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OMGEVINGSVERGUNNING – TIPS BIJ HET INVULLEN 

VAN HET DEEL ‘INGEDEELDE INRICHTING OF 

ACTIVITEIT’ (IIOA) 

Dit document is gebaseerd op de vraag-antwoord-sessie over dit onderwerp 

(Brussel, 31 maart 2017) én op de op die datum geïmplementeerde 

bedrijfsregels in het omgevingsloket voor het samenstellen en indienen van 

een omgevingsvergunningsaanvraag. Elk deel start met enkele algemene 

toelichtingen. Deze worden gevolgd door een selectie van de vragen en 

antwoorden van de sessie van 31 maart 2017. 

1 ALGEMEEN 

Het navigatiemenu aan de linkerkant van 

het scherm heeft een boomstructuur, 

waarvan de verschillende onderdelen soms 

moeten worden uitgeklapt. Indien er een 

blauw pijltje voor een item staat, kan u 

dit onderdeel verder uitklappen door op 

het pijltje te klikken. In een volgende versie zal u de boomstructuur ook 

kunnen uitklappen door op de tekst zelf te klikken. 

Indien er drie puntjes vermeld zijn achter de naam van het onderdeel duidt 

dit op het feit dat het onderdeel nog moet geladen worden. U kan simpelweg 

het onderdeel aanklikken om de gegevens op te halen. 

Zorg voor zo klein mogelijke bestanden bij het opladen van bestanden in het 

loket. Dit zal zeker een positief effect hebben op de snelheid bij het 

openen, raadplegen, … van uw dossier. Sowieso is de maximale 

bestandsgrootte beperkt tot 50 MB. Indien u een groter bestand zou hebben 

(bv. het milieueffectrapport), dan moet u dit bestand opsplitsen in 

meerdere bestanden. U kan enkel documenten als pdf-bestanden opladen, 

foto’s als jpeg (uitzondering: het Excel-bestand voor de CLP-conversie). 

 

Moet er gebruik gemaakt worden van een ‘bibliotheek’ voor het 

invullen van de aanvraag? 

De ‘addendabibliotheek’ is een verwijzing naar de papieren formulieren waar 

alle mogelijke addenda voorzien zijn (bijlage 2 bij het 

omgevingsvergunningsbesluit). Het omgevingsloket is zo opgebouwd dat enkel 

de vragen die voor u van toepassing zijn (op basis van de reeds gegeven 

antwoorden), ingevuld moeten worden. 
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Is het mogelijk om een verwijzing te maken naar de genummerde vragen 

van de papieren versie? 

Het omgevingsloket is geen exacte kopie van de papieren 

aanvraagformulieren. Het is daarom niet mogelijk om dit te realiseren. Voor 

de R-addenda (bij een IIOA) worden echter wel dezelfde nummers nog 

gehanteerd. De R-addenda die voor u van toepassing zijn, bevinden zich in 

het omgevingsloket onder het dossieronderdeel ‘rubriekentabel’ 

Hoe zal het uiteindelijke dossier er uit zien? Is er een afdruk 

voorzien? 

Het volledige dossier blijft digitaal in het omgevingsloket staan. 

Momenteel is er een zeer beperkte afdruk geïmplementeerd. Deze zal bij de 

volgende versies worden uitgebreid tot uiteindelijk alle aangeleverde 

informatie in een pdf-rapport zal opgenomen zijn. 

Kunnen meerdere personen (bv. architect en milieucoördinator) 

tegelijkertijd werken in een dossier? 

Ja, dat is mogelijk (maar liefst niet in eenzelfde dossieronderdeel). 

 

2 SITUERING  

Bij de situering van een IIOA moet u de juiste keuze maken, afhankelijk of 

er al een inrichtingsnummer bestaat voor deze IIOA of niet. Dit 

inrichtingsnummer is de nieuwe unieke sleutel, die zal gebruikt worden voor 

de identificatie van uw IIOA en moet telkens opnieuw gebruikt en vermeld 

worden. 

Bij de situering van een IIOA kan u meerdere percelen selecteren, zelfs 

indien deze percelen niet aaneengrenzend zijn. Dit in tegenstelling tot de 

situering bij het deel stedenbouwkundige handelingen, waar de percelen wél 

aaneengrenzend moeten zijn. 

U kan meerdere IIOA’s situeren binnen één project (maar dan wel extra 

opletten bij bv. de ‘personen’ en de ondertekening). 

Na de situering van een IIOA moet u een naam opgeven (bv. de bedrijfsnaam). 

Maak hier een goede keuze, zodat er verder altijd duidelijk is over welke 

IIOA er wordt gesproken. 

 

Moet er bij een digitaal dossier nog een situeringsplan toegevoegd 

worden? 

Dit is in het omgevingsloket niet langer nodig. Het digitaal situeren van 

de IIOA is voldoende. 
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Kan ik gebruik maken van DXF-bestanden? 

Voor het situeren van een omgevingsproject is dit momenteel nog niet 

mogelijk. Voor verkavelingsprojecten is dit wel al mogelijk (mits gebruik 

van de juiste lagen). 

Ik kan maar maximum 100 percelen invoeren. Klopt dit? 

Om performantieproblemen te vermijden is er een limiet ingesteld van 100 

percelen per project. U hoeft echter niet elk perceel toe te voegen. Het is 

de ‘geo-contour’ die uw IIOA situeert (waarbij naast de contour zelf nog 

één extra gegeven nodig is, bv. een perceel, een adres, een omschrijving) 

De globale contour aanduiden, is voldoende. Het omgevingsloket haalt dan 

zelf de percelen op uit het GRB (en stopt inderdaad bij 100). U kan er ook 

voor kiezen een shape-file op te laden. 
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3 RUBRIEKENTABEL (IIOA) 

Voor bestaande inrichtingen moet u eerst de vergunde situatie ingeven. U 

moet dan de rubrieknummers vermelden zoals ze zijn opgenomen in uw 

milieuvergunning(en). Dit gebeurt met een vrije tekstinvoer, de historische 

versies van de Vlarem-indelingslijsten zijn immers niet opgenomen in het 

omgevingsloket. Voor het veld ‘omschrijving’ zijn er momenteel 1.000 

karakters mogelijk. In de meeste gevallen zou dit moeten volstaan. Mocht 

dit toch niet voldoende blijken, kan er via het dossieronderdeel ‘extra 

informatie’ nog een extra bestand toegevoegd worden met de volledige 

omschrijving. 

Als u de keuze hebt tussen verschillende eenheden, gebruikt u best de 

eenheid die momenteel gebruikt wordt in de indelingsrubriek. 

Voor elke bestaande indelingsrubriek moet u de nieuwe toestand aangeven. U 

kan daarbij de aard ‘ongewijzigd’ aangeven (als de reële situatie niet is 

aangepast t.o.v. deze in de milieuvergunning) en toch een andere 

indelingsrubriek vermelden (als de rubriek is aangepast t.o.v. deze geldig 

ten tijde van het verlenen van de milieuvergunning). 

 

Moet voor kleinere projecten de volledige tabel ingevuld worden? 

Ja, de volledige basisvergunning moet ingevoerd worden. 

Moet ik de tabel invoeren voor het projecttype ‘bijstelling 

voorwaarden’. 

Nee, dit projecttype vergt geen rubriekentabel. Het omgevingsloket zal het 

onderdeel dan ook niet aanbieden. 

Wat als er door de CLP-conversie een nieuwe rubriek moet aangevraagd 

worden die reeds vergund was? 

U kiest dan voor de aard ‘ongewijzigd’ en actualiseert de toestand met de 

juiste rubriek en kiest voor ‘bewaren en splitsen’ waarna u de mogelijkheid 

krijgt om de nieuwe rubriek aan te vullen. 

Dit geeft geen ‘overlapping’ met de oude vergunde toestand. 

Let wel: het is aangeraden om eerst de omzettingstabel in te vullen en de 

eerste maal bij het splitsen meteen de juiste hoeveelheid in te vullen in 

de nieuwe rubriek. 

Hoe vraag ik transformatoren met een individueel vermogen aan? 

U kan één indelingsrubriek slechts eenmaal invoeren. In dergelijke gevallen 

voert u het totale vermogen in. Er moet dan wel uit de omschrijving blijken 

hoeveel transformatoren er worden aangevraagd met welk vermogen. 

Hetzelfde principe geldt voor bijvoorbeeld stoomvaten. 



13 april 2017           pagina 5 van 

10 

Bepaalde rubrieken zoals 19.8 en 15.5 kunnen niet verder 

onderverdeeld worden. 

Het is nooit de bedoeling geweest deze verder te laten invoeren dan op dit 

niveau. De rubrieken in kwestie zijn namelijk niet verder ingedeeld. 

Wat indien ik meerdere planaanduidingen heb per activiteit? 

U mag meerdere planaanduidingen (= aanduiding op het uitvoeringsplan) per 

activiteit invoeren. 

Indien u heel veel planaanduidingen zou hebben (bijvoorbeeld een grote 

lijst van toestellen) mag u dit uiteraard bijvoegen als bestand. Vergeet 

hier dan wel niet naar te verwijzen in het veld van de planaanduiding. 

Wat indien een activiteit niet langer meldingsplichtig is? 

U hoeft deze activiteit niet meer in te voeren. U mag dit uiteraard altijd 

meedelen bij extra informatie. 

Wat indien bij een tweede aanvraag slechts één rubriek wijzigt? Moet 

ik dan elke andere rubriek aanduiden met de aard ‘ongewijzigd’? 

Ja. Voor elke rubriek dient nagegaan te worden of dit de recentste rubriek 

is uit de actuele rubriekenlijst. 

Wat betekent de geldigheidsdatum 2099 van de rubrieken? 

Momenteel bevat het omgevingsloket slechts één indelingslijst: de huidige 

actuele lijst. In de toekomst zullen echter nieuwe, toekomstige 

indelingslijsten ook ingevoerd worden in het omgevingsloket. Op dat moment 

zal u een andere einddatum zien. 

Kan ik de rubriekentabel importeren via bijvoorbeeld een Excel 

bestand?  

Momenteel is dit niet mogelijk. 
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4 MER-PLICHT (EN EFFECTEN) 

Zowel bij het onderdeel ‘stedenbouwkundige handeling’ als bij het onderdeel 

‘IIOA’ kunnen vragen over het MER en/of effecten op de omgeving 

verschijnen. In de meeste gevallen volstaat het deze vragen te beantwoorden 

in één van beide onderdelen én in het andere onderdeel te verwijzen naar de 

reeds ingevoerde informatie.  

MER-studies zullen meestal moeten worden opgesplitst in meerdere bestanden, 

omwille van de maximale grootte van de pdf-bestanden. Bij effecten op de 

omgeving verschijnt er ook een extra in te vullen onderdeel van zodra 

ergens ‘ja’ wordt ingegeven. Ook hier: boomstructuur uitklappen door op het 

pijltje links te klikken). 

 

Als ik reeds een MER heb opgemaakt moet ik dan alle informatie 

opnieuw aanleveren bij ‘effecten’? 

Nee, u mag simpelweg verwijzen naar het MER. 

Mogen alle effecten niet in één document aangehaald worden? 

Er is de keuze gemaakt om deze vragen op te splitsen. Er wordt bij bepaalde 

effecten gestructureerde informatie opgevraagd (om later te kunnen 

rapporteren). 

Per effect kan u wel nog steeds een afzonderlijk bestand opladen. 

 

5 TERREINOBJECTEN 

Voor bepaalde lokaliseerbare objecten moet u extra informatie ingeven in 

het omgevingsloket. Het betreft bv. grondwaterwinningen, lozingspunten, 

windturbines, … Momenteel verschijnen de bijkomende vragen in een pop-up. 

De X/Y-coördinaten kan opzoeken bij geopunt.be.  

 

Wat indien ik veel terreinobjecten moet invoeren? Op dit moment is 

het nogal onhandig. 

Hier wordt een betere oplossing voor gezocht die op termijn kan 

geïmplementeerd worden. 

Welke precisie wordt er verwacht bij het situeren van een 

terreinobject? 

Uiteraard kan dit niet op de centimeter, een zo goed mogelijke benadering 

is aangeraden. 
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Wat moet ik situeren bij een lozingspunt? Is dit de plaats waar er 

geloosd wordt? 

Inderdaad: dit hoeft niet noodzakelijk de plaats van de meetgoot te zijn. 

Dit kan ook gerust een plaats zijn buiten de terreingrens. 

Moeten alle ventilatiepunten in een landbouwdossier ook als 

terreinobject worden ingevoerd? 

Tot nader bericht is dit noodzakelijk.  
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6 PERSONEN 

In het deel ‘personen’ moet u alle natuurlijke en rechtspersonen die 

betrokken zijn bij dit project invoeren. Als er rechtspersonen betrokken 

zijn, voert u eerst de rechtspersoon in op basis van het KBO-nummer en 

vervolgens een natuurlijke persoon als ‘vertegenwoordiger’ van deze 

rechtspersoon. Deze natuurlijke persoon is nodig voor de ondertekening. 

Voor een stedenbouwkundige handeling voegt u minstens een ‘aanvrager’ 

(desgevallend ook een ‘architect ontwerp’) toe, voor een IIOA minstens een 

‘exploitant’ en een ‘contactpersoon’. Indien er bv. meerdere IIOA’s in één 

project zijn, moet u natuurlijk deze hoedanigheden toevoegen voor elke 

IIOA. 

 

Wat is een hoedanigheid? 

Elke persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon) kan één of meerdere 

hoedanigheden hebben in een dossier. De hoedanigheden bepalen welke acties 

deze persoon kan uitvoeren in het dossier. De eerste persoon die start met 

een dossier krijgt de hoedanigheid van ‘opsteller’. 

Wat indien de exploitant of aanvrager zijn mails niet altijd kan 

nakijken en dus niet altijd het mailverkeer kan opvolgen? 

U kan in dit geval best de contactgegevens zodanig invullen dat het 

mailverkeer naar de juiste persoon verzonden wordt. Dit hoeft niet altijd 

een persoonlijk e-mail adres te zijn. 

Kan een IIOA meerdere exploitanten hebben? 

Ja. Er moet echter per IIOA slechts één exploitant ondertekenen. 

Wat indien een organisatie door een andere organisatie 

vertegenwoordigd wordt? 

Dan gaat u nog een stap verder tot u uitkomt bij een natuurlijk persoon die 

effectief kan ondertekenen. 

Kunnen wij ons als bedrijf registreren om via een werkrelatie 

toegang te geven tot bepaalde dossiers zodanig dat wij niet elke 

persoon in elk project moeten toevoegen? 

Deze mogelijkheid zal in een volgende versie van het omgevingsloket 

toegevoegd worden. 

Moet ik mezelf als opsteller een extra hoedanigheid toekennen om de 

communicatie te ontvangen? 

Op dit moment voegt u zichzelf best toe als contactpersoon. 
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Zal er een opsplitsing gemaakt worden qua toegang en/of rechten 

tussen het milieuluik en het stedenbouwkundige luik? 

Dit wordt in het omgevingsloket niet voorzien. De mogelijkheid werd wel 

onderzocht maar het is zeer moeilijk om hier strakke lijnen te gaan trekken 

omtrent toegang/rechten/… 

Wat indien wij twee rechtsvormen hebben? Bv. Patrimoniumvennootschap 

voor de stedenbouwkundige handelingen en NV voor de exploitatie van 

de IIOA. 

Dit is perfect mogelijk. 

Wat indien de maatschappelijke zetel niet dezelfde locatie heeft als 

de exploitatie? 

Dit is geen enkel probleem. De locatie van de exploitatie wordt bepaald bij 

het situeren van de IIOA. Deze hoeft niet dezelfde te zijn als de 

maatschappelijke zetel. 

 

7 ONDERTEKENEN EN INDIENEN 

Van zodra de eerste persoon een dossier ondertekent, wordt het dossier 

vergrendeld. Dit impliceert ook dat op dat ogenblik alle informatie in het 

dossier moet aanwezig zijn, ook bv. de gegevens van alle personen die 

moeten ondertekenen. Let op: de compleetheidscheck controleert momenteel 

nog niet alles! 

Ontgrendeling is achteraf nog mogelijk door de ondertekenaar(s), maar dan 

vervallen ook alle handtekeningen en moeten deze dus (opnieuw) toegevoegd 

worden. 

U moet zelf bepalen wie er allemaal moet ondertekenen. Als al deze personen 

ondertekend hebben, kan u het dossier indienen bij de bevoegde overheid. U 

moet zelf aangeven wie volgens u deze bevoegde overheid is. 

 

Wanneer kan ik mijn project indienen? 

Een omgevingsproject kan ingediend worden zodra elke persoon die verplicht 

geacht wordt te ondertekenen dat ook effectief gedaan heeft. 

Voor elke IIOA moet minstens één exploitant tekenen. 

Als de stedenbouwkundige handeling de tussenkomst vergt van een architect 

moet deze mee ondertekenen. De aanvrager mag dan mee ondertekenen (maar 

moet niet). 
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Indien de tussenkomst van een architect niet vereist is, moet de aanvrager 

wél ondertekenen. 

Wat betekent de status ‘vergrendeld’? 

Zodra één persoon het project in samenstelling ondertekend wordt het 

project vergrendeld. Vanaf dat moment kan niemand nog wijzigingen 

aanbrengen (alle schrijfrechten vervallen). 

Indien nodig kan het opnieuw ontgrendeld worden door een persoon die het 

recht heeft te ondertekenen. 

 

De opstellers van dit document streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, 

begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren 

dat de informatie niet juist of nauwkeurig is. Als u onjuistheden vaststelt, kan u ons 

contacteren via omgevingsvergunning@vlaanderen.be.  

Alle informatie in dit document is van algemene aard en dus niet aangepast aan 

omstandigheden die specifiek zijn voor uw dossier. U mag deze informatie niet als een 

persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. 

Dit document vervangt de tekst uit de regelgeving niet. Baseer u altijd op de 

reglementering zelf voor een correcte toepassing ervan. 

mailto:omgevingsvergunning@vlaanderen.be

