TOELICHTING
BIJ DE MELDING
VAN STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN
OF DE EXPLOITATIE VAN EEN INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT
Dit document geeft extra toelichting bij het invullen van de melding van stedenbouwkundige
handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
Deze toelichting is steeds ondergeschikt aan de bepalingen van het decreet, de
uitvoeringsbesluiten en het formulier zelf. Als u afwijkende interpretaties zou vaststellen of nog
verdere vragen heeft, kan u contact opnemen via omgevingsvergunning@vlaanderen.be.
Doel van het formulier
Met het meldingsformulier kunt u een melding indienen voor:
1. de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen;
en/of
2. de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse.
De volgende gevallen kunnen zich voordoen:
− u meldt de exploitatie van een nieuwe ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 3;
− u meldt een verandering van een al eerder gemelde ingedeelde inrichting of activiteit die na
de verandering een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 3 blijft;
− u meldt de exploitatie van een niet-ingedeelde inrichting of activiteit die meldingsplichtig
is geworden door een aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
Opbouw van het formulier
Het formulier bestaat uit een meldingsformulier en een aantal addenda uit de addendabibliotheek.
Het meldingsformulier bevat een aantal algemene vragen.
Het formulier verwijst door naar specifieke vragen in addenda van de addendabibliotheek,
afhankelijk van het voorwerp van de melding.
Vul de addenda waarnaar u wordt doorverwezen in en voeg deze als bijlage aan het formulier toe
of voeg de informatie die in het addendum gevraagd wordt, als bijlage in een apart document bij
het formulier.
Het formulier is opgesplitst in 11 onderdelen:
1. Algemene projectgegevens
2. Gegevens van de stedenbouwkundige handelingen
3. Gegevens van de ingedeelde inrichting of activiteit
4. Relevante potentiële effecten van de aanvraag op de omgeving (mens en milieu)
5. Gegevens over de procedure
6. Gegevens van de personen die betrokken zijn bij de stedenbouwkundige handelingen
7. Gegevens van de personen die betrokken zijn bij de ingedeelde inrichting of activiteit
8. Overzichtslijst van de bijlagen
9. Ondertekening door de melder van stedenbouwkundige handelingen
10. Ondertekening door de architect inzake stedenbouwkundige handelingen

11. Ondertekening door de exploitant bij de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Onderdelen 1, 5 en 8 moeten voor elke aanvraag ingevuld worden.
Als u stedenbouwkundige handelingen wil uitvoeren, vult u de onderdelen 2, 6, 9 en 10 in.
Heeft de melding betrekking op een of meerdere stedenbouwkundige handelingen op verschillende
locaties, beantwoordt u de vragen van onderdeel 2, 6, 9 en 10 voor elke locatie.
Heeft de melding betrekking op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, vult u de
onderdelen 3, 4, 7 en 11 in.
Het is uiteraard mogelijk om bij het beantwoorden van de vragen te verwijzen naar eerder gegeven
antwoorden voor een andere ingedeelde inrichting of activiteit of een andere locatie.
In het geval de melding betrekking heeft op stedenbouwkundige handelingen op verschillende
locaties en/of op verschillende ingedeelde inrichtingen of activiteiten, dus als u bepaalde
onderdelen meerdere keren moet invullen, zorg er dan voor dat het duidelijk is welke onderdelen
betrekking hebben op dezelfde locatie/ingedeelde inrichting of activiteit.
Definities van enkele veelvoorkomende begrippen

(stedenbouwkundige) handelingen: werkzaamheden, wijzigingen of activiteiten met ruimtelijke
implicaties.
ingedeelde inrichting of activiteit: één inrichting of activiteit en de aanhorigheden ervan op een
bepaalde locatie of, in voorkomend geval, meerdere inrichtingen of activiteiten en de
aanhorigheden ervan op een bepaalde locatie die voor hun exploitatie als een samenhangend
technisch geheel moeten worden beschouwd. Het feit dat verschillende inrichtingen en activiteiten
een verschillend eigendomsstatuut hebben belet niet dat ze door hun onderlinge technische
samenhang als één ingedeelde inrichting of activiteit kunnen worden beschouwd.
inrichtingen: de bedrijven, werkplaatsen, opslagplaatsen, installaties, machines en toestellen, als
omschreven in de indelingslijst.
activiteiten: de werken en handelingen, vermeld in de indelingslijst.
project: het geheel van zowel stedenbouwkundige handelingen als de exploitatie van ingedeelde
inrichtingen of activiteiten, of minstens een van die elementen, dan wel het verkavelen van
gronden, die onderworpen zijn aan de vergunnings- of meldingsplicht.

1. Algemene projectgegevens
1.1 Identificatiegegevens
Geef hier uw project een naam en/of referentienummer. Een naam en referentienummer kunnen
nuttig zijn in de communicatie met de bevoegde overheid.
De projectnaam zal een eerste indicatie zijn van wat uw project inhoudt.
1.2 Voorwerp van het project
Geef hier aan of uw project betrekking heeft op de uitvoering van stedenbouwkundige
handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 3 dan wel een
combinatie hiervan.
1.3 Situeringsplan
In addendum A1 worden de richtlijnen voor het situeringsplan beschreven.
Geef de stedenbouwkundige handelingen en/of ingedeelde inrichting(en) of activiteit(en) op het
situeringsplan weer. Dit doet u door de contour van elke locatie van de stedenbouwkundige
handelingen en elke ingedeelde inrichting of activiteit op het situeringsplan in te tekenen.
Het situeringsplan moet een duidelijk beeld geven van de algemene ligging van uw project en de
onderliggende kadastrale percelen.
In delen 2 en 3 van het formulier wordt de vraag gesteld om meer specifieke plannen toe te voegen.

2. Gegevens van de stedenbouwkundige handelingen
2.1. Stedenbouwkundige handelingen
Kruis hier de stedenbouwkundige handelingen aan die u wilt melden.
De handelingen die gemeld kunnen worden zijn opgesomd in enerzijds de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening en in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010.
Heeft de aanvraag betrekking op stedenbouwkundige handelingen op verschillende locaties, moet
u voor elke locatie dit deel 2 invullen.
Volgende handelingen zijn mogelijk:
a) zorgwonen
b) de beëindiging van het zorgwonen
c) handelingen met stabiliteitswerken binnen in gebouwen, waarbij noch een
vergunningsplichtige functiewijziging wordt doorgevoerd, noch het aantal
woongelegenheden wordt gewijzigd
d) handelingen met stabiliteitswerken aan zijgevels, achtergevels en daken van gebouwen,
waarbij
- noch een vergunningsplichtige functiewijziging wordt doorgevoerd, noch het aantal
woongelegenheden wordt gewijzigd,
- en het fysiek bouwvolume en bouwoppervlakte ongewijzigd blijven
e)

de oprichting van bijgebouwen die aangebouwd zijn aan de woning, waarbij
- noch een vergunningsplichtige functiewijziging wordt doorgevoerd, noch het aantal
woongelegenheden wordt gewijzigd,
- en de totale oppervlakte van de bestaande en de op te richten aangebouwde
bijgebouwen maximaal 40 vierkante meter bedraagt
- en de gebouwen geplaatst worden in de zijtuin tot op 3 meter van de perceelsgrenzen of
in de achtertuin tot op 2 meter van de perceelsgrenzen
- en de hoogte beperkt is tot 4 meter.
Als het hoofdgebouw is opgetrokken op of tegen de perceelsgrens, mag het aangebouwde
bijgebouw opgetrokken worden op of tegen de perceelsgrens, tegen een bestaand aanpalend
gebouw, als de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt.
De bouwdiepte van het nieuw op te richten aangebouwde bijgebouw overschrijdt de
bouwdiepte van het aanpalende gebouw niet.

f)

constructies (niet zijnde verhardingen of gebouwen) in zeehavengebied

g) verhardingen in zeehavengebied
h) gebouwen in zeehavengebied

i)

de tijdelijke (maximaal 3 jaar per goed) creatie van een ondergeschikte wooneenheid met
het oog op het huisvesten van hetzij asielzoekers en vluchtelingen, hetzij burgers wiens
woning onbewoonbaar is geworden door onvoorziene omstandigheden

j)

het beëindigen van de tijdelijke creatie van een ondergeschikte wooneenheid met het oog
op het huisvesten van hetzij asielzoekers en vluchtelingen, hetzij burgers wiens woning
onbewoonbaar is geworden door onvoorziene omstandigheden

k) het tijdelijk plaatsen van verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden
gebruikt en het tijdelijk plaatsen van verplaatsbare constructies die aan deze bewoning
aanverwante functies herbergen, door of in opdracht van de overheid, met het oog op het
huisvesten van hetzij asielzoekers en vluchtelingen hetzij burgers wiens woning
onbewoonbaar is geworden door onvoorziene omstandigheden
l)

andere handelingen, die enkel meldingsplichtig zijn op grond van een gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening
a. handelingen aan bijgebouwen.
b. handelingen binnen in gebouwen.
c. handelingen aan gevels en daken van gebouwen.
d. niet overdekte lage constructies.
e. vellen van bomen of reliëfwijzigingen.
f. andere handelingen op en rond de woning.
Dit kunnen onder meer zijn: de plaatsing van zonnepanelen of zonneboilers,
schotelantennes, kleine windturbines, airco's, stacaravans of kleine
tuinconstructies, of de opslag van materialen.
g. andere handelingen. Beschrijf deze handelingen.

2.2. Aanvang van de uitvoering van de stedenbouwkundige handelingen
Dit deel behoeft geen verdere toelichting.
2.3. Toepassing hemelwaterverordening
De hemelwaterverordening betreft het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
2.4 Toe te voegen plannen en documenten
Maakt het dossier op volgens het normenboek, dat de Vlaamse administratie ter beschikking
stelt.

3. Gegevens van de ingedeelde inrichting of activiteit
3.1 Omschrijving van het voorwerp van de melding
Geef hier een algemene, niet-technische omschrijving van de ingedeelde inrichting of activiteit en
geef aan wat u wenst te realiseren met de melding.
3.2 Ligging
Hier vult u het adres van de ingedeelde inrichting of activiteit in.
Als er voor de ingedeelde inrichting of activiteit al een omgevingsvergunning werd verleend, dan
beschikt de ingedeelde inrichting of activiteit al over een uniek identificatienummer, het
inrichtingsnummer. Vult dit nummer in. U vindt het inrichtingsnummer terug in de laatste
meldingsakte.
Beschrijf de ligging van de ingedeelde inrichting of activiteit nauwkeurig als de ingedeelde
inrichting of activiteit niet over een adres beschikt.
3.3 Voorwerp van de melding
Kruis aan te kruisen welke opties van toepassing zijn op uw aanvraag. Meerdere opties zijn
mogelijk.
− een nieuwe ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 3
Kruis deze optie aan als het een volledig nieuwe ingedeelde inrichting of activiteit betreft.
− een verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit die na de verandering ingedeeld

blijft als inrichting of activiteit van klasse 3

Kruis deze optie aan als u een verandering van de ingedeelde inrichting of activiteit beoogt
waarbij de ingedeelde inrichting of activiteit in de derde klasse ingedeeld blijft.
− een niet-ingedeelde inrichting of activiteit die meldingsplichtig is geworden door aanvulling

of wijziging van de indelingslijst

Kruis deze optie aan als het een voorheen niet-ingedeelde inrichting of activiteit betreft die
ten gevolge van een recente aanvulling of wijzing van de indelingslijst meldingsplichtig is
geworden. In dit geval moet de melding binnen een termijn van zes maanden, te rekenen
vanaf de dag na de inwerkingtreding van die aanvulling of wijziging, ingediend worden.

3.4 Rubriekentabel
In addendum C4A is de rubriekentabel weergegeven. Deze tabel is opgedeeld in 3 delen:
− vergunde toestand
Vul hier inrichtingen of activiteiten in waarvan reeds akte werd genomen. Gebruik de
omschrijving en indelingsrubriek die in de meldingsakte werd opgenomen. Gebruik één regel
per indelingsrubriek.
− voorwerp van de aanvraag
Vul hier de gegevens in van de nieuwe inrichtingen of activiteiten en van de reeds gemelde
inrichtingen of activiteiten (en hun aanhorigheden) waarvoor een verandering gevraagd
wordt van de uitbating en/of de wijze van uitbaten. Veranderingen van de wijze van
uitbaten ten opzichte van de gemelde situatie van een inrichting of activiteit (en de
aanhorigheden) hebben wel niet steeds tot gevolg dat er een verandering is aan de waarde
van het indelingscriterium.
Voor de typering van de verandering zijn er bij de kolom ‘aard’ 5 mogelijke opties:
− nieuw
U kiest voor de aard ‘nieuw’ als het een nieuwe inrichting of activiteit betreft. Indien u
een reeds vergunde of gemelde inrichting of activiteit die in het verleden werd stopgezet
of waarvoor de vergunning vervallen is opnieuw wil exploiteren, moet u de aard ‘nieuw’
kiezen.
− verandering
U kiest voor de aard ‘verandering’ als u de desbetreffende inrichting of activiteit in het
verleden reeds gemeld heeft, maar nu een verandering beoogt. De verandering kan een
zowel vermindering of een uitbreiding ten opzichte van de gemelde toestand zijn.
− hernieuwing
Deze aard kan niet gekozen worden voor een melding.
− ongewijzigd
U kiest voor de aard ‘ongewijzigd’ als u de desbetreffende inrichting of activiteit in het
verleden reeds gemeld hebt en geen veranderingen voor deze inrichting of activiteit
beoogt. Deze inrichting of activiteit vormt dan geen onderdeel van het voorwerp van de
melding.
− niet langer van toepassing
U kiest voor de aard ‘niet langer van toepassing’ als u de desbetreffende inrichting of
activiteit niet meer wenst te exploiteren. Deze inrichting of activiteit vormt dan geen
onderdeel van het voorwerp van de melding.
− gecoördineerde toestand
Vul hier de gegevens in van de gewenste totale vergunningssituatie van de ingedeelde
inrichting of activiteit. De gecoördineerde toestand wordt opgenomen in de meldingsakte.

Hieronder is een voorbeeld uitgewerkt:
De compostering van groenafval is een nieuwe activiteit die nog niet eerder gemeld werd.
Bijgevolg dient hiervoor de aard ‘nieuw’ gekozen te worden.
Voor de lozing van bedrijfsafvalwater voorziet men een uitbreiding, hiervoor is de aard
‘verandering’ van toepassing. Bij de ‘gecoördineerde toestand’ moet het totaal ingevuld worden.
De reeds gemelde opslag van antivries blijft behouden waardoor de aard ‘ongewijzigd’ dient
ingevuld te worden. Ten opzichte van de melding zijn er echter voor antivries 2 andere
indelingsrubrieken van toepassing geworden.. Voor de bijkomende indelingsrubriek wordt een
nieuwe lijn voorzien. Onder ‘gecoördineerde toestand’ moeten de actuele indelingsrubrieken
vermeld worden.
De grondwaterwinning werd in het verleden gemeld, maar wordt stopgezet. De aard ‘niet langer
van toepassing’ moet gekozen worden. Er moet bij ‘gecoördineerde toestand’ niets ingevuld
worden voor deze activiteit.
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3.5 Rubriekspecifieke addenda
Als het voorwerp van de melding betrekking heeft op bepaalde indelingsrubrieken, voeg dan bij
het formulier bijkomende rubriekspecifieke informatie toe.
In de tabel die weergegeven is bij vraag 3.5 is aangegeven voor welke rubrieken er bijkomende
vragen staan opgelijst in de addendabibliotheek. Alleen de vragen die in deze addenda met een 3
zijn gekenmerkt, moeten ingevuld worden. Deze bijkomende informatie moet alleen toegevoegd
worden als de desbetreffende indelingsrubrieken deel uitmaken van het voorwerp van de melding
en waarvoor dus in de rubriekentabel in de kolom ‘aard’ ‘nieuw’ of ‘verandering’ staat. Bovendien
is niet alleen de indelingsrubriek in de tabel bij vraag 3.5 van belang, maar kan ook de omschrijving
die in deze tabel is weergegeven bepalend zijn of er al dan niet bijkomende informatie moet
toegevoegd worden.
Ter illustratie enkele voorbeelden, voortbouwend op het voorbeeld bij de uitleg over de
rubriekentabel.
− 2.2.3.a)1° + aard ‘nieuw’ => in de tabel bij vraag 3.5 komt indelingsrubriek 2.2 voor en de
omschrijving ‘opslag van afvalstoffen’ is correct => addendum R2A is van toepassing,
maar alleen de vragen die met een 3 zijn gekenmerkt, moeten ingevuld worden
− 3.4.1°a) + aard ‘verandering’ => in de tabel bij vraag 3.5 komt de indelingsrubriek 3 voor
en de omschrijving ‘lozing van afvalwater en koelwater’ is correct => addendum R3 is
van toepassing, maar alleen de vragen die met een 3 zijn gekenmerkt, moeten ingevuld
worden;
− 3.4.1°a) + aard ‘verandering’ => in de tabel bij vraag 3.5 komt ook,de indelingsrubriek 3.4
voor en de omschrijving ‘lozing van bedrijfsafvalwater’ is correct => addendum R3B is
van toepassing, maar alleen de vragen die met een 3 zijn gekenmerkt, moeten ingevuld
worden;
− 17.3.6.1°a) + aard ‘ongewijzigd’ => er zijn geen rubriekspecifieke addenda van toepassing
bij de aard ‘ongewijzigd’;
− 17.3.7.1°a) + aard ‘ongewijzigd’ => er zijn geen rubriekspecifieke addenda van toepassing
bij de aard ‘ongewijzigd’.
− 53.8.1° + aard ‘niet langer van toepassing’ => er zijn geen rubriekspecifieke addenda van
toepassing bij de aard ‘niet langer van toepassing’.
3.6 Plannen
Addendum C8B bevat de richtlijnen voor de plannen die moeten opgesteld worden.
3.7 REACH
REACH (Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals) is een systeem voor de
registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.
Bepaalde chemische stoffen mogen na een bepaalde datum niet meer in de handel worden
gebracht of worden gebruikt, tenzij er een autorisatie is verleend voor het specifieke gebruik of
het gebruik is vrijgesteld van autorisatie. Als er in de ingedeelde inrichting of activiteit stoffen
gebruikt worden die op de autorisatielijst staan, dient u deze stoffen op te lijsten in de tabel
weergegeven in addendum C9.

Verder zijn er bepaalde stoffen waarvoor beperkingen gelden. Beperkingen kunnen de
vervaardiging, het in de handel brengen of het gebruik van een stof limiteren of verbieden. Als er
in de ingedeelde inrichting of activiteit stoffen gebruikt worden waarvoor beperkingen gelden,
dient u deze stoffen op te lijsten in de tabel weergegeven in addendum C9.
De autorisatielijst is terug te vinden in bijlage XIV – ‘Autorisaties’ van de REACH-verordening
(Verordening 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad).’. De lijst met stoffen waarvoor
beperkingen gelden is terug te vinden in bijlage XVII – ‘Beperkingen op de vervaardiging, het in de
handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en mengsels van de REACHverordening’.
3.8 – 3.9 Bijstellingen
U kan de melding combineren met een verzoek tot bijstelling als u van oordeel bent dat de
bijzondere milieuvoorwaarden die reeds eerder zijn opgelegd in een meldingsakte of de algemene
en sectorale milieuvoorwaarden van titel II of titel III van het VLAREM moeten worden aangepast,
specifiek voor uw ingedeelde inrichting of activiteit.
Het meldingsformulier kan, in combinatie met een melding voor stedenbouwkundige handelingen
en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, gebruikt worden voor een verzoek
tot bijstelling van:
− de bijzondere milieuvoorwaarden uit een meldingsakte (vraag 3.8);
Deze optie is relevant als u in het verleden opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden wenst
te laten aanpassen.
− de

bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale
milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM (vraag 3.9);

Deze optie is relevant als u een aanpassing wenst van de toepasselijke algemene en sectorale
voorwaarden van titel II van het VLAREM. Een aanpassing van deze voorwaarden is alleen
mogelijk als dit expliciet vermeld staat in het desbetreffende artikel. Meestal worden dan de
bewoordingen ‘Tenzij anders bepaald in de vergunning … ‘ gebruikt.
Een verzoek tot bijstelling kan ook apart aangevraagd worden met formulier ‘Verzoek tot
bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden die gelden voor een ingedeelde
inrichting of activiteit’.

4. Relevante potentiële effecten van de aanvraag op de omgeving (mens en milieu)
Dit onderdeel moet per ingedeelde inrichting of activiteit ingevuld worden.
Beschrijf de relevante potentiële effecten ten gevolge van de melding met vermelding van de
milderende maatregelen die worden genomen om deze effecten te vermijden.
Zo kunnen er relevante potentiële effecten zijn op gebied van onder meer mobiliteit, bodem,
watersysteem, luchtkwaliteit, geluid en trillingen, biodiversiteit, zware ongevallen of rampen,
onroerend erfgoed, licht of stralingen en afvalstoffen.
Ook kunnen er relevante cumulatieve effecten zijn met andere projecten.
5. Gegevens over de procedure
5.1 Openbaarheid gegevens ingedeelde inrichting of activiteit
Mogelijk kiest u ervoor om bepaalde gegevens uit de melding te onttrekken aan de openbaarheid
voor het publiek. Deze mogelijkheid bestaat alleen voor gegevens die betrekking hebben op een
ingedeelde inrichting of activiteit. Deze gegevens dienen dan apart als bijlage F1 toegevoegd te
worden, samen met een motivatie om deze gegevens niet openbaar te maken.
5.2 Dossiertaks
Voor de meldingen die ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen of bij de
deputatie, bepalen deze overheden zelf of er een dossiertaks betaald moet worden en het bedrag.
Voor de melding ingediend bij de Vlaamse overheid, moet u geen dossiertaks betalen.
5.3 Contact per e-mail
Als u per e-mail gecontacteerd wenst te worden over de procedure, kan u uw e-mailadres opgeven.
U moet uw adresgegevens opgeven indien u niet via e-mail gecontacteerd wenst te worden.
5.4 Comité voor preventie en bescherming op het werk
Indien de ingedeelde inrichting of activiteit, die het voorwerp van de aanvraag uitmaakt, over een
comité voor preventie en bescherming op het werk beschikt, moet dit comité op de hoogte worden
gebracht van de beslissing over de aanvraag.
Indien er een comité is, kan u aangeven of u wenst dat dit per e-mail op de hoogte wordt
gebracht. Zo niet moet u de adresgegevens van dit comité invullen.

6. Gegevens van de personen die betrokken zijn bij de stedenbouwkundige handelingen
Verstrek hierr de gegevens van de personen die betrokken zijn bij de melding van de
stedenbouwkundige handelingen. Dit zijn:
- de melder(s)
hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen natuurlijke personen en rechtspersonen;
- in voorkomend geval, de architect die belast is met de opmaak van de plannen;
- in voorkomend geval, de architect die belast is met het toezicht.
- de contactpersoon voor informatie over de stedenbouwkundige handelingen;
Deze gegevens moet u maar invullen als het een andere persoon betreft dan de architect.
Als er voor de stedenbouwkundige handelingen meerdere melders zijn, moeten de gegevens van
elke medemelder verstrekt worden. U kan hier gebruik maken van addendum G1.
Als uw aanvraag betrekking heeft op één of meerdere stedenbouwkundige handelingen op
verschillende locaties, moet u voor elke locatie dit deel 6 invullen.
7. Gegevens van de personen die betrokken zijn bij de ingedeelde inrichting of activiteit
Verstrek hier de gegevens over de personen die betrokken zijn bij de ingedeelde inrichting of
activiteit. Dit deel 7 moet ingevuld worden per ingedeelde inrichting of activiteit.
Mogelijk maken stedenbouwkundige handelingen deel uit van de melding en is de exploitant van
de ingedeelde inrichting of activiteit dezelfde persoon als de aanvrager van de stedenbouwkundige
handelingen. In dat geval moeten de gegevens die reeds bij deel 6 (‘Gegevens van de personen die
betrokken zijn bij de stedenbouwkundige handelingen’) niet herhaald te worden bij deel 7.
Als er voor een ingedeelde inrichting of activiteit meerdere exploitanten zijn, moeten de gegevens
van elke exploitant verstrekt worden. U kan hier gebruik maken van addendum H1.
8. Overzichtslijst van de bijlagen
Dit deel 8 biedt een overzicht van de mogelijke bijlagen bij een melding. Kruis hier de bijlagen aan
die samen met het formulier deel uitmaken van het dossier. Bij het invullen van de verschillende
vragen in het formulier werd telkens aangegeven of u een bijlage diende in te vullen.
9. Ondertekening door de aanvrager van stedenbouwkundige handelingen
10. Ondertekening door de architect inzake stedenbouwkundige handelingen
Als de aanvraag betrekking heeft op een of meerdere stedenbouwkundige handelingen op
verschillende locaties, moet u voor elke locatie delen 9 en 10 invullen.
11. Ondertekening door de exploitant bij de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Als de melding betrekking heeft op een ingedeelde inrichting of activiteit, moet(en) de
exploitant(en) deel 11 invullen en ondertekenen.

