit aanvraagformulier verzoekt u de Stichting Bevordering Kwaliteit Leefomgeving 
Schipholregio (afgekort: Stichting Leefomgeving Schiphol) om een oplossing met 
betrekking tot de door u ervaren hinder van vliegverkeer rondom de luchthaven Schiphol. 
Beantwoord de vragen zo volledig en duidelijk mogelijk. 

Toelichting 
Aan het slot van dit aanvraagformulier vindt u een toelichting op de verschillende vermelde 
vragen. Lees deze toelichting zorgvuldig, alvorens de vragen te beantwoorden. 

Let op: 
Een aanvraag wordt door de Stichting niet in behandeling genomen als: 

1. U niet woonachtig bent in de Schipholregio, welk gebied wordt begrensd door
de 20 Ke- geluidscontour.
Zie hiervoor het Bestemmingsreglement, artikel 1, sub c en m.

2. U van mening bent dat vanwege de geluidsbelasting van het vliegverkeer van
en naar Schiphol er sprake is van waardevermindering van de woning. In dat
geval valt u mogelijkerwijs onder het regime van planschade en
nadeelcompensatie. Zie hiervoor artikel 3.5 van het Bestemmingsreglement.

Hulp bij het invullen 
De Stichting kan u helpen met het invullen van het formulier. Hiervoor kan telefonisch (020-
4056100) of per e-mail (info@leefomgevingschiphol.nl) een afspraak worden gemaakt met de 
Stichting. 

Bestemmingsreglement 2016 
De Stichting zal de aanvraag beoordelen aan de hand van het Bestemmingsreglement 2016 
dat op de website van de Stichting kan worden gevonden. Op de website van de Stichting 
vindt u tevens een toelichting op het Bestemmingsreglement. 

Verzending 
Stuur het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, inclusief bijlagen naar: 
Stichting Leefomgeving Schiphol
Postbus 75122 
1117 ZR Schiphol-Oost 

Privacy 
De Stichting zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen voor dit doel gebruiken. De 
Stichting kan bij Progis en/of het Schadeschap Luchthaven Schiphol navraag doen over 
eventueel eerder gedane aanvragen en/of lopende procedures. Door ondertekening van dit 
aanvraagformulier gaat u hiermee akkoord. 

In te vullen door Stichting Leefomgeving Schiphol 

Datum van Binnenkomst ………/…...../…………. Relatienummer …………………. 

http://www.leefomgevingschiphol.nl/20ke-postcode-check/
mailto:info@leefomgevingschiphol.nl
http://www.leefomgevingschiphol.nl/wp-content/uploads/2016/10/Bestemmingsreglement-2016.pdf
http://www.leefomgevingschiphol.nl/wp-content/uploads/2016/10/Toelichting-bestemmingsreglement-2016-indiv-ged.pdf
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(1) Gegevens aanvrager

Achternaam 

Tussenvoegsel 

Voornamen 

Geboortedatum 

Adres 

Postcode  

Telefoonnummer 

Mobiel nummer 

Email 

IBAN bankrekening 

Verderop in dit aanvraagformulier heeft u extra ruimte om onderstaande vragen te beantwoorden. Graag hierbij wel het 
nummer van de vraag vermelden. 

(2) Hinder
LET OP: Indien de aanvrager woont binnen een veiligheidsloopzone hoeft deze vraag niet te worden te beantwoord.

a. Kunt u zo duidelijk mogelijk toelichten wat voor hinder u ervaart?

Woonplaats
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b. Kunt u de aanwezigheid van de door u ervaren hinder onderbouwen? Zo ja, hoe?

c. Kunt u toelichten op welke manier de hinder wordt veroorzaakt door het vliegverkeer rondom de
luchthaven Schiphol?

d. In hoeverre leidt de hinder voor u tot een individueel schrijnende situatie? Indien mogelijk ontvangen
we hierbij een verklaring van een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld een specialist arts op het gebied
van de geestelijke volksgezondheid.
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(3) Mogelijke oplossing 
 

a. Wat is de oplossing die de Stichting Leefomgeving Schiphol voor u zou kunnen realiseren? Kunt u 
concrete maatregelen formuleren en dit zo duidelijk mogelijk toelichten? Let op: de Stichting verstrekt 
geen uitkeringen in geld maar kan alleen oplossingen in natura aanbieden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Verwacht u dat de door u gewenste concrete maatregelen de schrijnende situatie daadwerkelijk 

wegneemt of vermindert? Kunt u dit zo duidelijk mogelijk toelichten? 
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(4) Andere compensatie 
 

a. Bent u in het verleden in de gelegenheid geweest om een verzoek te doen bij het Schadeschap 
Luchthaven Schiphol om vergoeding van schade of compensatie van overlast? 
o Nee. Ga door naar vraag 4b. 
o Ja. Ga door naar vraag 4c. 

 
b. Waarom hebt u destijds van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt? 
 
 
 
 
 
 

 
 

c. Is er inmiddels al op het verzoek beslist? Zo ja, met welke uitkomst? Zo nee, wat is de huidige status? 
 

 
 
 
 
 

 
d. Kwam uw woning in aanmerking voor isolatie door Progis (Projectbureau Geluidsisolatie)? 

o Ja. Ga door naar vraag 4e. 
o Nee. 
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e. Heeft u van de mogelijkheid gebruik gemaakt om uw woning door Progis te laten isoleren?
o Ja. In welk jaar is uw woning geïsoleerd?

o Nee. Waarom is uw woning niet geïsoleerd terwijl de woning hiervoor wel in aanmerking kwam?

(5) Gegevens van de woning eventueel in combinatie met de werksituatie

a. Heeft de door u bij vraag 3 aangegeven oplossing betrekking op aanpassingen aan uw woning?
o Ja. Ga door naar vraag 5b.
o Nee. Ga door naar vraag 5e.

b. De volgende situatie is van toepassing:
o De woning is mijn eigendom/erfpacht. Ga door naar vraag 5c.
o Ik huur/pacht de woning. Ga door naar vraag 5d.

c. Bent u zelf bewoner/ gebruiker van de woning waar de aanvraag om een uitkering
betrekking op heeft?
o Ja, ik ben zelf bewoner/ gebruiker van de woning. Ga door naar vraag 5e.
o Nee. U hebt geen recht op een uitkering, alleen de bewoner/gebruiker zelf kan een aanvraag

doen om een uitkering.

d. U bent huurder van de woning waar de aanvraag betrekking op heeft. Is de verhuurder/ eigenaar
akkoord met het uitvoeren van de door u voorgestelde maatregelen?
o Ja. Als bewijs stuur ik een getekende verklaring mee waaruit blijkt dat de verhuurder in principe

akkoord gaat met de uitvoering van de voorgestelde maatregelen. Ga door naar vraag 5e.
o Nee. U dient eerst schriftelijke toestemming te

verkrijgen van uw verhuurder alvorens de Stichting kan overgaan tot het nemen van een
beslissing op uw aanvraag.

e. Sinds wanneer bent u woonachtig/ gevestigd op uw huidige adres? (datum noemen)

/ /
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(6) Checklist 
 

o Ik heb het formulier volledig ingevuld en ondertekend. 
o Ik heb een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijgevoegd (rijbewijs, paspoort of 

identiteitskaart. 
o Ik heb een recent uittreksel van de KvK bijgevoegd (indien aanvraag door bedrijf). 
o Ik heb een verklaring van de verhuurder bijgevoegd als bedoeld in vraag 5d (indien van 

toepassing). 
o Ik heb de overige bijlagen bijgevoegd (indien van toepassing, bijv. verklaring specialist arts) 
o In verband met deze aanvraag heb ik € 50,- overgemaakt op IBAN-rekeningnummer 

NL50BNGH0285144243 ten name van de Stichting Leefomgeving Schiphol 
 
 
 
 
(7) Ondertekening 

 
Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld. Vermeldingen in strijd 
met de waarheid kunnen ertoe leiden dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen dan wel wordt 
afgewezen. 

 
 

Plaats: ……………………………………………………  

 

Datum: ……………/…………………../………............. 

 
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………  

 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Functie (indien aanvraag door bedrijf): ……………………………………………………………………………. 
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Ruimte voor extra opmerkingen 
(verwijst u a.u.b. naar het nummer van de vraag waarop deze toelichting betrekking heeft) 
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Toelichting op het Aanvraagformulier 
 

Vraag 1 
Vul alle verzochte gegevens – voor zover op u van toepassing – nauwkeurig in. Indien uw aanvraag 
medebetrekking heeft op een woning in combinatie met een werksituatie dient u ook de daarop 
betrekking hebbende gegevens in te vullen. 

 
Vragen 2a tot en met 2e 
LET OP: Indien de aanvrager woont binnen een veiligheidsloopzone hoeft deze vraag niet te worden te 
beantwoord. 

 
Met de vragen 2a tot en met 2e probeert de Stichting zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de situatie 
waarin u verkeert. De antwoorden op deze vragen vormen de basis voor de beoordeling door de 
Stichting van uw aanvraag om een oplossing. 

 
Vraag 2a 
Voorop staat de hinder die door u wordt ondervonden. Deze hinder dient u zo concreet mogelijk te 
omschrijven. De hinder kan bestaan uit bijvoorbeeld geluidsoverlast. 

 
Vraag 2b 
Bij deze vraag dient u de aanwezigheid van de door u gestelde hinder zo goed mogelijk te 
onderbouwen. U kunt daartoe bijvoorbeeld een beschrijving geven van de ligging van uw woon- of 
werkplaats ten opzichte van de Luchthaven Schiphol en/of de aanvliegroutes. 

 
Vraag 2c 
Bij deze vraag dient u het causaal verband te beschrijven tussen de door u ervaren hinder en het 
vliegverkeer van en naar de Luchthaven Schiphol. De schrijnende situatie waarin u zich bevindt dient te 
worden veroorzaakt door het vliegverkeer van en naar de Luchthaven Schiphol. Indien een aanvraag 
bijvoorbeeld verband houdt met de overlast veroorzaakt door een autosnelweg, zal deze niet voor 
honorering in aanmerking komen. 

 
Vraag 2d 
De hinder moet dusdanig ernstig zijn dat sprake is van een schrijnende situatie. Beschrijf daarom in uw 
antwoord op deze vraag zo goed mogelijk waarom de hinder uw situatie schrijnend maakt. Het alleen 
maar stellen van hinder is onvoldoende. U dient dit ook te onderbouwen, bijvoorbeeld door middel van 
een verklaring van een onafhankelijke derde. Hierbij kunt u denken aan een verklaring van een 
specialist arts op het gebied van de geestelijke volksgezondheid. 
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Vraag 3a 
Bij deze vraag dient u aan te geven wat voor soort oplossing u wenst. Van belang is dat de Stichting 
geen uitkeringen in geld verstrekt, maar alleen oplossingen in natura. Het moet dus gaan om concrete 
diensten of maatregelen, die door de Stichting worden betaald. Als sprake is van een woning binnen de 
veiligheidsloopzone zou de aanvraag bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op het bemiddelen door 
de Stichting bij het uitkoopproces, zodat de bewoner zo snel mogelijk kan verhuizen. De Stichting zou 
daarbij zo nodig een externe deskundige kunnen inschakelen. Gedacht kan ook worden aan een reeks 
consulten van een coach of psychologische ondersteuning. Ten slotte kan worden gedacht aan het 
aanbrengen van isolatiemaatregelen indien en voor zover een woning is gelegen binnen de 
geluidsisolatiecontour maar niet is geïsoleerd om redenen die de aanvrager niet te verwijten zijn. In 
geval de aanvrager er pas later is komen wonen, zal door hem aannemelijk moeten worden gemaakt 
dat de betaalde koopsom wel op afdoende isolerende maatregelen was gebaseerd en hij dus geen 
financieel voordeel heeft genoten. 

 
Vraag 3b 
Bij deze vraag moet u onderbouwen waarom de gewenste maatregel een duurzame oplossing vormt 
van de door u ondervonden hinder. De bedoeling is om daadwerkelijk een oplossing te realiseren (“het 
zoveel mogelijk wegnemen van het probleem”) en niet het bieden van compensatie (“het verzachten 
van de pijn”). Een aanvraag voor bijvoorbeeld een nieuwe keuken of een nieuw bankstel zal dan ook 
niet worden gehonoreerd, omdat daarmee redelijkerwijs geen oplossing kan worden gecreëerd voor de 
door u ondervonden schrijnende situatie. 

 
Vragen 4a tot en met 4c 
Indien u een andere instantie, zoals Progis of het Schadeschap Luchthaven Schiphol, heeft verzocht 
om schadevergoeding, compensatie of het aanbrengen van isolatiemaatregelen, dient u dit hier te 
vermelden. U dient ook te vermelden of u in het verleden in de gelegenheid bent geweest om een 
dergelijke aanvraag te doen, maar daar geen gebruik van hebt gemaakt. 

 
Vragen 5a tot en met 5e 
De Stichting verleent alleen uitkeringen aan de bewoner of gebruiker van een woning of 
bedrijfsgebouw. Indien u huurder bent en uw aanvraag heeft betrekking op aanpassingen van de door u 
gehuurde woning of bedrijfsgebouw, dient de verhuurder met de verzochte aanpassingen akkoord te 
zijn. U dient de van toepassing zijnde opties aan te kruisen en daarnaast te vermelden sinds wanneer u 
op uw adres woonachtig of gevestigd bent. Een verhuurder komt dus niet in aanmerking voor een 
uitkering. 

 
Vraag 6 (Checklist) 
Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen indien aan alle in de checklist genoemde zaken is 
voldaan. Hecht eventuele bijlagen aan dit aanvraagformulier. 

 
Vraag 7 (Ondertekening) 
Vergeet uw aanvraag niet te ondertekenen en daarbij de datum van ondertekening te vermelden. 
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