Aanvrager = penvoerende actor, de onderneming die zal optreden namens de overige
actoren
Indiener = degene die namens de penvoerende actor de aanvraag indient (bv.
consultant, administratief medewerker, projectverantwoordelijke, …). Naar het
opgegeven mailadres wordt de link gestuurd via dewelke het aanvraagformulier wordt
aangemaakt

Na invoeren van het ondernemingsnummer worden automatisch de
bedrijfscontactgegevens aangevuld

Na klik op ‘bevestigen’:

Bevestigingsmail uiterlijk binnen 24u te ontvangen. Indien niet:
contact opnemen met brownfield.convenant@vlaio.be

Klik voor opmaak aanvraagdossier.
Eenmaal het dossier opgemaakt, blijven
de gegevens bewaard tot op moment
van indiening. Je kan dus op
verschillende tijdstippen via deze link
teruggaan naar de indieningsmodule.

= Naam gemeente + naam site
Document downloaden,
invullen en terug uploaden

Aanvinken wat van
toepassing is

Automatische invulling obv
ondernemingsnummer

Voor eventueel opvragen van
bijkomende (inhoudelijke)
informatie

Document downloaden,
afdrukken, ondertekenen en
terug uploaden

Voor elke actor via knop ‘toevoegen’ de gevraagde
gegevens aanleverne + ondertekeningsformulier uploaden

Via knop ‘toevoegen’ de gevraagde perceelsinformatie
overnemen van het kadastraal uittreksel:
Gemeente

4

gemeente
Ligging (straat

A253C2

1

+ nr) 3

2are 33ca

Gebouw

Eigenaar A

2

5

Gemeente A

9

Straat + nr. A

6

8

1

Eigenaar B
Gemeente B

2
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Eigenaar C
Gemeente C

Straat + nr. C
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Per eigenaar een nieuw perceelsitem
toevoegen (in vb: 3 x zelfde
perceelsnummer toevoegen voor 3
verschillende eigenaars)
7 Is de eigenaar/houder zakelijk recht
mede-aanvrager? Indien:
• Ja: ondertekeningsformulier ‘overige
actor’ toevoegen in stap 2
• Via volmacht: volmachtverklaring
toevoegen in stap 4
• Neen: aangeven op aanvraagformulier waarom opname perceel
in projectgebied noodzakelijk is
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Verplichte
bijlagen

Optionele
bijlagen

In Stap 5 wordt een overzicht gegeven van alle informatie uit de
voorgaande stappen. Indienen is pas mogelijk indien alle
verplicht op te geven informatie is ingevuld en indien alle
verplichte bijlagen zijn toegevoegd.

Na correcte indiening ontvang je een bevestigingsmail.

Nuttige info

Beleidsdocumenten en
relevante wetgeving
• Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

• Decreet betreffende het
mobiliteitsbeleid
• Visie 2050
• Conceptnota duurzaam
voorraadbeheer van stortplaatsen
• Dynamic Landfill Management
• Decreet ruimtelijke Economie
• Bodemdecreet
• Decreet leegstaande en
verwaarloosde bedrijfsruimtes

Meetinstrumenten
• Algemene info
duurzaamheidsmeters
• Duurzaamheidsmeter economische
sites
• Duurzaamheidsmeter Wijken
• Maatstaf voor duurzame
woningbouw
• Duurzaamheidsmeter gebouwen
Vlaamse Overheid
• BREEAM

• TOTEM (materiaalprestatie)
• Flaminco (stortplaatsen)

Nuttige info

Inspiratie

Geoloketten

• Ruimtelijk rendement en 10
kernkwaliteiten

• Geopunt Vlaanderen

• Voorbeeldprojecten Ruimtelijk
Rendement
• Meetresultaten Lucht en Water
VMM
• Gezonde gemeente
• Gezonde publieke ruimte
• Green deals
• Geluidsbelastingskaarten
• Smart cities
• Materiaalbewust ontwerpen,
produceren en aankopen
• Kennisnetwerk
bedrijventerreinmanagement
• Waterbodems
• Tijdelijke gebruiken
• Vlaams Energie Agentschap
• Alle publicaties van Vlaanderen

• Vlaamse Vastgoeddatabank
• Kadaster
• Geoloket OVAM
• Geoloket onroerend erfgoed

