Model I
Aanvraag van een planologisch attest

AFDELINGSCODE-

(Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar)

In te vullen door de
behandelende afdeling
ontvangstdatum

Bezorg deze aanvraag aan de gedelegeerd planologisch ambtenaar.

Gegevens van de aanvrager
1

1 Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.
Als er meer dan één aanvrager is, vult u de namen van alle aanvragers in.
Het contactadres is tevens het adres waarop u de beslissing zult ontvangen.
voornaam en
achternaam
contactadres:
straat en nummer
postnummer en
gemeente
telefoonnummer

2

2 Als u de aanvraag ondertekent in naam van een firma of onderneming, vult u
hieronder de gegevens ervan in, alsook uw functie in die firma of organisatie.
naam
straat en nummer
postnummer en
gemeente
functie

Gegevens van het goed waarop deze aanvraag betrekking heeft
3

3 Vul hieronder de kadastrale gegevens in van alle goederen waarop deze aanvraag
betrekking heeft.
straat en nummer
postnummer en
gemeente
kadastrale afdeling
perceelnummers

4

sectie

nr(s).

Kruis de voorwaarden aan waaraan uw bedrijf voldoet om voor een planologisch attest
in aanmerking te komen.
Uw bedrijf komt in aanmerking voor een planologisch attest als het aan ten minste een van de

onderstaande voorwaarden voldoet.
Het bedrijf is onderworpen aan de milieuvergunningsplicht zoals omschreven in het decreet
van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.
Voeg bij deze aanvraag een nog geldende milieuvergunning voor een klasse I- of klasse IIinrichting of een bewijs dat het bedrijf onderworpen is aan de milieuvergunningsplicht zoals
omschreven in het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.
Het bedrijf is een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf.
Het bedrijf heeft een omzet geboekt van ten minste 250.000 euro op basis van de BTWaangiften voor het volledige boekjaar dat aan de aanvraag voorafgaat.
Voeg bij deze aanvraag de BTW-aangiften voor het volledige boekjaar dat aan de
aanvraag voorafgaat.

Bij te voegen documenten
5

Verzamel de bewijsstukken die u voor het beantwoorden van vraag 4 bij deze aanvraag moet
voegen.

6

Voeg bij deze aanvraag ook de documenten die noodzakelijk zijn volgens het besluit van de
Vlaamse regering. Hieronder voegt u de documentenlijst toe:
-

7

Kruis alle bewijsstukken aan die u bij deze aanvraag voegt.
een nog geldende milieuvergunning voor een klasse I- of klasse II-inrichting of een bewijs
dat het bedrijf onderworpen is aan de milieuvergunningsplicht zoals omschreven in het
decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
de BTW-aangiften voor het volledige boekjaar dat aan de aanvraag voorafgaat
……….

Ondertekening
8 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig op erewoord dat alle gegevens in deze aanvraag naar waarheid ingevuld zijn.
datum dag

maand

jaar

handtekening
voornaam en
achternaam

Aan wie bezorgt u deze aanvraag?
9

Bezorg deze aanvraag aan de gedelegeerd planologisch ambtenaar bij het Departement

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. U kunt deze aanvraag ook via de
post versturen, met een aangetekende brief.
Privacywaarborg
10 De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in een of meer bestanden. Ze kunnen
bewaard worden bij de gemeente waar u de aanvraag indient, bij de provincie waarin de grond
gelegen is en bij de administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening.
De bestanden zijn nodig voor de behandeling van uw dossier en kunnen ook gebruikt worden
voor statistieken of wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze
bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

