
 

 

 

 

Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering van … tot wijziging van diverse besluiten 

naar aanleiding van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal 

handelsvestigingsbeleid en het decreet van 8 december 2017 houdende diverse bepalingen 

inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving  

 

Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van 

het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

 
 

 Melding van de overdracht van een vergunning 
voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting 
of activiteit 

OV-04-180601 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Waarvoor dient dit formulier? 
U kunt met dit formulier een melding indienen van: 
- de overdracht van een milieuvergunning; 
- de overdracht van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit. 
 
Als de overdracht gepaard gaat met een gedeeltelijke stopzetting van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of 

activiteit, kan u dit eveneens aan de hand van dit formulier melden. 
 
Een loutere naamsverandering van een exploitant is geen overdracht en moet dus niet gemeld worden. 
 
Hoe vult u dit formulier in? 
De aanvraag bestaat uit: 
- een hoofdformulier: dit aanvraagformulier; 
- een nevenformulier: de addenda. 
Bij sommige vragen wordt u doorverwezen naar addenda waar u een vraag moet beantwoorden of waar u 
gedetailleerde informatie krijgt over documenten die u bij uw aanvraag moet voegen.  
 
Waar vindt u meer informatie over dit formulier? 
Meer informatie over dit formulier vindt u in de toelichtingsbijlage. U kunt de toelichtingsbijlage downloaden op 
www.omgevingsloket.be.  

  

http://www.omgevingsloket.be/
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 1. Algemene gegevens 

 
1.1 Vul de identificatiegegevens van de melding van de overdracht in. 

 naam van de overdracht       

 eigen referentie       

 
 

 2. Gegevens van de ingedeelde inrichting of activiteit  

 
2.1 Geef een korte, niet-technische omschrijving van de ingedeelde inrichting of activiteit in een document dat u als bijlage 

C1 bij dit formulier voegt. 

 2.2 Waar ligt de ingedeelde inrichting of activiteit? 
Als de ingedeelde inrichting of activiteit geen adres heeft, beschrijft u de ligging in een document dat u als bijlage C2 bij 
dit formulier voegt. Het inrichtingsnummer hoeft u alleen in te vullen als de ingedeelde inrichting of activiteit al over 
een inrichtingsnummer beschikt. 

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 inrichtingsnummer       

 
2.3 Teken het situeringsplan volgens de richtlijnen, vermeld in addendum A1, en voeg het als bijlage A1 bij dit formulier. 

 
2.4 Vul de tabel, zoals weergegeven in addendum C4D, in om aan te geven welke indelingsrubrieken van toepassing zijn op 

de ingedeelde inrichting of activiteit. Voeg de tabel als bijlage C4 bij dit formulier. 

 
2.5 Als de melding van de overdracht betrekking heeft op een of meer van de indelingsrubrieken en omschrijvingen uit de 

onderstaande tabel, voegt u de gegevens die gevraagd worden in het bijbehorende addendum, als bijlage bij dit formulier. 
U hoeft hiervoor alleen rekening te houden met die actuele indelingsrubrieken die in tabel C4 gekenmerkt zijn met de aard 
’gedeeltelijk overgedragen’. U hoeft alleen de vragen van de addenda te beantwoorden die gekenmerkt zijn met een V. 
Voor de klasse 3-onderdelen van een ingedeelde inrichting of activiteit hoeft u alleen de vragen van de addenda te 
beantwoorden die gekenmerkt zijn met zowel een V als een 3. 
Nummer de bijlagen zoals aangegeven in deel 7 van dit formulier. 

 
 indelingsrubriek  omschrijving van de inrichting of activiteit  addendum 

 2.2 of 2.3 of 2.4  verwerking van afvalstoffen  R2A 

 3  lozing van afvalwater en koelwater  R3 

 3.2 of 3.6.1  lozing van huishoudelijk afvalwater  R3A 

 3.4 of 3.6.3 of 3.6.6 of 
3.6.7 

 lozing van bedrijfsafvalwater  R3B 

 3.6.4  behandeling van afvalwater via openbare riolen en/of collectoren  R3.6.4 

 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° 

 pluimvee  R9 en R9A 

 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°  

 varkens  R9 en R9B 

 9.4.2, 9.4.3, 
9.5.a)1.3°, 9.5.a)2.3°, 

 mestkalveren, grote zoogdieren  R9 en R9C 
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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° 

 9.6, 9.7 of 9.8  kleine herkauwers, kleine zoogdieren, pelsdieren  R9 en R9D 

 16.4  lpg-station  R16.4 

 17.2  Seveso-inrichtingen  R17.2 

 20.1.6  windturbines  R20.1.6 

 28.3  mestverwerking  R28.3 

 31  stationaire motoren  R43 

 43  stookinstallaties  R43 

 52.1.1.1, 52.1.1.2, 
52.2.1 of 52.2.2  

 indirecte lozing in grondwater van gevaarlijke stoffen  R3 

 53  grondwaterwinning  R53 

 54  kunstmatige aanvulling van grondwater  R54 

 55  boringen  R55 

 60  opvullen van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten   R60  

 
2.6 Teken de specifieke plannen voor de ingedeelde inrichting of activiteit volgens de richtlijnen in addendum C8A. Voeg ze 

als bijlage C8A bij dit formulier.  

 
2.7 Worden er stoffen vervaardigd of gebruikt die aan autorisatie of beperkingen volgens de REACH-verordening 

onderworpen zijn? 

  ja. Vul addendum C9 in en voeg het als bijlage C9 bij dit formulier. 

  nee 

 
2.8 Voeg de gegevens die gevraagd worden in addendum C14 als bijlage C14 bij dit formulier om een overzicht te geven van 

de voor de ingedeelde inrichting of activiteit geacteerde meldingen, de actueel geldende milieuvergunningen en de door 
de minister verleende afwijkingen. U hoeft bijlage C14 alleen bij dit formulier te voegen als er nog geen 
omgevingsvergunning voor de exploitatie of verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit is verkregen. 
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 3. Gegevens over de procedure 

 
3.1 Wilt u dat bepaalde gegevens van de melding van de overdracht niet openbaar worden gemaakt? 

Als u bepaalde gegevens niet openbaar wilt maken, voegt u een motivering bij dit formulier. 

  ja. Neem die gegevens en de bijbehorende motivering op in een document dat u als bijlage F1 bij dit formulier voegt. 

  nee 

 
3.2 Als er een dossiertaks betaald moet worden, voegt u het betalingsbewijs als bijlage F2 bij dit formulier. 

 
 

3.3 Heeft de melding van de overdracht betrekking op een Vlaams of een provinciaal project? 
De lijsten waarin is opgenomen of een project Vlaams of provinciaal is, vindt u op www.omgevingsloket.be. 

  een Vlaams project of een onderdeel ervan. Welke rubrieken van de lijst van Vlaamse projecten zijn van 
toepassing? 

       

  een provinciaal project dat geen Vlaams project of een onderdeel ervan is. Welke rubrieken van de lijst van 
provinciale projecten zijn van toepassing? 

       

  noch een Vlaams project, noch een provinciaal project, noch een onderdeel ervan 

 
3.4 Wilt u per e-mail gecontacteerd worden over de procedure? 

De communicatie betreft onder meer het versturen van de beslissing. 

  ja. Geef uw e-mailadres. 

       

  nee. Vul uw adresgegevens in. 

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 land       

 
3.5 Heeft de melding van overdracht betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit die over een comité voor 

preventie en bescherming op het werk beschikt? 

  ja. Wilt u dat de beslissing per e-mail wordt bezorgd aan het comité voor preventie en bescherming op het werk? 

  ja. Geef het e-mailadres. 

       

  nee. Vul de adresgegevens in. 

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 land       

  nee 

 
  

http://www.omgevingsloket.be/
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 4. Gegevens van de vorige exploitant 

 
4.1 Kruis aan wat van toepassing is. 

Neem de gegevens van eventuele mede-exploitanten op in addendum H1 en voeg het als bijlage H1 bij dit formulier. 

  De vorige exploitant is een natuurlijk persoon. Ga naar vraag 5.2. 

  De vorige exploitant is een rechtspersoon. Ga naar vraag 5.3. 

 
4.2 Vul de gegevens in van de vorige exploitant van de ingedeelde inrichting of activiteit. 

Als de exploitant geen rijksregisternummer heeft, hoeft u het rijksregisternummer niet in te vullen. Als u deze vraag 
beantwoord hebt, gaat u naar vraag 5.5. 

 aanspreektitel  de heer  mevrouw 

 voornaam       

 achternaam       

 rijksregisternummer                 

 
4.3 Vul de gegevens in van de vorige exploitant van de ingedeelde inrichting of activiteit. 

Als de exploitant een buitenlandse onderneming of een onderneming in oprichting is, hoeft u het ondernemingsnummer 
niet in te vullen. 

 naam       

 rechtsvorm       

 ondernemingsnummer      .     .      

 
4.4 Vul de gegevens in van de persoon die voor de rechtspersoon optreedt. 

Als de persoon die voor de rechtspersoon optreedt geen rijksregisternummer heeft, hoeft u het rijksregisternummer niet 
in te vullen. 

 aanspreektitel  de heer  mevrouw 

 voornaam       

 achternaam       

 rijksregisternummer                 

 
4.5 Vul de contactgegevens in van de vorige exploitant van de ingedeelde inrichting of activiteit. 

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 land       

 telefoon- of gsm-nummer       

 e-mailadres       
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 5. Gegevens van de nieuwe exploitant 

 
5.1 Kruis aan wat van toepassing is. 

Neem de gegevens van eventuele mede-exploitanten op in addendum H1 en voeg het als bijlage H1 bij dit formulier. 

  De nieuwe exploitant is een natuurlijk persoon. Ga naar vraag 5.2. 

  De nieuwe exploitant is een rechtspersoon. Ga naar vraag 5.3. 

 
5.2 Vul de gegevens in van de nieuwe exploitant van de ingedeelde inrichting of activiteit. 

Als de exploitant geen rijksregisternummer heeft, hoeft u het rijksregisternummer niet in te vullen. Als u deze vraag 
beantwoord hebt, gaat u naar vraag 5.5. 

 aanspreektitel  de heer  mevrouw 

 voornaam       

 achternaam       

 rijksregisternummer                 

 
5.3 Vul de gegevens in van de nieuwe exploitant van de ingedeelde inrichting of activiteit. 

Als de exploitant een buitenlandse onderneming of een onderneming in oprichting is, hoeft u het ondernemingsnummer 
niet in te vullen. 

 naam       

 rechtsvorm       

 ondernemingsnummer      .     .      

 
5.4 Vul de gegevens in van de persoon die voor de rechtspersoon optreedt. 

Als de persoon die voor de rechtspersoon optreedt geen rijksregisternummer heeft, hoeft u het rijksregisternummer niet 
in te vullen. 

 aanspreektitel  de heer  mevrouw 

 voornaam       

 achternaam       

 rijksregisternummer                 

 
5.5 Vul de contactgegevens in van de nieuwe exploitant van de ingedeelde inrichting of activiteit. 

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 land       

 telefoon- of gsm-nummer       

 e-mailadres       

 
5.6 Vul de gegevens in van de contactpersoon voor informatie over de ingedeelde inrichting of activiteit. 

 aanspreektitel  de heer  mevrouw 

 voornaam       

 achternaam       

 functie       

 telefoon- of gsm-nummer       
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 e-mailadres       
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 6. Overzichtslijst van de bijlagen 

 
 
 

6.1 Kruis de bijlagen aan die u bij dit formulier voegt. 

  bijlage A1: situeringsplan 

  bijlage C1: korte, niet-technische omschrijving van het voorwerp van de aanvraag 

  bijlage C2: ligging van de ingedeelde inrichting of activiteit 

  bijlage C4: indelingsrubrieken van de ingedeelde inrichting of activiteit 

  bijlage C8A: specifieke plannen voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

  bijlage C9: stoffen op de autorisatielijst of met gebruiksbeperkingen volgens REACH 

  bijlage C14: overzicht van de geacteerde meldingen, de actuele milieuvergunningen en de door de minister 
verleende afwijkingen 

  bijlage F1: vertrouwelijke informatie 

  bijlage F2: bewijs van betaling van dossiertaks 

  bijlage H1: gegevens van de mede-exploitant 

  bijlage R2A: verwerking van afvalstoffen 

  bijlage R3: lozing van afvalwater en koelwater 

  bijlage R3A: lozing van huishoudelijk afvalwater 

  bijlage R3B: lozing van bedrijfsafvalwater 

  bijlage R3.6.4: behandeling van stedelijk afvalwater, aangevoerd via openbare riolen of collectoren 

  bijlage R9: dieren 

  bijlage R9A: pluimvee 

  bijlage R9B: varkens 

  bijlage R9C: grote zoogdieren 

  bijlage R9D: andere zoogdieren 

  bijlage R16.4: lpg-stations 

  bijlage R17.2: Seveso-inrichtingen 

  bijlage R20.1.6: windturbines 

  bijlage R28.3: mestverwerking 

  bijlage R43: stookinstallaties 

  bijlage R53: grondwaterwinningen 

  bijlage R54: kunstmatige aanvulling van grondwater 

  bijlage R55: boringen 

  bijlage R60: geheel of gedeeltelijk opvullen van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten, met inbegrip van 
waterplassen en vijvers 
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 8. Ondertekening door de vorige exploitant 

 
8.1 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier en in de bijgevoegde bijlagen correct en volledig zijn ingevuld.  

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 
handtekening       

 voor- en achternaam       
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 9. Ondertekening door de nieuwe exploitant 

 
9.1 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier en in de bijgevoegde bijlagen correct en volledig zijn ingevuld.  

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 
handtekening       

 voor- en achternaam       
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van … tot wijziging van diverse 

besluiten naar aanleiding van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal 

handelsvestigingsbeleid en het decreet van 8 december 2017 houdende diverse bepalingen inzake 

ruimtelijke ordening, milieu en omgeving. 

 

 

Brussel, 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

 

Geert BOURGEOIS 

 

 

De Vlaamse Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe MUYTERS 

 

 

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, 

 

 

 

 

 

 

 

Joke SCHAUVLIEGE 

 


