
 

 Bijlage A1: Opgave van de mede-
exploitanten bij de aanvraag van een 
milieuvergunning 
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  Waarvoor dient deze bijlage? 

Als de melding door twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen wordt gedaan, vermeldt u de gegevens van 
een van de personen in het hoofdformulier en neemt u de gegevens van de andere personen op in deze bijlage A1 bij 
dat formulier. U vult dit formulier in voor alle mede-exploitanten. 

 

 Gegevens van de exploitant 

 
1 Kruis aan wat van toepassing is. 

U kunt een of meer hokjes aankruisen. 

  De mede-exploitant is een rechtspersoon. Ga naar vraag 2. 

  De mede-exploitant is een natuurlijke persoon. Ga naar vraag 4. 

 
2 Vul hieronder de gegevens in van de rechtspersoon. 

Vermeld de volledige en correcte benaming zoals die in de oprichtingsakte is opgenomen. E-mailadres, website en 
faxnummer zijn niet verplicht. Het ondernemingsnummer vult u in als dat al is toegekend. 
Als de rechtspersoon na de publicatie van de oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad relevante wijzigingen heeft 
ondergaan (bijvoorbeeld verandering van naam, adres, bestuur of statuut), vult u bij de laatste relevante wijzigingen de 
data in waarop de laatste vijf relevante wijzigingen in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd. Als de publicatie in het 
Belgisch Staatsblad niet verplicht is, hoeft u die data niet in te vullen. 

 naam        

 gebruikelijke afkorting        

 rechtsvorm        

 straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente        

 telefoonnummer        faxnummer       

 e-mailadres        

 website        

 
 ondernemingsnummer                         

 
 datum oprichtingsakte  dag     maand     jaar          

 
 publicatie Belgisch Staatsblad dag     maand     jaar          

 
 laatste relevante wijzigingen dag     maand     jaar          

 
  dag     maand     jaar          

 
  dag     maand     jaar          

 
  dag     maand     jaar          

 
  dag     maand     jaar          

 
3 Vul hieronder de gegevens in van de contactpersoon. 

Het e-mailadres en faxnummer zijn facultatief. Vermeld het nummer waarop de contactpersoon tijdens de kantooruren 
bereikbaar is. 

 voor- en achternaam        

 functie in de inrichting        

 e-mailadres        

 telefoonnummer       gsm-nummer       
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 faxnummer        

 
4 Vul hieronder de gegevens in van de mede-exploitant die een natuurlijke persoon is. 

Vermeld uw volledige en correcte naam zoals die op uw identiteitskaart is opgenomen. De vermelding van uw e-
mailadres en website is niet verplicht.  

 voor- en achternaam        

 geboorteplaats        

 
 geboortedatum  dag     maand     jaar          

 
 straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente        

 telefoonnummer werk        faxnummer       

 privételefoonnummer       gsm-nummer       

 e-mailadres        

 website        

 

 Ondertekening 

 
5 Vul de onderstaande verklaring in. 

Als de melding door een rechtspersoon wordt gedaan, moet deze verklaring worden ondertekend door de persoon die 
verantwoordelijk is voor het naleven van de milieuvergunning en van wie de gegevens zijn ingevuld in vraag 3. Als een 
natuurlijke persoon deze melding doet, moet de persoon, vermeld in vraag 4, deze verklaring ondertekenen. 

 
 Ik verklaar dat alle gegevens in het formulier Aanvraag van een milieuvergunning en in de bijgevoegde bijlagen 

correct en volledig zijn ingevuld. 

 
   in te vullen door de verantwoordelijke 

van de rechtspersoon 
 in te vullen door de natuurlijke 

persoon 

 plaats               

 datum               

 handtekening 

 

 

              

 voor- en achternaam               

 


