
Algemeen voor elk dossier:
Algemene projectgegevens vraag formulier

OMV-loket
vragenlijst in addendum vraag addendum verplicht bij

Projectnaam 1.1 geen geen Elke aanvraag.

Voor aanvragen m.b.t. een inrichting van klasse 1 wordt gevraagd om hier de naam van het bedrijf in te vullen. Zo 
blijkt meteen voor alle betrokken overheidsinstanties over welk bedrijf de aanvraag gaat. Dat zegt veel meer dan 
bijvoorbeeld WKK, bouw van een magazijn,... 

Ook voor een aanvraag voor enkel stedenbouwkundige handelingen, wordt gevraagd de naam in te vullen van het 
bedrijf. Het is belangrijk te weten over welk bedrijf het gaat. De deputatie is immers enkel bevoegd voor aanvragen 
m.b.t. een inrichting van klasse 1.

Uitzonderingen zijn projecten van de provinciale gesloten lijst die niet verbonden zijn aan een inrichting van klasse 
1. Vermeld voor een dergelijke aanvraag de naam van het project.

Eigen referentie 1.1 geen geen
Waarop heeft de aanvraag betrekking 1.2 geen geen De omgevingsvergunning verplicht tot het indienen van een geïntegreerd samengesteld dossier milieu en bouw 

voor gemengde projecten. 

Ga na of er ook een stedenbouwkundig deel nodig is en zo ja, vul ook onderdeel 2 van het formulier in. Mocht het 
stedenbouwkundig deel al vergund zijn of de vergunningsaanvraag is hiervoor lopende, verwijs hier dan naar de 
vergunning of lopende aanvraag onder "B26 verantwoordingsnota". Mochten beide delen niet in overeenstemming 
zijn (bvb. activiteiten zijn anders ingepland dan bouwvergund), dan kan de aanvraag ook bestaan uit de 
regularisatie van de feitelijke situatie.

Ga na of er een milieudeel nodig is en zo ja, vul ook onderdeel 3 van het formulier in. Mocht het milieudeel al 
vergund zijn of de vergunningsaanvraag is hiervoor lopende, verwijs hier dan naar de vergunning of lopende 
aanvraag in "C1 korte, niet-technische omschrijving van het voorwerp van de aanvraag". Mochten beide delen niet 
in overeenstemming zijn (bvb. de gebouwen zijn anders ingepland dan milieuvergund), dan kan je met de aanvraag 
ook de regularisatie aanvragen.

Het principe dat onlosmakelijke delen samen in een aanvraag horen, geldt ook voor kleinhandel (bijvoorbeeld een 
verkooppunt bij een bedrijf) en wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen (vroegere natuurvergunning). 
Ga ook na of deze delen horen bij het samenstellen van een aanvraag.

Bijlagen algemeen vraag formulier vragenlijst in addendum vraag addendum verplichte bijlage bij
A1 situeringsplan 1.3 geen A1 plan Elke aanvraag.

Richtlijnen: zie addendum A1.
E1bis MOBER (mogelijk onderdeel van een MER) 2.8 E1 effecten op mobiliteit 

(aanvinken MOBER J/N)
indien ja: bestand toevoegen 200 parkeerplaatsen of meer.

250 woongelegenheden of meer.

Bouwen van handel, horica, kantoorfuncties en diensten met brutovloeropp van 7500 m2 of meer.
Bouwen van gebouwen (complexen) van industrie en bedrijvigheid met een totale brutovloeroppervlakte van 15000 

m2 of meer.

Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen of naar milieu-ingedeelde activiteiten met relevante potentiële 
effecten op mobiliteit. Uit de m.e.r.-screening blijkt dat een MOBER vereist is.
Dit kan NIET voorvallen bij een loutere hervergunning m.b.t. activiteiten die geen fysieke ingrepen in het leefmilieu 
tot gevolg hebben. (fysieke ingrepen: bijvoorbeeld groeve en een graverij). 

F1 vertrouwelijke informatie 6.1 geen geen Voor MER kan een onderdeel mogelijk confidentieel zijn, mits dienst MER akkoord is.
Confidentiële delen worden geregeld in het Vlaamse omgevingsloket via de rechten. Of deze functionaliteit al is 
voorzien, is niet duidelijk.
Ook voor OVR kan dit voorkomen.    

Confidentiële delen van de aanvraag andere dan MER en OVR horen ter inzage te liggen bij het bedrijf. Er mag 
geen sprake zijn van schade van het openbaar onderzoek door delen als confidentieel te beschouwen. 

Indien er een confidentieel is dient dit in het Vlaamse omgevingsloket onder het luik van confidentiële informatie te 
zijn opgeladen. Informatie die op een andere plaats is opgeladen komt mogelijk op het publieke loket terecht. De 
publicatie op het publieke loket gebeurt automatisch, inclusief welke informatie erop komt. De provincie en 
gemeente die het openbaar onderzoek organiseert kunnen geen documenten toevoegen of afhalen van het 
publieke loket.

Dit is een intern werkinstrument van de Dienst Omgevingsvergunningen van de provincie Antwerpen. 

kleinhandelsactiviteiten en/of wijziging van vegetatie of KLE (= omgevingsproject in het OMV-loket)
leidraad "samenstellen van een aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en/of ingedeelde activiteiten en/of



F2 bewijs van betaling dossiervergoeding 6.2 geen geen Er geldt een dossiervergoeding voor aanvragen bij de provincie 
(https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/omgevingsvergunningen/praktische-wegwijzer/gids-voor-het-
samenstellen-van-een-dossier/dossiervergoeding.html). Voeg het bewijs van betaling van de dossiervergoeding bij 
het dossier. Het bedrag hangt af van de procedure en of er een MER of OVR is bijgevoegd bij de aanvraag. Een 
m.e.r.-screening is geen MER. Enkel wanneer een MER is toegevoegd bij de aanvraag geldt het hoogste tarief.

Let op: het rekeningnummer is gewijzigd ten opzichte van de milieuvergunning!
Voor omgevingsberoepen (= beroep bij deputatie tegen een beslissing van een gemeente) zijn de tarieven 
vastgelegd in de wetgeving en is er een ander rekeningnummer.

Wanneer de provincie de vergunnningverlenende overheid is, is er GEEN vergoeding aan Vlaanderen vereist. De 
dossiervergoeding aan Vlaanderen, zoals voorzien in de wetgeving, geldt enkel voor projecten van de Vlaamse 
gesloten lijst. 

Wat bij indiening bij de foute overheid: wanneer het dossier door de provincie wordt doorgestuurd naar de 
bevoegde overheid tijdens de fase van volledigheid en ontvankelijkheid dan wordt de dossiervergoeding terug 
gestort. 
Wanneer er te veel is betaald, (bvb hoogste tarief, maar de aanvraag bevat geen MER en ook geen OVR), dan 
wordt het teveel terug gestort.

F3 aanvraag van een omgevingsvergunning van bepaalde duur 6.6 F3 F3: vraag naar een beschrijving (bestand) De vergunningverlener levert in principe een omgevingsvergunning af voor onbepaalde tijd. Op het permanente 
karakter van de omgevingsvergunning zijn er een aantal uitzonderingen die limitatief opgesomd zijn in artikel 68 
van het decreet omgevingsvergunning.
Voor het milieuluik kan onbepaalde duur enkel bij hervergunning of nieuwe inrichting. Bij verandering zonder 
hervergunning geldt het principe van koppeling aan de basisvergunning.

Wanneer kan “voor onbepaalde duur” voorkomen:
- Aanvraag in de gewone of vereenvoudigde procedure voor enkel stedenbouwkundige handelingen;
- Aanvraag in de gewone of vereenvoudigde procedure voor een nieuwe inrichting van klasse 1 of 2  (m.a.w. er is 
geen lopende basisvergunning om aan te koppelen). De aanvraag kan louter mogelijk enkel  
activiteiten/inrichtingen met milieurubrieken bevatten, maar kan ook gemengd zijn (stedenbouwkundige 
handelingen en milieu);
- Aanvraag in de gewone procedure voor een hervergunning van een inrichting van klasse 1 of 2 (al dan niet 
samen met een verandering). 
=> Wat NIET: een verandering (uitbreiding, wijziging, toevoeging) van vergunningsplichtige activiteiten van 
indelingslijst van Vlarem II ZONDER hervergunning. Het stedenbouwkundig deel kan voor onbepaalde duur zijn, 
maar het milieudeel NIET.

Wanneer kan “geheel voor bepaalde duur” voorkomen:
- De aanvrager wenst dit: project met een bepaalde duur (bvb een ontginning).
- Aanvraag in de gewone procedure voor enkel milieu, waarbij de aanvraag betrekking heeft op een verandering 
(uitbreiding, wijziging, toevoeging) van vergunningsplichtige activiteiten van indelingslijst van Vlarem II ZONDER 
hervergunning.
- Aanvraag in de vereenvoudigde procedure voor enkel milieu.
- Aanvraag voor enkel een tijdelijke inrichting. Let wel: hier is bedoeld de tijdelijke inrichting zoals gedefinieerd in 
titel V van het DABM (max, duur 3 van 3 maanden of 1 jaar als ze verband houden met een bouwwerf).
- Melding van een activiteiten/inrichtingen van klasse 3 horende bij een vergunde inrichting van klasse 1 of 2.

Wanneer kan “gedeeltelijk voor bepaalde duur” voorkomen:
- De aanvrager wenst dit: een deel van het project krijgt een bepaalde duur. Bvb een installatie gaat maar een paar 
jaar meer gebruikt worden, maar andere installaties zijn gewenst voor onbepaalde duur.
- Aanvraag in de gewone procedure voor een gemengd project (milieu en stedenbouwkundige handelingen), 
waarbij de aanvraag betrekking heeft op een verandering (uitbreiding, wijziging, toevoeging) van 
vergunningsplichtige activiteiten van indelingslijst van Vlarem II ZONDER hervergunning. Het stedenbouwkundig 
deel is voor onbepaalde duur, maar het milieudeel van bepaalde duur (koppeling aan de basisvergunning).
- Aanvraag in de vereenvoudigde procedure voor een gemengd project (milieu en stedenbouwkundige 
handelingen). 
Het stedenbouwkundig deel is voor onbepaalde duur, maar het milieudeel van bepaalde duur (koppeling aan de 
basisvergunning).
- Aanvraag bevat naast andere activiteiten (stedenbouwkundige handelingen en/of nieuwe inrichting of 
hervergunning van klasse 1 of 2) ook een tijdelijke inrichting. Let wel: hier is bedoeld de tijdeljke inrichting zoals 
gedefinieerd in titel V van het DABM (max. duur van 3 maanden of 1 jaar als ze verband houden met een 
bouwwerf).

F4 aanvraag van een gefaseerde omgevingsvergunning 6.7 F4: vraag naar een beschrijving (bestand) Dit kan van toepassing zijn voor een groot project waarvan verwacht wordt dat de implementatie/bouw van het 
project over lange periode kan lopen. 

De fasen worden ingeschreven onder de vergunningstermijn in de vergunning met vermelding van de 
aanvangsdatum van elke fase. In de aanvraag dient de aanvangsdatum van elke fase te zijn opgenomen.



MER-plicht & m.e.r.-screening
Bijlage vraag formulier vragenlijst in addendum vraag addendum verplichte bijlage bij
D1 definitief goedgekeurd milieueffectenrapport
incl. goedkeuring MER door dienst MER

4.2 geen vraag naar toevoegen van bestanden Kan enkel voorkomen bij aanmelding voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning (dus voor 23 februari 
2017).

Bij grote inrichtingen met meerdere installaties komt het voor dat er al een algemeen deel is dat opnieuw moet 
worden toegevoegd om te kunnen oordelen over de effecten van de inrichting. De goedkeuring gebeurt tijdens de 
vergunningsprocedure en is beperkt tot het ondereel dat deel uitmaakt van de aanvraag.

D2 ontwerp van milieueffectenrapport
incl. voorlopige goed- of afkeuring MER door dienst MER

4.3  en 4.7 geen vraag naar toevoegen van bestanden De goedkeuring van de MER gebeurt tijdens de procedure. De aanmelding bij dienst MER moet voorgaand aan de 
indiening van het omgevingsproject zijn gebeurd.
Zorg dat het ontwerp-MER van goede kwaliteit is bij de indiening. Voor complexe projecten is het aangewezen om 
informeel met de dienst Mer de inhoud van belangrijke delen van het MER af te stemmen.
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/omgevingsvergunningen/praktische-wegwijzer/gids-voor-het-
samenstellen-van-een-dossier/integratie-mer-en-ovr.html 

F1 vertrouwelijke informatie 4.4 geen vraag naar toevoegen van bestanden Voor MER kan een onderdeel mogelijk confidentieel zijn, mits dienst MER akkoord is.
Confidentiële delen worden geregeld in het Vlaamse omgevingsloket via de rechten. Of deze functionaliteit reeds 
voorzien is, is niet duidelijk.
Er mag geen sprake zijn van schade van het openbaar onderzoek door delen als confidentieel te beschouwen.

D3 verzoek tot ontheffing van de rapportageverplichting en bewijs 
van verlening van ontheffing

4.5 geen vraag naar toevoegen van bestanden Een ontheffing moet steeds VOORAFGAAND aan de indiening van de aanvraag zijn goedgekeurd.

D4 omgeving van het project 4.6 en 4.7
vragen onder punt 5

D4 Van zodra er milderende maatregelen 
van toepasssing zijn dan is een antwoord 
op één of meerder van volgende vragen 
vereist.
E1 effecten op mobiliteit
E2 effecten op bodem
E3 effecten op het watersysteem
E4 effecten op luchtkwaliteit
E5 effecten van geluid of trillingen
E6 effecten op de biodiversiteit
E7 risico op zware ongevallen of rampen
E8 effecten op onroerend erfgoed
E9 effecten van licht of straling
E10 effecten van de productie van 
afvalstoffen
E11 andere effecten
E12 cumultatieve effecten

Dit is een combinatie van aanvinkvelden 
en vrije tekstvelden in het loket. Bij 
voorkeur laad je hier een bestand op met 
de antwoorden op alle bovenstaande 
punten. Het invullen van vrije tekstvakken 
in het loket bemoeilijkt de leesbaarheid 
van het dossier.

In het geval m.e.r.-screening vereist is. Zie 
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/omgevingsvergunningen/praktische-wegwijzer/gids-voor-het-
samenstellen-van-een-dossier/m-e-r--screening-.html 
D4 is informatie over de omgeving binnen een straal van 700m via geopunt.be
Door het invullen van de vragen onder punt 5 van het formulier, wordt de m.e.r.-screeningsnota ingevuld. Wanneer 
er een potentieel effect is op een compartiment moet een bijkomende bijlage bij het dossier gevoegd worden.
E1 effecten op mobiliteit
E2 effecten op bodem
E3 effecten op het watersysteem
E4 effecten op luchtkwaliteit
E5 effecten van geluid of trillingen
E6 effecten op de biodiversiteit
E7 risico op zware ongevallen of rampen
E8 effecten op onroerend erfgoed
E9 effecten van licht of straling
E10 effecten van de productie van afvalstoffen
E11 andere effecten
E12 cumultatieve effecten

Kruis in 4.7 enkel “nee” aan indien er absoluut geen effect is of mogelijk is op een bepaald milieucompartiment.
Concreet betekent dit dat voor activiteiten waarvoor de m.e.r.-screening van toepassing is, de overeenkomstige 
vragen in punt 5 van het aanvraagformulier met “ja” beantwoord dienen te worden en dat de overeenkomstige 
gevraagde addenda toegevoegd dienen te worden.

Watertoets - machtiging onbevaarbare waterloop Meer info zie: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/wonen-of-werken-langs-
een-waterloop/watertoets.html

Bijlage vraag formulier vragenlijst in addendum vraag addendum verplichte bijlage bij
B25 aanstiplijst hemelwater 2.2

geen
geen
E3

vraag naar een bestand
E3 - vraag 1

Aanvraag met stedenbouwkundige handelingen.
Aftoetsen hemelwaterverordening.

Grootte van de verharding of bebouwing: nieuw oppervlakte > 40 m2 (incl. bijhorende aanleg van afwatering, 
waarvan voorheen het hemelwater op natuurlijke wijze infiltreerde in de bodem).

E3 effecten op het watersysteem (mogelijk onderdeel van een 
MER)

5.3 E3 combinatie van 
aanvinkvelden en 
invulvelden. 

Aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen met aanstiplijst hemelwater (B25).
Aanvragen voor lozing (R3) en grondwaterwinningen (R53).

Van belang voor de omschrijving in artikel 1 van de vergunning (commodo):
- Aanvraag tot afwijking van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater;
- Werken aan de bedding van de waterloop waarvoor een machtiging gevraagd wordt.

E3bis hemelwaterstudie geen E3 E3 - vraag 6



E3 detailplannen van de werken aan de bedding van de waterloop 
of van de werken binnen de 5 meter erfdienstbaarheidszone langs 
een onbevaarbare waterloop

geen E3 E3 - vraag 7 Bij werken aan de bedding van de waterloop of van de werken binnen de 5 meter erfdienstbaarheidszone langs 
een onbevaarbare waterloop EN de machtiging is nog NIET verkregen.

De machtinging kan verleend worden via de omgevingsvergunning, mits dit duidelijk in artikel 1 is opgenomen 
(onderdeel van de commodo).

Natuur: (de natuurtoets is mogelijk onderdeel van een MER)
Bijlage vraag formulier vragenlijst in addendum vraag addendum verplichte bijlage bij
E6 effecten op biodiversiteit 5.6 vragen naar toevoegen van 

bestanden
In te vullen relevant "Ja" of "Nee" bij:
- Aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA) voor inrichting van klasse 1 of 2;
- Aanvragen met m.e.r.-screening.

Van zodra er milderende maatregelen van toepasssing zijn, kruis dan "ja" aan en geef een antwoord op de vragen 
in addendum E6.

E6bis rapport voortoets E6 E6 - vraag 3 Zie https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/omgevingsvergunningen/praktische-wegwijzer/gids-voor-het-
samenstellen-van-een-dossier/natuurtoets.html

E6 impactscore E6 (hoort bij voortoets) Zie https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/omgevingsvergunningen/praktische-wegwijzer/gids-voor-het-
samenstellen-van-een-dossier/natuurtoets.html

E6ter passende beoordeling (mogelijk onderdeel van een MER) E6 E6 - vraag 4 Zie https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/omgevingsvergunningen/praktische-wegwijzer/gids-voor-het-
samenstellen-van-een-dossier/natuurtoets.html

E6quater advies van het Agentschap voor Natuur en Bos E6 E6 - vraag 5 Zie https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/omgevingsvergunningen/praktische-wegwijzer/gids-voor-het-
samenstellen-van-een-dossier/natuurtoets.html

E6quinquies document dat aantoont dat de aanvraag geen 
onvermijdbare of onherstelbare schade toebrengt aan de natuur in 
een VEN (mogelijk onderdeel van een MER)

E6 E6 - vraag 6 Zie https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/omgevingsvergunningen/praktische-wegwijzer/gids-voor-het-
samenstellen-van-een-dossier/natuurtoets.html

E6sexies toestemming voor afwijking van de wetgeving E6 E6 - vraag 7 Zie https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/omgevingsvergunningen/praktische-wegwijzer/gids-voor-het-
samenstellen-van-een-dossier/natuurtoets.html

E6 milderende maatregelen PAS-lijst E6 E6 - vraag 1 Voor veehouderijen nabij SBZ.
V1 gegevens van de vegetatiewijziging 1.2 V1 In te vullen indien de aanvraag betrekking heeft op een vergunningsplichtige wijziging van vegetatie of kleine 

landschapselementen (de vroegere natuurvergunning).
B23 ontbossen 
voorstel tot compensatie (formulier in toepassing van art. 90bis 
van het bosdecreet)
kopie van ministeriële beslissing tot ontheffing van het verbod tot 
ontbossing (in voorkomend geval)

2.1.c) Ontbossen.

Erfgoedtoets: (mogelijk onderdeel van een MER)
Bijlage vraag formulier vragenlijst in addendum vraag addendum verplichte bijlage bij
B32 bekrachtigde archeologienota
dit is de archeologienota + het bewijs van de bekrachtiging

2.13 vraag naar toevoegen van 
een bestand

geen Voor stedenbouwkundige handelingen met ingreep in de bodem: artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet 
van 12 juli 2013
Voorafgaand aan het aanvragen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen moet een 
archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 en artikel 5.4.12 opgesteld en gemeld worden in volgende situaties:
1° aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief beschermde archeologische 
site;
2° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de vergunningsplichtige ingreep in de bodem 100 m² of meer 
beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 300 m² of 
meer bedraagt en waarbij de betrokken percelen geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in archeologische zones, 
opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones;
3° aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de vergunningsplichtige ingreep in de bodem 1000 m² of meer 
beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m² of 
meer bedraagt en waarbij de percelen volledig gelegen zijn buiten archeologische zones, opgenomen in de 
vastgestelde inventaris van archeologische zones.

Voor de toepassing van dit artikel op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale oppervlakte van de hele 
werf van het te vergunnen werk.

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt van die verplichting 
vrijgesteld:
1° indien de aanvraag volledig betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten 
valt, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;
2° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden 
binnen een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones, waarbij de 
oppervlakte van de vergunningsplichtige ingreep in de bodem buiten het gabarit van de bestaande lijninfrastructuur 
en haar aanhorigheden minder dan 100 m² beslaat;
3° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden 
buiten een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones en buiten een 
voorlopig of definitief beschermde archeologische site, waarbij de oppervlakte van de vergunningsplichtige ingreep 
in de bodem buiten het gabarit van de bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden minder dan 1000 m² 
beslaat, wanneer de lijninfrastructuur waarvoor de omgevingsvergunning wordt 



aangevraagd meer dan 1000 meter bedraagt;
4° indien de aanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is, de totale oppervlakte van de 
vergunningsplichtige ingreep in de bodem minder dan 5000 m² beslaat, en de betrokken percelen volledig gelegen 
zijn buiten woongebied of recreatiegebied en buiten archeologische zones opgenomen in de vastgestelde 
inventaris van archeologische zones en buiten beschermde archeologische sites;
5° indien de handelingen louter betrekking hebben op verbouwingswerken of vernieuwbouw, zonder bijkomende 
vergunningsplichtige ingreep in de bodem;
6° indien de handelingen louter betrekking hebben op de regularisatie van vergunningsplichtige projecten, 
overeenkomstig artikel 81 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en alle 
vergunningsplichtige ingrepen in de bodem al zijn uitgevoerd;
7° indien de stedenbouwkundige aanvraag kadert in verbeterd bodembeheer en uitsluitend betrekking heeft op een 
reliëfwijziging in agrarisch gebied, niet gelegen in een archeologische zone zoals opgenomen in de vastgestelde 
inventaris van archeologische zones of een voorlopig of definitief beschermde archeologische site, als gevolg van 
een afgraving van teelaarde tot 40 cm en de latere toevoeging met dezelfde teelaarde.
8° indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden binnen het gabarit van bestaande lijninfrastructuur en 
haar aanhorigheden;
9° indien de aanvraag geheel betrekking heeft op percelen binnen het grondgebied van een erkende 
onroerenderfgoedgemeente waarvoor de gemeenteraad in een gemeentelijk reglement een vrijstelling heeft 
voorzien en de aanvraag geen betrekking heeft op beschermde goederen of op percelen die geheel of gedeeltelijk 
gelegen zijn in een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones. De 
vrijstellingen in het gemeentelijk reglement zijn gebaseerd op onderzoek naar de archeologische situatie in de 
betrokken gemeente door een erkende archeoloog in dienst van de erkende onroerenderfgoedgemeente en 
hebben betrekking op percelen met een oppervlakte van 5000 m² of minder.

B33 informatie onroerend erfgoed 2.14 vraag naar toevoegen van 
een bestand

geen Een aanvraag voor een project in beschermd erfgoed (van toepassing op alle aanvragen).
Een aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen gelegen in erfgoedlandschap.

Wat zeker in het dossier moet staan voor de erfgoedtoets:  
• een nauwkeurige beschrijving van de werkzaamheden en handelingen of een bestek; 
• een beschrijving van de noodzaak van de werkzaamheden en handelingen;
• een beschrijving van de uitvoeringstechniek en het te gebruiken materiaal, eventueel met een technische fiche; 
• een beschrijving van de huidige staat van het goed; 
• de precieze plaats waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd; 
• tekeningen of plannen;
• een situeringsplan; 
• fotomateriaal van de bestaande toestand van het goed; 
• vermoedelijke startdatum en vermoedelijke einddatum.

E8 effecten op het onroerend erfgoed 5.8 vragen naar toevoegen van 
bestanden

Een aanvraag voor een project in beschermd erfgoed (van toepassing op alle aanvragen).
Een aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen gelegen in erfgoedlandschap.

Welke bijlagen toevoegen voor de stedenbouwkundige 
handelingen
Bijlage vraag formulier vragenlijst in addendum vraag addendum verplichte bijlage bij
B26 verantwoordingsnota
dit is een beschrijving van het voorwerp van de aanvraag en van 
de ruimtelijke context van de geplande werken en voorzieningen 
voor de toegankelijkheid als het gebouw toegankelijk is voor het 
publiek.

2.11 geen vraag naar toevoegen van een bestand Voor alle aanvragen met stedenbouwkundige handelingen:
- beschrijving van het voorwerp van de aanvraag
- beschrijving van de ruimtelijke context van de geplande werken:
   * uitzicht en toestand van de plaats waar de werken zijn gepland
   * zoneringsgegevens van het goed
   * is de aanvraag in overeenstemming en verenigbaar met de wettelijke en   
      ruimtelijke context. Mocht een (beperkte) afwijking nodig zijn, omschrijf 
      dit dan in punt B26.
   * integratie met de geplande werken in de omgeving
- voorziening om integrale toegankelijkheid te bereiken (in het geval het gebouw geheel of deels toegankelijk is 
voor publliek). Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn voor onthaalruimten, kantoorgebouwen bij een industrieel 
bedrijf.

De omgevingsvergunning verplicht tot het indienen van een geïntegreerd samengesteld dossier milieu en bouw 
voor gemengde projecten. Ga na of er ook een milieudeel nodig is en zo ja, vul ook deel C in. Mocht het milieudeel 
al vergund zijn of de vergunningsaanvraag is hiervoor lopende, verwijs hier dan naar de vergunning of lopende 
aanvraag. Mochten beide delen niet in overeenstemming zijn (bvb. de gebouwen zijn anders ingepland dan 
milieuvergund), dan kan dit deel B van de aanvraag ook bestaan uit de regularisatie van de feitelijke situatie.



B27.X plannen en documenten voor de stedenbouwkundige 
handelingen

2.4 vraag naar toevoegen van plannen Voor alle aanvragen met stedenbouwkundige handelingen
plannen en foto's over de stedenbouwkundige handelingen, waarbij X invullen overeenkomstig het 
NORMENBOEK: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/normenboeken-voor-dossiersamenstelling

Raadpleeg voor aanvragen met stedenbouwkundige handelingen het normenboek OMV, zodat plannen en foto’s 
correct zijn opgemaakt (bestandtype, informatie per plan, …). De bouwplannen (R27-X) mogen geen lagen 
bevatten.
Voor de bouwplannen (R27-X) vereist het omgevingsloket dat de naamgeving de codificatie BA_[Voorwerp-
ID]_[Tekeningsoort]_[Toestand]_[Volgnummer]_[Vrije tekst].EXT volgt.
Indien de naamgeving afwijkt dan zorgt dit mogelijk voor technische problemen bij het opladen in het 
omgevingsloket van de beslissing van de vergunningverlenende overheid over de aanvraag.
De naamgeving voor de bouwplannen start met “BA-” en niet met “R27-BA-“.
Voor alle andere bijlagen wordt gevraagd wel te starten met het nummer zoals voorzien in het formulier.
Bvb. B34-vooradvies hulpverleningszone (brandweer)
Bvb. C6.7 energiestudie
Bvb C8A: specifieke plannen voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten
Bvb. R3: lozing van afvalwater en koelwater

Het normenboek stelt:
“Wanneer de huidige toestand van het gebouw/de constructie werd gewijzigd ten opzichte van de vergunde 
toestand en dit zonder dat er een aanvraag werd ingediend dienen er met uitzondering van het inplantingsplan van 
alle andere verplichte plannen (grondplannen, sneden, terreinprofiel en gevels) een bijkomende versie te worden 
ingediend met de toestand van het gebouw/de constructie zoals het werd vergund.”

Bij regularisatiedossiers kan er akkoord worden gegaan met een werkwijze waarbij er voor de vergunde situatie 
geen volledig nieuwe set tekeningen wordt ingediend, maar enkel de oorspronkelijk vergunde plannen/tekeningen 
worden ingediend. Dit op voorwaarde dat deze overeenkomen met de gegevens uit het gemeentelijke 
vergunningenregister en de te regulariseren handelingen duidelijk te onderscheiden zijn op de plannen/tekeningen 
van de bestaande en gewenste toestand.

rooilijnplan - grafisch plan

(verplicht toe te voegen op grond van Gemeentewegendecreet)

nog niet opgenomen in 
formulier en loket

Aanvragen voor de aanleg, wijziging en/of verplaatsing van een gemeenteweg met invloed op de rooilijn. Vereisten 
dossiersamenstelling:

- rooilijnplan met actuele en toekomstige rooilijn;
- de kadastrale vermelding van de sectie, de nummers en de oppervlakte van de getroffen kadastrale percelen en 
onroerende goederen;
- de naam van de eigenaars van de getroffen kadastrale percelen en onroerende goederen volgens kadastrale 
gegevens of andere gegevens die voor het gemeentebestuur beschikbaar zijn;
- in voorkomend geval een berekening van de eventuele waardevermindering of waardevermeerdering van de 
gronden ten gevolge van de aanleg, wijziging of verplaatsing van een gemeenteweg overeenkomstig artikel 28;
- in voorkomend geval de nutsleidingen die door de wijziging of verplaatsing van de gemeenteweg op private 
eigendom zullen liggen.

Aanvragen voor de opheffing van een gemeenteweg (en dus ook van de rooilijn). Vereisten dossiersamenstelling:

- grafisch plan met aanduiding van de op te heffen rooilijn;
- de kadastrale vermelding van de sectie, de nummers en de oppervlakte van de getroffen kadastrale percelen en 
onroerende goederen;
- de naam van de eigenaars van de getroffen kadastrale percelen en onroerende goederen volgens kadastrale 
gegevens of andere gegevens die voor het gemeentebestuur beschikbaar zijn;
- in voorkomend geval een berekening van de eventuele waardevermindering of waardevermeerdering van de 
gronden ten gevolge van de aanleg, wijziging of verplaatsing van een gemeenteweg overeenkomstig artikel 28;
- in voorkomend geval de nutsleidingen die door de wijziging of verplaatsing van de gemeenteweg op private 
eigendom zullen liggen.

Afbakeningsplan niet opgenomen in 
formulier en loket

Van toepassing op dossiers waarbij de verlegging van een gecategoriseerde waterloop wordt gevraagd.

Vormvereisten: op één gebundeld plan een liggingsplan en een verdelings- en afpalingsplan
met op beide plannen :
- duidelijke aanduiding afgeschaft, nieuw en te behouden tracé 
en op het verdelings-afpalingsplan:
- opdeling in loten (percelen) met vermelding perceelsnummer (of zonder nummer)
- aanduiding naam waterloop
- aanduiding grenspalen
Onder deze plannen staat dan vervolgens:
- coördinatenlijst (Lambert 72)
- naam van de beëdigd landmeter-expert welke het plan heeft opgesteld
- datum van handtekening expert

B25 aanstiplijst hemelwater --> zie watertoets hierboven 2.2 geen Watertoets - aftoetsen hemelwaterverordening.

Grootte van de verharding of bebouwing: nieuw oppervlakte > 40 m2 (incl. bijhorende aanleg van afwatering, 
waarvan voorheen het hemelwater op natuurlijke wijze infiltreerde in de bodem).



G1 gegevens over de medeaanvrager 7.1 G1 (aanvink- en invulvelden 
voor de gegevens van de 
medeaanvrager).

Dit kan van toepassing zijn bij een dossier met stedenbouwkundige handelingen. 

Addendum G1 voorziet dezelfde vragen voor de medeaanvrager dan wat onder punt 7 van het formulier (vragen 
7.1 tem 7.4) gevraagd wordt voor de aanvrager.

Wanneer de medewerking van een architect vereist is, moet de aanvraag ondertekend worden door de architect.  --
> zie punt 11 van het formulier.
De aanvrager mag mee ondertekenen maar dit moet niet.

G2 gegevens over de medearchitect die de plannen opmaakt 7.6 G2  (aanvink- en 
invulvelden voor de 
gegevens van de 
medeaanvrager)

Dit kan van toepassing zijn bij een dossier met stedenbouwkundige handelingen waarvoor de medewerking van 
een architect vereist is. Wanneer geen medewerking van een architect vereist is, kan de aanvrager de aanvraag 
ondertekenen. --> zie punt 10 van het formulier.

Addendum G2 voorziet dezelfde vragen voor de medearchitect dan wat onder punt 7 van het formulier (vragen 7.6 
tem 7.8) gevraagd wordt voor de architect.

I1 bewijs van inschrijving in bijzonder register 11.1 geen geen Bij een dossier met stedenbouwkundige handelingen waarvoor de medewerking van een architect vereist is. --> 
artikel 8, tweede en derde lid van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten.

I2 beslissing van de gouverneur 11.1 geen geen Bij een dossier met stedenbouwkundige handelingen waarvoor de medewerking van een architect vereist is. --> 
artikel 4, tweede lid van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en beroep van architect.

B2 gebouwen 2.1.a) - (her)bouwen, 
verbouwen, slopen 
met architect
2.1.d) - hoofdfunctie 
wijzigen
2.1.e) - woning 
opsplitsen
2.1.f) - 
binnenverbouwingen 
zonder architect

B2 (aanvink- en invulvelden) De aanvraag heeft betrekking op gebouwen (incl. wijziging hoofdfunctie).

B3 eengezinswoning geen B3 is een combinatie van 
aanvink- en invulvelden

B2 - vraag 13 Functie van het gebouw na uitvoering van de stedenbouwkundige handelingen.

B4 meergezinswoning geen B4 bestaat uit invulvelden B2 - vraag 13 Functie van het gebouw na uitvoering van de stedenbouwkundige handelingen.
B5 studentenkamerwoning of kamerwoning geen B5 is een combinatie van 

aanvink- en invulvelden
B2 - vraag 13 Functie van het gebouw na uitvoering van de stedenbouwkundige handelingen.

B6 commerciële functies (detailhandel, dancing, restaurant en 
café, kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen)

geen B6 is een combinatie van 
aanvink- en invulvelden

B2 - vraag 13 Functie van het gebouw na uitvoering van de stedenbouwkundige handelingen.

B7 dagrecreatie, met inbegrip van sport - gegevens van het 
complex

geen B7 is een combinatie van 
aanvink- en invulvelden

B2 - vraag 13 Functie van het gebouw na uitvoering van de stedenbouwkundige handelingen.

B8 dagrecreatie, met inbegrip van sport - gegevens van het 
gebouw

geen B8 is een combinatie van 
aanvink- en invulvelden

B2 - vraag 13 Functie van het gebouw na uitvoering van de stedenbouwkundige handelingen.

B9 verblijfsrecreatie - gegevens van het complex geen B9 is een combinatie van 
aanvink- en invulvelden

B2 - vraag 13 Functie van het gebouw na uitvoering van de stedenbouwkundige handelingen.

B10 verblijfsrecreatie - gegevens van het gebouw geen B10 is een combinatie van 
aanvink- en invulvelden

B2 - vraag 13 Functie van het gebouw na uitvoering van de stedenbouwkundige handelingen.

B11 industrie en bedrijvigheid - gegevens van het complex geen B11 bestaat uit invulvelden B2 - vraag 13 Functie van het gebouw na uitvoering van de stedenbouwkundige handelingen.
B12 industrie en bedrijvigheid - gegevens van het gebouw geen B12 is een combinatie van 

aanvink- en invulvelden
B2 - vraag 13 Functie van het gebouw na uitvoering van de stedenbouwkundige handelingen.

B13 landbouw in de ruime zin - gegevens van het complex geen B13 is een combinatie van 
aanvink- en invulvelden

B2 - vraag 13 Functie van het gebouw na uitvoering van de stedenbouwkundige handelingen.

B14 landbouw in de ruime zin - gegevens van het gebouw geen B14 is een combinatie van 
aanvink- en invulvelden

B2 - vraag 13 Functie van het gebouw na uitvoering van de stedenbouwkundige handelingen.

B15 gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen - 
gegevens van het complex

geen B15 bestaat uit invulvelden B2 - vraag 13 Functie van het gebouw na uitvoering van de stedenbouwkundige handelingen.

B16 gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen - 
gegevens van het gebouw

geen B16 is een combinatie van 
aanvink- en invulvelden

B2 - vraag 13 Functie van het gebouw na uitvoering van de stedenbouwkundige handelingen.

B17 verbouwen van gevels en daken en inwendige 
renovatiewerken

2.1.f) B17 is een combinatie van 
aanvink- en invulvelden

Handelingen aan en rond gebouwen zonder architect.

B18 bijgebouwen (bvb garage, veranda) 2.1.f) B18 is een combinatie van 
aanvink- en invulvelden

Handelingen aan en rond gebouwen zonder architect.

B19 niet-overdekte lage constructies bij een gebouw (bvb terras, 
zwembad, vijver)

2.1.f) B19 is een combinatie van 
aanvink- en invulvelden

Handelingen aan en rond gebouwen zonder architect.



B20 terreinaanlegwerken 2.1.c)
2.1.f )

B20 is een combinatie van 
aanvink- en invulvelden

Vellen van bomen - geen bos.
Wjzigen reliëf van de bodem.
Recreatieve terreinen aanleggen of inrichten (bvb golfterrein, zwembad).
Grond gebruiken, aanleggen of inrichten (bvb opslaan van voertuigwrakken, afval, materialen, parking).

Voor het kappen van bomen met een omtrek van meer dan 1 meter op 1 meter boven het maaiveld, die niet in 
bossen gelegen zijn, is een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig.
Bepaalde gemeentes hebben deze algemene regel opnieuw verstrengd of voeren extra regels uit bij het kappen 
van bomen. Daarom vraag je het best bij de gemeente na welke regels voor het kappen van bomen van 
toepassing zijn.
Op de algemene regel zijn heel wat vrijstellingen geformuleerd (bv. in het geval van acuut gevaar of wanneer 
leidingbeheerders bomen moeten kappen. 
Meer info: https://www.natuurenbos.be/vrijstellingen-stedenbouwkundige-vergunningsplicht-kappen-bomen-buiten-
bos 

B21 andere handelingen (vrijgesteld van de medewerking van een 
architect) 

2.1.f ) B21 is een combinatie van 
aanvink- en invulvelden

handelingen aan en rond gebouwen zonder architect (bvb zonnepanelen, airco's, opslag van materialen).

B22 verhardingen, infrastructuur en technische werken 2.1.b) B22 is een combinatie van 
aanvink- en invulvelden

Verhardingen.
Nutsvoorzieningen en aanhorigheden (bvb fietspaden, windturbines, RWZI, leidingen).
Infrastructuur van benzinestation, raffinaderijen, chemie en petrochemie, containerpark, afvalopslag, 
afvalverwerking.

B23 ontbossen --> mogelijk een onderdeel van de natuurtoets
voorstel tot compensatie (formulier in toepassing van art. 90bis 
van het bosdecreet)
kopie van ministeriële beslissing tot ontheffing van het verbod tot 
ontbossing (in voorkomend geval)

2.1.c) B23 is een voorstel tot 
compensatie (document)

Ontbossen.

B24 plaatsen van publiciteitsinrichtingen 2.1.g) B24 is een combinatie van 
aanvink- en invulvelden

Publiciteitsinrichtingen.

B29 bescheiden woonaanbod 2.7 B29 is een combinatie van 
aanvink- en invulvelden

Groepswoningbouwproject of (her)bouw appartementsgebouwen.

B30 sloopopvolgingsplan 2.10 B30 vraag naar een 
document
sjabloon: 
http://www.ovam.be/sites/de
fault/files/FILE12387531039
35ovfm090403_Sloopinvent
aris_afvalstoffen.pdf 

Sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken bij gebouwen waarvan het totale bouwvolume groter is dan 1.000 m³ 
voor alle niet-residentiële gebouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, of groter dan 5.000 m³ voor alle in 
hoofdzaak residentiële gebouwen, met uitzondering van engezinswoningen, waarop de aanvraag betrekking heeft;

Sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken in het kader van infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan 
infrastructuur waarvan het volume groter is dan 250 m³.

https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/afval/sloopinventaris-afvalstoffen 

B31 advies toegankelijkheid 2.12 Wetgeving op toegankelijkheid van gebouwen waar toegang is voor publiek is van toepassing.

Voor gebouwen die publiek toegankelijk zijn, is er in bepaalde gevallen een toegankelijkheidsadvies vereist  door 
een daartoe erkende instantie. Met name bij:
• aanvragen voor gebouwen, opgericht voor het gebruik of de uitbating door de overheid of gebruikt/uitgebaat in 
opdracht van de overheid, waarbij afgeweken wordt van de huidige normen inzake toegankelijkheid. 

• gebouwen/gebouwencomplexen met een totale publiek toegankelijke oppervlakte van meer dan 7500m2 na de 
werken, ongeacht de hoedanigheid van de aanvrager.

Echter ook onder de grens van grootte is toegankelijkheid een aspect die beoordeling vraagt. 
Toegankelijkheid is steeds van belang bij een aanvraag met stedenbouwkundige handelingen voor een gebouw dat 
publiek toegankelijk is. 
Dit kan ook een ontvangstruimte zijn voor bezoekers bij een industriële activiteit. 
Wanneer het project niet onder de criteria valt vervat onder de gedachtestreepjes in bovenvermelde paragraaf mag 
de architect dit opstellen.



B34 vooradvies hulpverleningszone (brandweer) geen B2 - vraag 8
B12 - vraag 6

Verplicht onderdeel van de aanvraag bij gebouwen met referentiehoogte > 15 meter.
Verplicht onderdeel van de aanvraag bij gebouwen van klasse B en C met functie industrie en bedrijvigheid,

klasse B = brandbelasting bedraagt tussen 350 MJ/m2 en 900 MJ/m2 (zie vraag 5); 

klasse C = brandbelasting bedraagt meer dan 900 MJ/m2 (zie vraag 5). 

Dit kan ook een verklaring zijn dat het vooradvies gevraagd meer dan 45 dagen geleden, maar niet werd 
ontvangen.

In overleg met de 5 brandweerzones zijn afspraken gemaakt over welke aanvragen worden voorgelegd voor 
advies aan de brandweer. De afspraken gelden voor aanvragen met stedenbouwkundige handelingen.

De provincie vraagt advies aan de brandweer voor aanvragen in de vereenvoudigde of gewone procedure:
o met vooradvies (een vooradvies volstaat niet – de plannen kunnen gewijzigd zijn en de inhoud van de 
vooradviezen zijn beperkter);
o waarvoor brandweerplannen vereist zijn (ook aanvragen met een goedgekeurde afwijking).

Voor de glastuinbouw bestaat er een type-afwijking op het vlak van brandveiligheid. Dit maakt dat er 
standaardisatie is om een afwijking van de basisnormen te vragen. Dit betekent dat serristen die van de type-
afwijking gebruik maken een dossier indienen bij de FOD Binnenlandse Zaken waar het administratief wordt 
afgehandeld. 
De goedkeuring van de afwijking ontslaat de aanvrager niet om brandweerplannen (cfr. normenboek) toe te 
voegen. Mogelijk staan er nog andere afwijkingen op de plannen die niet in de goedkeuring vervat zitten. Het is 
belangrijk dat de brandweer de goedkeuring van de afwijking samen met de plannen kan beoordelen.). 

Zie ook: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/omgevingsvergunningen/praktische-wegwijzer/gids-voor-
het-samenstellen-van-een-dossier/leidraad-bij-samenstellen/brandweer.html

Welke bijlagen toevoegen voor de ingedeelde activiteiten naar 
milieu (IIOA)
Bijlage vraag formulier vragenlijst in addendum vraag addendum verplichte bijlage bij
C1 korte, niet-technische omschrijving van het voorwerp van de 
aanvraag 

3.1 geen Alle aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA).

De omgevingsvergunning verplicht tot het indienen van een geïntegreerd samengesteld dossier milieu en bouw 
voor gemengde projecten. Ga na of er ook een stedenbouwkundig deel nodig is en zo ja, vul ook deel B van het 
formulier in. Mocht het stedenbouwkundig deel al vergund zijn of de vergunningsaanvraag is hiervoor lopende, 
verwijs hier dan naar de vergunning of lopende aanvraag. Mochten beide delen niet in overeenstemming zijn (bvb. 
activiteiten zijn anders ingepland dan bouwvergund), dan kan dit deel B van de aanvraag ook bestaan uit de 
regularisatie van de feitelijke situatie.

C2 ligging van de ingedeelde inrichting of activiteit (+ 
INRICHTINGSNUMMER)

3.2 geen Alle aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA).

De ligging van de milieu-activiteiten kan verschillend zijn van de situering van de stedenbouwkundige acitiviteiten. 
Bijvoorbeeld een parking voor personenwagens voor personeel en bezoekers is geen ingedeelde activiteit naar 
milieu. Deze parking maakt mogelijk wel deel uit van het stedenbouwkundig deel. Zo zijn er ook activiteiten die 
naar milieu vergunningsplichtig zijn waarvoor geen stedenbouwkundige vergunningsplicht geldt. De intekening in 
het loket voor milieu en stedenbouw kan dus verschillen. In de vergunning zullen alle percelen worden opgenomen.

Het inrichtingsnummer is het (nieuwe) uniek nummer dat wordt toegekend aan een ingedeelde inrichting of 
activiteit. Het inrichtingsnummer hoort dus bij het milieudeel. Dit nummer wordt door het OMV-loket toegekend nav 
de indiening van een eerste dossier met een milieuluik. Wanneer een inrichting van klasse 1 bijvoorbeeld een 
aanvraag indient voor enkel stedenbouwkundige handelingen, dan wordt er nog geen inrichtingsnummer 
toegekend, tenzij de aanvrager per vergissing ook de inrichting intekent voor het milieudeel. Wanneer het OMV-
loket foutief 2 nummers toekent of een foutief nummer toekent, vraag dan aan de vergunningverlenende overheid 
om dit te corrigeren. Neem hiervoor contact op met jouw dossierbehandelaar (zie kaart onder de praktische 
wegwijzer "indiening en opvolging vaneen dossier). Meer informatie over het inrichtingsnummer kan je vinden op 
http://www.milieuinfo.be/web/omgevingsloket/-/inrichtingsnummer



C3 motivatie bij vroegtijdige hernieuwing 3.3
tab "IIOA" - algemeen - 
waarop heeft het 
dossier betrekking?

geen Alle aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA).

De aanvinklijst onder 3.3 van het formulier is van belang om de procedure (gewone, vereenvoudigde of melding) te 
kunnen onderscheiden.

Nieuwe ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 1 of 2: kruis dit aan indien het bedrijf niet vergund is voor 
activiteiten van klasse 1 of 2. De procedure is dan de gewone procedure. Kruis dit NIET aan bij een uitbreiding met 
een nieuwe rubriek van klasse 1 of 2 bij een vergund bedrijf van klasse 1.

Bij verandering: wanneer enkel verandering die beperkt is of beperkt wordt geacht is aangekruist (zonder 
hernieuwing), dan is de vereenvoudigde procedure mogelijk voor het milieudeel. Meer info vind je hiervoor: 
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/omgevingsvergunningen/procedures/vereenvoudigde-procedure--
bevoegdheid-deputatie.html.  Wanneer ook stedenbouwkundige handelingen worden aangevraagd, moeten ook de 
criteria artikel 13 van het uitvoeringsbesluit Omgevingsvergunning afgetoetst worden.

Kruis "in combinatie met een omgevingsvergunningsaanvraag: de melding van een nieuwe ingedeelde inrichting of 
activiteit van klasse 3" ENKEL aan indien je een aanvraag indient voor vergunningsplichtige stedenbouwkundige 
handelingen samen met activiteiten van klasse 3. De vereenvoudigde procedure is van toepassing, mits de 
stedenbouwkundige handelingen voldoen aan de criteria van artikel 13 van het uitvoeringsbesluit 
Omgevingsvergunning. Kruis dit NIET aan bij een verandering van een ingedeelde inrichting, nieuwe inrichting van 
klasse 1 of 2, hernieuwing waarbij er ook activititeiten zijn van klasse 3. 

Kruis "in combinatie met een omgevingsvergunningsaanvraag: de melding van een verandering van een als eerder 
gemelde ingedeelde inrichting of activiteit die na de verandering ingedeeld blijft als inrichting of activiteit van klasse 
3" ENKEL aan indien je een aanvraag indient voor vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen samen 
met de verandering van activiteiten van klasse 3. De vereenvoudigde procedure is van toepassing, mits de 
stedenbouwkundige handelingen voldoen aan de criteria van artikel 13 van het uitvoeringsbesluit 
Omgevingsvergunning. Kruis dit NIET aan bij een verandering van een ingedeelde inrichting, nieuwe inrichting van 
klasse 1 of 2, hernieuwing waarbij er ook veranderingen zijn aan activititeiten van klasse 3. 

Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een uitsluitend tijdelijke inrichting of activiteit is de vereenvoudigde 
procedure van toepassing. Wanneer de tijdelijke activiteit ingedeeld is als klasse 1 of betrekking heeft op de 
exploitatie van een inrichting van klasse 1, dan is de deputatie bevoegd, tenzij de activiteit een uitbreiding is op een 
project van de Vlaamse gesloten lijst. Activiteiten in uitvoering van de uitvoering van werken behoren niet tot de 
exploitatie en kunnen apart aangevraagd worden.

C4 indelingsrubrieken van de ingedeelde inrichting of activiteit 3.4 C4A Alle aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA).

Indien een rubriek niet wijzigt, dien je deze wel als ongewijzigd aan te duiden in het Vlaamse omgevingsloket. Zo 
komt deze rubriek mee in de gecoördineerde toestand te staan en wordt de klasse van de inrichting juist berekend.

C6 materialen, grondstoffen en processen 3.6 C6 (invulvelden) Alle aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA), maar niet voor de melding van activiteiten van 
klasse 3 via de vereenvoudigde procedure.

C7 toestellen 3.7 C7 (invulvelden) Alle aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA), maar niet voor de melding van activiteiten van 
klasse 3 via de vereenvoudigde procedure.

C8A specifieke plannen voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten 3.8 Alle aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA).
Voor de melding van activiteiten van klasse 3 via de vereenvoudigde procedure volstaat een uitvoeringsplan.

Q1 bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden uit de 
vergunning of meldingsakte

3.10 (ja/nee-vraag) Q1 (invulvelden) Alle aanvragen waarbij de aanvrager ook de opgelegd bijzondere voorwaarden in de bestaande en lopende 
vergunning wenst te wijzigen.

Q2 bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van 
de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem II

3.11 (ja/nee-vraag) Q2 (invulvelden) Alle aanvragen waarbij de aanvrager ook wil afwijken van een voorwaarde in Vlarem II en de 
vergunningverlenende overheid bevoegd is. Bvb tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning …

Q4 bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van 
de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem III

3.12 (ja/nee-vraag) Q4 (invulvelden) Alle aanvragen mbt X-bedrijf (GPBV-inrichting) waarbij de aanvrager ook wil afwijken van een voorwaarde in 
Vlarem III en de vergunningverlenende overheid bevoegd is. Bvb tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning 
…

Q5 bijstellling van de bijzonderen milieuvoorwaarden in afwijking 
van de emissiegrenswaarden bepaald in Vlarem III waarbij voldaan 
wordt aan de met BBT-GEN

3.13 (ja/nee-vraag) Q5 (invulvelden) Alle aanvragen mbt X-bedrijf (GPBV-inrichting) waarbij de aanvrager ook wil afwijken van de emissiegrenswaarde 
in Vlarem III en de vergunningverlenende overheid bevoegd is. 

C14 overzicht van de meldingen, milieuvergunningen en 
afwijkingen

3.14 C14 (invulvelden) Alle aanvragen voor veranderingen aan milieuluik van een bestaande en nog vergunde inrichting of bij 
hervergunning.

De vergunningen hoef je niet als bijlage bij het dossier te voegen. Bij aanvragen waar voorheen de gemeente 
bevoegd was, beschikt de provincie niet over de verleende vergunningen. De eerste stap is het opvragen van de 
vergunningen bij de gemeente, dan pas kan het dossier in behandeling worden genomen. 

C6.7 energiestudie geen C6 (invulvelden) --> 
document toevoegen

C6 - vraag 7 Alle aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA) voor een nieuwe inrichting met een totaal jaarlijkse 
primair energieverbruik van ten minste 0,1 PJ.

Alle aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA) voor een verandering van een inrichting met een 
totaal jaarlijkse primair energieverbruik van ten minste 0,1 PJ, waarbij de verandering een jaarlijks primair 
meerverbruik van ten minste 10 TJ met zich meebrengt en de inrichting beschikt reeds over een energieplan.



C6.8 energieplan
voor bedrijven toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten 
voor energie-intensieve bedrijven volstaat het bewijs van 
toetreding.

geen C6 (invulvelden) --> 
document toevoegen

C6 - vraag 8 Alle aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA) voor een hervergunning van een inrichting met een 
totaal jaarlijkse primair energieverbruik van ten minste 0,1 PJ
alle aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA) voor een verandering van een inrichting met een 
totaal jaarlijkse primair energieverbruik van ten minste 0,1 PJ en de inrichting beschikt nog niet over een 
energieplan.

H1 gegevens over de medeaanvrager 8.1 H1 (invul- en aanvinkvelden 
voor gegevens van de 
exploitant)

Dit kan van toepassing zijn op aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA).

Addendum H1 voorziet dezelfde vragen voor de mede-exploitant dan wat onder punt 8 van het formulier (vragen 
8.1 tem 8.5) gevraagd wordt voor de exploitant.

Bijlage m.b.t. preventieve maatregelen --> mogelijk onderdeel 
m.e.r.-screening

vraag formulier vragenlijst in addendum vraag addendum verplichte bijlage bij

E1 effecten op mobiliteit --> MOBER zie algemeen deel (bijlagen 
algemeen) hier boven.

5.1 In te vullen relevant "Ja" of "Nee" bij alle aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA) voor inrichting 
van klasse 1 of 2 en/of in het geval de m.e.r.-screening vereist is.
Van zodra er milderende maatregelen van toepasssing zijn, kruis dan "ja" aan en geef een antwoord op de vragen 
in addendum E1. 
Er kan verwezen worden naar het MER of MER-ontheffing. 

E2 effecten op de bodem 5.2 In te vullen relevant "Ja" of "Nee" bij alle aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA) voor inrichting 
van klasse 1 of 2 en/of in het geval de m.e.r.-screening vereist is.
Van zodra er milderende maatregelen van toepasssing zijn, kruis dan "ja" aan en geef een antwoord op de vragen 
in addendum E2.
Er kan verwezen worden naar het MER of MER-ontheffing. 

E3 effecten op het watersysteem --> hemelwaterstudie zie 
watertoets

5.3 In te vullen relevant "Ja" of "Nee" bij alle aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA) voor inrichting 
van klasse 1 of 2 en/of in het geval de m.e.r.-screening vereist is.
Van zodra er milderende maatregelen van toepasssing zijn, kruis dan "ja" aan en geef een antwoord op de vragen 
in addendum E3.
Er kan verwezen worden naar het MER of MER-ontheffing. 

E4 effecten op de luchtkwaliteit 5.4 In te vullen relevant "Ja" of "Nee" bij alle aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA) voor inrichting 
van klasse 1 of 2 en/of in het geval de m.e.r.-screening vereist is.
Van zodra er milderende maatregelen van toepasssing zijn, kruis dan "ja" aan en geef een antwoord op de vragen 
in addendum E4.
Er kan verwezen worden naar het MER of MER-ontheffing. 

E4bis studie over de luchtkwaliteit en resultaten emissiemetingen geen E4 E4 - vraag 6 Aanvragen met emissies naar lucht. Een mogelijk studie is een impactstudie of geurstudie.

E4ter fugitieve emissies 
berekening van de totale jaarlijkese fugitieve emissie + 
rapporteringsdocument van het voorgaande jaar.

geen E4 E4 - vraag 7 Aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA) voor inrichting met een jaarlijkse fugitieve emissie van 
meer dan 10 ton VOS of 2 ton VOS waaraan één of meer met de gevarenaanduidingen H340, H50, H350i, H360D 
en H360F.

E4 quater stofrapport geen E4 E4 - vraag 11 Aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA) voor:

- inrichting met een overslagcapaciteit voor stuivende stoffen van meer dan 50.000 m2 grondoppervlakte;
- inrichting met een over de 3 voorgaande kalenderjaren gemiddelde overslaghoeveelheid van stuivende stoffen 
van meer dan 700.000 ton per jaar;
- een inrichting met een verwachte overslaghoeveelheid van stuivende stoffen van meer dan 700.000 ton per jaar.

E5 effecten van geluid of trillingen 5.5 In te vullen relevant "Ja" of "Nee" bij alle aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA) voor inrichting 
van klasse 1 of 2 en/of in het geval de m.e.r.-screening vereist is.
Van zodra er milderende maatregelen van toepasssing zijn, kruis dan "ja" aan en geef een antwoord op de vragen 
in addendum E5.

E5bis studie over geluid of trillingen geen E5 E5 - vraag 4 Aanvragen met mogelijk geluidsimpact of trillingen
E6 effecten op biodiversiteit --> zie natuurtoets 5.6 In te vullen relevant "Ja" of "Nee" bij alle aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA) voor inrichting 

van klasse 1 of 2.
Van zodra er milderende maatregelen van toepasssing zijn, kruis dan "ja" aan en geef een antwoord op de vragen 
in addendum E6.

E7 risico op zware ongevallen of rampen 5.7 In te vullen relevant "Ja" of "Nee" bij alle aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA) voor inrichting 
van klasse 1 of 2 en/of in het geval de m.e.r.-screening vereist is.
Van zodra er milderende maatregelen van toepasssing zijn, kruis dan "ja" aan en geef een antwoord op de vragen 
in addendum E7.
Dit is ruimer dan enkel rubriek 17.2, bvb ook relevant bij activiteiten met risico op stofexplosies,
Er kan verwezen worden naar het MER of MER-ontheffing. 

E7bis veiligheidsstudie geen E7 E7 - vraag 3 Aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA) voor inrichting van klasse 1 of 2 en/of in het geval de 
m.e.r.-screening vereist is.
Van zodra er milderende maatregelen van toepasssing zijn dan is een antwoord op de vragen van addendum E7 
vereist.
Een veiligheidsstudie kan vereist zijn om de risico's te kunnen inschatten (bvb lage drempel-Seveso, activiteiten 
met risico op stofexplosie, ...).

E7ter advies van de brandweer geen E7 E7 - vraag 4 Aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA) voor inrichting van klasse 1 of 2 en/of in het geval de 
m.e.r.-screening vereist is.
Van zodra er milderende maatregelen van toepasssing zijn dan is een antwoord op de vragen van addendum E7 
vereist.
Als er een advies van de brandweer is nav de aanvraag, voegt de aanvrager dit toe als bijlage E7ter.

E8 effecten op onroerend erfgoed --> zie ergoedtoets 5.8 Een aanvraag voor een project in beschermd erfgoed (van toepassing op alle aanvragen).
Een aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen gelegen in erfgoedlandschap.



E9 effecten van licht of straling 5.9 In te vullen relevant "Ja" of "Nee" bij alle aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA) voor inrichting 
van klasse 1 of 2.
Van zodra er milderende maatregelen van toepasssing zijn, kruis dan "ja" aan en geef een antwoord op de vragen 
in addendum E9.
Er kan verwezen worden naar het MER of MER-ontheffing. 

E10 effecten van de productie van afvalstoffen 5.10 In te vullen relevant "Ja" of "Nee" bij alle aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA) voor inrichting 
van klasse 1 of 2 en/of in het geval de m.e.r.-screening vereist is.
Van zodra er milderende maatregelen van toepasssing zijn, kruis dan "ja" aan en geef een antwoord op de vragen 
in addendum E10.
Er kan verwezen worden naar het MER of MER-ontheffing. 

E11 andere effecten 5.11 Aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA) voor inrichting van klasse 1 of 2 en/of in het geval de 
m.e.r.-screening vereist is.
Van zodra er milderende maatregelen van toepasssing zijn dan is een antwoord op de vragen vereist.

E12 cumulatieve effecten E12 Aanvragen m.b.t. ingedeelde activiteiten naar milieu (IIOA) voor inrichting van klasse 1 of 2 en/of in het geval de 
m.e.r.-screening vereist is. waarbij er door de relatie met andere projecten relevante cumulatieve effecten te 
verwachten zijn.

Bijlage m.b.t. aangevraagde rubrieken vraag formulier vragenlijst in addendum vraag addendum verplichte bijlage bij
R2 opslag van afvalstoffen 3.5 R2 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 2 van klasse 1 of 2.
R2A verwerking van afvalstoffen 3.5 R2A Alle aanvragen m.b.t. rubriek 2.2, 2.3 of 2.4 van klasse 1, 2 of 3.
R2B verbranden of meeverbranden van afvalstoffen 3.5 R2B Alle aanvragen m.b.t. rubriek 2.3.4, 2.3.5 of 2.4.2 van klasse 1 of 2.
R2C stortplaatsen 3.5 R2C Alle aanvragen m.b.t. rubriek 2.3.6, 2.3.7a of 2.4.4 van klasse 1 of 2.
R2Cbis voorstel van werkplan geen R2C R2C- vraag 2 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 2.3.6, 2.3.7a of 2.4.4 van klasse 1 of 2.
R2Cter opmetingsplan geen R2C R2C- vraag 3 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 2.3.6, 2.3.7a of 2.4.4 van klasse 1 of 2.
R2Cquater voorstel van inrichtingsplan  (R2.3.6, 2.3.7a of 2.4.4) geen R2C R2C- vraag 4 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 2.3.6, 2.3.7a of 2.4.4 van klasse 1 of 2.
R2Cquinquies voorstel van plan voor afwerking, sluiting en nazorg  
(R2.3.6, 2.3.7a of 2.4.4)

geen R2C R2C- vraag 5 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 2.3.6, 2.3.7a of 2.4.4 van klasse 1 of 2.

R2Csexies verbintenis financiële zekerheid geen R2C R2C- vraag 6 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 2.3.6, 2.3.7a of 2.4.4 van klasse 1 of 2.
RH hydrogeologische studie 3.5 R2C - stortplaatsen

R3B - lozing in grondwater
R53 grondwaterwinningen
R54 kunstmatig aanvullen 
van grondwater

R2C- vraag 7
R3B- vraag 7
R53- vraag 19
R54- vraag 2

Alle aanvragen m.b.t. rubriek 2.3.6, 2.3.7a of 2.4.4 van klasse 1 of 2.
Alle aanvragen m.b.t. rubriek 52.1.1.1, 52.1.1.2, 52.2.1 of 52.2.2 van klasse 1 of 2.
Alle aanvragen m.b.t. rubriek 53  van klasse 1 of 2 met capaciteit > 2.500 m³ per dag of 500,000 m³ per jaar.
Alle aanvragen m.b.t. rubriek 54 van klasse 1 of 2.

R2D beheer van afval van winningsindustrieen 3.5 R2D Alle aanvragen m.b.t. rubriek 2.3.11 van klasse 1 of 2.
R2Dbis afvalbeheersplan geen R2D R2D - vraag 2 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 2.3.11 van klasse 1 of 2.
R2Dter finananciële zekerheid geen R2D R2D - vraag 3 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 2.3.11 van klasse 1 of 2.
R3 lozing van afvalwater en koelwater 3.5 R3 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 3 van klasse 1, 2 of 3.
R3A lozing van huishoudelijk afvalwater 3.5 R3A Alle aanvragen m.b.t. rubriek 3.2 of 3.6.1 van klasse 1, 2 of 3.
R3B lozing van bedrijfsafvalwater 3.5 R3B Alle aanvragen m.b.t. rubriek 3.4, 3.6.3, 3.6.6 of 3.6.7 van klasse 1, 2 of 3.
R3Bbis studie bedrijfsafvalwater en analyseresultaten geen R3B R3B - vraag 3 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 3.4, 3.6.3, 3.6.6 of 3.6.7 van klasse 1, 2 of 3.
R3C lozing van koelwater 3.5 R3C Alle aanvragen m.b.t. rubriek 3.5 van klasse 1 of 2.
R3.6.4 behandeling van stedelijk afvalwater, aangevoerd via 
openbare riolen of collectoren

3.5 R3.6.4 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 3.6.4 van klasse 1 of 2.

R6.4 brandbare vloeistoffen 3.5 R6.4 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 6.4 van klasse 1 of 2.
R6.5 tankstation (Bofas-attest) 3.5 geen Alle aanvragen van een tankstation waarop het samenwerkingsakkoord voor de uitvoering en financiering van de 

bodemsanering op van toepassing is.
R9 dieren 3.5 R9 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 9.3, 9.5.a)1.1°, 9.5.a)2.1°, 9.5.b)1.1°,  9.5.b)2.1°, 9.5.c)1.1° of 9.5.c)2.1° van klasse 1 

of 2 --> pluimvee.
Alle aanvragen m.b.t. rubriek 9.4.1, 9.5.a)1.2°, 9.5.a)2.2°, 9.5.b)1.2°,  9.5.b)2.2°, 9.5.c)1.2° of 9.5.c)2.2° van klasse 
1 of 2 --> varkens.
Alle aanvragen m.b.t. rubriek 9.4.2, 9.4.3, 9.5.a)1.3°, 9.5.a)2.3°, 9.5.b)1.3°, 9.5.b)2.3°, 9.5.c)1.3°, 9.5.c)2.3°; 
9.5.a)1.4°, 9.5.a)2.4°, 9.5.b)1.4°,  9.5.b)2.4°, 9.5.c)1.4° of 9.5.c)2.4° van klasse 1 of 2 --> mestkalveren, grote 
zoogdieren.
Alle aanvragen m.b.t. een rubriek 9.6, 9.7 of 9.8 van klasse 1, 2 of 3 --> andere zoogdieren.

R9A pluimvee 3.5 R9A Alle aanvragen m.b.t. rubriek 9.3, 9.5.a)1.1°, 9.5.a)2.1°, 9.5.b)1.1°,  9.5.b)2.1°, 9.5.c)1.1° of 9.5.c)2.1° van klasse 1 
of 2 --> pluimvee.

R9B varkens 3.5 R9B Alle aanvragen m.b.t. rubriek 9.4.1, 9.5.a)1.2°, 9.5.a)2.2°, 9.5.b)1.2°,  9.5.b)2.2°, 9.5.c)1.2° of 9.5.c)2.2° van klasse 
1 of 2 --> varkens.

R9C grote zoogdieren 3.5 R9C Alle aanvragen m.b.t. rubriek 9.4.2, 9.4.3, 9.5.a)1.3°, 9.5.a)2.3°, 9.5.b)1.3°, 9.5.b)2.3°, 9.5.c)1.3°, 9.5.c)2.3°; 
9.5.a)1.4°, 9.5.a)2.4°, 9.5.b)1.4°,  9.5.b)2.4°, 9.5.c)1.4° of 9.5.c)2.4° van klasse 1 of 2 --> mestkalveren, grote 
zoogdieren.

R9D andere zoogdieren 3.5 R9D Alle aanvragen m.b.t. een rubriek 9.6, 9.7 of 9.8 van klasse 1, 2 of 3 --> andere zoogdieren (kleine herkauwers, 
kleine zoogdieren, pelsdieren).

R16.4 lpg-stations 3.5 R16.4 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 16.4 (klasse 1).
R16.4bis berekening groepsrisico geen R16.4 R16.4 - vraag 3 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 16.4 van lpg-stations waar externen kunnen tanken (klasse 1).
R17.1.1 opslag van aerosolen 3.5 R17.1.1 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 17.1.1 van klasse 1 of 2.
R17.1.2 opslag van gassen 3.5 R17.1.2 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 17.1.1 van klasse 1 of 2.
R17.2 Seveso-inrichtingen 3.5 R17.2 (aanvinklijst) Alle aanvragen m.b.t. rubriek 17.2 (klasse 1).
R17.2bis OVR of veiligheidsnota
incl. (voorlopige) goed- of afkeuring OVR door dienst VR
incl. goedkeuring van de veiligheidsnota door dienst VR

geen R17.2 (aanvinklijst) R17.2 - vraag 2, 3 en 4 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 17.2 (klasse 1).

R17.2ter VIP geen R17.2 (aanvinklkijst) R17.2 - vraag 6 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 17.2 (klasse 1).
R17.2 Sevesostatusbepaling voor rubriek 17.2.1 geen R17.2 (aanvinklijst) R17.2 - vraag 1 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 17.2 met overschrijding van iso-risicocontour 10-5 (klasse 1).



R17.3 opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen 3.5 R17.3 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 17.3 van klasse 1 of 2.
RC vertaling van indelngsrubieken naar CLP-verordening geen geen R6.4 - vraag 1

R17.1.1  - vraag 1
R17.1.2 - vraag 1
R17.3  - vraag 1

Alle aanvragen m.b.t. rubriek 6.4 indien laatste vergunning is verleend vóór 1 juni 2015 (CLP omzetting voor 
brandbare vloeistoffen).
Alle aanvragen m.b.t. rubriek 17 - opslag van aerosolen (indelingsrubrieken conform CLP).
Alle aanvragen m.b.t. rubriek 17 - opslag van gassen (indelingsrubrieken conform CLP).
Alle aanvragen m.b.t. rubriek 17 - opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (indelingsrubrieken conform CLP). 
Alle aanvragen m.b.t. rubriek 17.2 - Seveso-inrichtingen (indelingsrubrieken conform CLP) (de vraag ontbreekt).

De indeling van gevaarlijke stoffen dient altijd te gebeuren conform CLP. Meer info: 
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/omgevingsvergunningen/praktische-wegwijzer/gids-voor-het-
samenstellen-van-een-dossier/clp.html

C9 stoffen op de autorisatielijst of met gebruiksbeperkingen 
volgens Reach

3.9 C9 (invullijst) C9 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 17 met stoffen die vallen onder het toepassingsgebied van titel VII (bijlage XIV - 
autorisaties) van de REACH-verordening.

R20.1.6 windturbines 3.5 R20.1.6 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 20.1.6 van klasse 1, 2 of 3.
R20.1.6 slagschaduwstudie geen R20.1.6 R20.1.6 - vraag 1 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 20.1.6 van klasse 1, 2 of 3.
R20.1.6 veiligheidsstudie geen R20.1.6 R20.1.6 - vraag 2 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 20.1.6 van klasse 1, 2 of 3.
R20.1.6 geluidsstudie geen R20.1.6 R20.1.6 - vraag 3 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 20.1.6 van klasse 1, 2 of 3.
R20.1.6 lokalisatienota geen R20.1.6 R20.1.6 - vraag 4 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 20.1.6 van klasse 1, 2 of 3.
R20.1.6 VIP geen R20.1.6 R20.1.6 - vraag 6 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 20.1.6 van klasse 1, 2 of 3.
R28.3 mestverwerking 3.5 R28.3 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 28.3 van klasse 1 of 2.
R43 stookinstallaties 3.5 R43 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 31 of 43 van klasse 1, 2 of 3.
R43 verklaring van minder dan 500 bedrijfsuren per jaar geen R43 R43 - vraag 3 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 43 m.b.t. stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen vanaf 1 

MW en gebruik van minder dan 500 bedrijfsuren per jaar.
R43A grote stookinstallaties 3.5 R43A Alle aanvragen voor stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer, 

m.u.v. de installaties vermeld in art. 5.43.1.2 van Vlarem II (rubriek 43). De samentellingsregels van art. 5.43.3.1 
van Vlarem II gelden.

R43B kosten-batenanalyse stookinstallaties 3.5 geen Alle aanvragen voor nieuwe stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 20 MW of 
meer.
Alle aanvragen voor ingrijpend renoveren van stookinstallaties van meer dan 20 MW.
Alle aanvragen voor een stookinstallatie voor een nieuw stadsverwarmings- of koelingsnetwerk.
Voor het bepalen van het thermisch ingangsvermogen geldt de sommaties van alle afzonderlijke, nieuw te 
exploiteren of ingrijpend gerenoveerde stookinstallaties.

R43C afvang van koolstofdioxide 3.5 geen Alle aanvragen voor nieuwe stookinstallaties met een totaal nominaal elektrisch vermogen van 300 MW of meer.
Alle aanvragen voor verandering van stookinstallaties waarvoor de vergunnings iver verleend op of na 24 juni 2009 
en die na verandering een nominaal elektrisch vermogen hebben van 300 MW of meer.

R45 mengvoeder- of bloemmolenbedrijven
= stofexplosiestudie

3.5 geen Alle aanvragen m.b.t. rubriek 45.13 of 45.16 van klasse 1 of 2
tenzij er binnen een straal van 150 meter er geen lokaal is dat regelmatig door derde personen wordt betreden en 
ook geen inrichtingen of installaties zijn gelegen die aanleiding kunnen geven tot domino-effecten.

R51 ggo's en pathogene organismen 3.5 geen Alle aanvragen m.b.t. rubriek 51 van klasse 1 of 2.
R53 grondwaterwinning 3.5 R53 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 53 van klasse 1, 2 of 3.
R53 plan drainage geen R53 R53 - vraag 1 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 53 m.b.t. drainage.
R53 boorverslag en putschema geen R53

R53

R53 - vraag 9
R53 - vraag 17

Alle aanvragen m.b.t. rubriek 53 m.b.t. een winningsput, andere dan drainage en bemaling, indien de put reeds 
geboord is.
Alle aanvragen waarvoor het aanleggen en/of monitoren van peilputten verplicht is omwille van sectorale of 
bijzondere voorwaarden.

R53 schermafdruk dieptecriterium geen R53 R53 - vraag 10 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 53.8 voor grondwaterwinningen met een totaal opgepompt debiet max 5.000 m³/j 
bedraagt.

R53 resultaten van debiet-, peilmetingen en kwaliteitsanalyses geen R53 R53 - vraag 18 Alle aanvragen m.b.t. 53 in uitvoering van de sectorale of bijzondere voorwaarden, in het geval deze resultaten niet 
gerapporteerd zijn via het IMJV.

R54 kunstmatige aanvulling van grondwater 3.5 R54 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 54 van klasse 1 of 2.
R55 boringen 3.5 R55 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 55 van klasse 1, 2 of 3.
R56 stuwen en overbrengen van water 3.5 R56 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 56 van klasse 1 of 2.
R59 activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen 3.5 R59 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 59 van klasse 1 of 2.

R59bis rapport VOS-emissies ten gevolge van gebruik van 
organische solventen

geen R59 R59 - vraag 1 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 59 van klasse 1 of 2 (art 5.59.3.2,§2 Vlarem II).

R59ter reductieprogramma geen R59 R59 - vraag 2 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 59 van klasse 1 of 2.
Ingeval van solventverbruik van meer dan 2 ton per jaar, incl. goedkeuring door erkend MER-deskundige.

R60 geheel of gedeeltelijk opvullen van groeven, graverijen, 
uitgravingen en andere putten, met inbegrip van waterplassen en 
vijvers

3.5 R60 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 60 van klasse 1 of 2.

R60bis studie ontvangende groeve en graverij geen R60 3 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 60 van klasse 1 of 2 indien verplicht overeenkomstig art. 5.60.2 van Vlarem II.
R61.2.2 tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem met 
een capaciteit van meer dan 10.000 m³

3.5 R61.1.2° Alle aanvragen m.b.t. rubriek 61.2.2°.

R61.2.2bis voorstel van werkplan geen R61.1.2° R61.1.2° - vraag 3 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 61.2.2°.
R61.2.2ter opmetingsplan geen R61.1.2° R61.1.2° - vraag 4 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 61.2.2°.
R62.2 introductie van uitheemse soorten of translocatie van 
plaatselijk niet-voorkomende soorten in aquacultuurvoorzieningen

3.5 R62.2 Alle aanvragen m.b.t. rubriek 62.2.

RX GPBV-installatie 3.5 geen Alle aanvragen voor een X-rubriek.



RXbis toets aan de BBTconclusies geen RX R59 - vraag 2 Alle aanvragen voor een X-rubriek.
RY BKG-installatie 3.5 RY (aanvinklijstje) Alle aanvragen voor een Y-rubriek.
RY monitoringplan
geverifieerd door verificatiebureau en goedgekeurd door ALHRMG

geen RY R59 - vraag 1 Alle aanvragen voor nog niet vergunde Y-rubriek of hervergunning van BKG-installatie.

RY bewijs installatie valt niet langer onder toepassingsgebied van 
emissiehandel

geen RY R59 - vraag 1 Alle aanvragen voor schrappen Y-rubriek.

Welke bijlagen toevoegen voor kleinhandelsactiviteiten
Bijlage vraag formulier vragenlijst in addendum vraag addendum verplichte bijlage bij
E1ter mobiliteitstoets detailhandel 1.2 E1ter Verplichte bijlage bij een aanvraag voor kleinhandelsactiviteiten.
W1 kleinhandelsactiviteit 1.2 W1 Verplichte bijlage bij een aanvraag voor kleinhandelsactiviteiten.

Een omgevingsvergunning is verplicht voor een kleinhandelszaak (detailhandel) of een handelsgeheel (een 
complex met meerdere kleinhandelszaken) met een voor het publiek toegankelijke netto verkoopsoppervlakte van 
(in het totaal) meer dan 400 m². De netto handelsoppervlakte is de ruimte die bestemd is voor verkoop van 
goederen en die publiek toegankelijk is. Bijvoorbeeld een kassazone of inkomzone valt onder de berekening van 
het oppervlakte. Een magazijn valt niet onder de berekening, maar er moet een duidelijke afscheiding zijn tussen 
publiek toegankelijk gedeelte en het magazijn.

De omgevingsvergunning verplicht in het indienen van een geïntegreerd samengesteld dossier. Indien er 
onlosmakelijke stedenbouwkundige handelingen en/of ingedeelde activiteiten zijn, dan horen deze samen in 1 
aanvraag.
Voorbeeld: voor een nieuw vleesverwerkend bedrijf met een verkoopspunt is het samen indienen van de aanvraag 
tot het bouwen, het exploiteren en de toelating tot de handelsactiviteit vereist. Dit vraagt intekening en invullen van 
de specifieke vragen voor de 3 delen van de aanvraag in het Vlaamse omgevingsloket.

zie rubriek 5 van de provinciale gesloten lijst: aanvragen mbt kleinhandelsactiviteiten met een netto 

handelsoppervlakte van meer dan 20.000 m2, gelegen buiten de gemeenten Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, 
Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.


