Het inrichtingsnummer
Het inrichtingsnummer is een (nieuw) uniek nummer dat wordt toegekend aan een ingedeelde
inrichting of activiteit (IIOA) zodat deze - over de veranderingen, overnames en naamswijzigingen
van de exploitatie of de verantwoordelijke voor de exploitatie heen - als een “quasi statisch”
technisch samenhangend geheel getraceerd kan worden.
Een inrichtingsnummer blijft zoveel mogelijk behouden voor zover de activiteiten op een
bepaalde locatie grotendeels gelijk blijven. Door hetzelfde inrichtingsnummer te gebruiken, zal
de informatie die reeds in het digitaal archief zit, hergebruikt kunnen worden.

Relevante definities
project: het geheel van zowel stedenbouwkundige handelingen als de exploitatie van ingedeelde
inrichtingen of activiteiten, of minstens een van die elementen, dan wel het verkavelen van
gronden, die onderworpen zijn aan de vergunnings- of meldingsplicht (art. 2, 8°
Omgevingsvergunningendecreet).
ingedeelde inrichting of activiteit: één inrichting of activiteit en de aanhorigheden ervan op een
bepaalde locatie of, in voorkomend geval, meerdere inrichtingen of activiteiten en de
aanhorigheden ervan op een bepaalde locatie die voor hun exploitatie als een samenhangend
technisch geheel moeten worden beschouwd. Het feit dat verschillende inrichtingen en activiteiten
een verschillend eigendomsstatuut hebben, belet niet dat ze door hun onderlinge technische
samenhang als één ingedeelde inrichting of activiteit kunnen worden beschouwd (art. 5.1.1., 8°
DABM).
inrichtingen: de bedrijven, werkplaatsen, opslagplaatsen, installaties, machines en toestellen, als
omschreven in de indelingslijst (art.5.1.1., 9° DABM).
activiteiten: de werken en handelingen, vermeld in de indelingslijst (art.5.1.1., 1° DABM)

Het inrichtingsnummer en het project met één of meerdere IIOA’s
Hoewel de meeste projecten slechts één ingedeeld inrichting of activiteit zullen bevatten, kan een
omgevingsvergunningsproject ook meerdere IIOA’s bevatten (desgevallend in combinatie met de
locatie(s) voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen).

1 IIOA = 1 inrichtingsnummer

Uitgangspunt is dat aan iedere “ingedeelde inrichting of activiteit” een inrichtingsnummer wordt
toegekend. Dit betekent dat er in bepaalde gevallen meerdere inrichtingsnummers toegekend
zullen worden binnen één project. Met name evenveel inrichtingsnummers als er binnen het
project ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn.
Enkele voorbeelden:
- één landbouwbedrijf - één ingedeelde inrichting of activiteit - één inrichtingsnummer;
- een schrijnwerkerij én een garage binnen één gebouw: het project wordt aangevraagd met
twee afzonderlijke IIOA’s en men krijgt dan ook twee inrichtingsnummers (ook al liggen de
beide inrichtingen binnen hetzelfde gebouw).
Met voormeld uitgangspunt blijft het mogelijk dat:
1. wat als één IIOA is vergund, later gesplitst wordt in meerdere IIOA’s (voor zover er geen
technische samenhang is). Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van een gedeeltelijke
overname (zie ook verder);
2. IIOA’s die binnen één project vergund waren als aparte IIOA’s, later elk als een afzonderlijk
project beschouwd worden. Dit kan bijvoorbeeld als men bij 1 van de IIOA’s een
verandering wenst door te voeren;
3. afzonderlijke IIOA’s, die oorspronkelijk samen vergund waren onder 1 project, later weer
samengevoegd worden onder één project.
De IIOA blijft bestaan als technisch samenhangend geheel, ook in geval van volledige overnames
en naamsveranderingen (van en door rechtspersonen en natuurlijke personen verantwoordelijk
voor de naleving van de vergunningsvoorwaarden van de IIOA).

Het inrichtingsnummer en het digitale Omgevingsloket
Structuur van het inrichtingsnummer
Het bestaat uit de volgende samenstelling: YYYYMMDD-nummer (bv. 20170223-0001)
Elke dag begint de nummering opnieuw.

Hoe wordt het inrichtingsnummer toegewezen?
Het inrichtingsnummer wordt gegenereerd in het Omgevingsloket tijdens de samenstelling van
het eerste dossier dat voor een specifieke IIOA wordt aangemaakt.
Bij digitale samenstelling (door de aanvrager in het Omgevingsloket) gebeurt de generatie in het
deel ‘situering’.
Bij analoog ingediende aanvragen ontstaat het inrichtingsnummer bij het digitaliseren van de
aanvraag door de zogenaamde ‘samenstellend ambtenaar’ (ambtenaar van de
vergunningverlenende overheid, die de noodzakelijke informatie van de aanvraag in het
Omgevingsloket invoert).
Het inrichtingsnummer kan daarna niet meer worden gewijzigd.

Belangrijk: de vergunningverlenende overheid moet in de fase van het
ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek (per ingedeeld inrichting of activiteit)
nagaan of de aanvrager het correcte inrichtingsnummer heeft toegepast. Is dit niet
zo, dan kan dit in de huidige stand van het omgevingsloket niet aangepast worden
en moet het dossier onvolledig verklaard worden!

Op het ogenblik dat een dossier ontvankelijk en volledig wordt verklaard, is er dus een (impliciete)
bevestiging van het inrichtingsnummer. Het inrichtingsnummer moet daarna ook vermeld
worden in de beslissing (bv. in het beschikkend gedeelte: aan … wordt de vergunning
verleend/geweigerd voor het exploiteren van een rundveebedrijf met inrichtingsnummer XXXX,
gelegen…).

Hergebruik van het inrichtingsnummer
Bij een tweede en volgende samenstelling van een dossier voor dezelfde IIOA, moet het
inrichtingsnummer hergebruikt worden. Het Omgevingsloket voorziet hiervoor een aparte ‘popup’.
Voor het hergebruik van het inrichtingsnummer zijn er twee mogelijkheden:
- ofwel kent de opsteller van het dossier het inrichtingsnummer, en wordt dit ingetypt;
- ofwel zoekt men via de selectie van een perceel op een kaart in het Omgevingsloket naar
de inrichtingsnummers van de IIOA’s die geografisch overlappen of in de buurt liggen van

de percelen waarnaar ingezoomd wordt. De bestaande inrichtingsnummers worden
getoond in een lijstje, en zijn aanklikbaar.

Identificatie van een IIOA
Bij de eerste aanvraag, eerste verzoek of eerste melding op het Omgevingsloket worden tijdens
de samenstelling van het dossier bepaalde gegevens opgeslagen voor elke IIOA:
• een contour van de ingedeelde inrichting of activiteit
• een naam voor de IIOA en een bezoekadres
• een inrichtingsnummer (door het systeem gegenereerd)
Bij de samenstelling van een volgend dossier, kunnen de bovenstaande gegevens aangepast
worden, behalve het inrichtingsnummer.

Gestructureerde gegevens en hun hergebruik
Met het oog op later hergebruik (eenmalige invoer van gegevens door de aanvrager) en latere
bevraging worden bepaalde gegevens aan het inrichtingsnummer verbonden en gearchiveerd.
Deze gegevens worden de gestructureerde gegevens genoemd.
Bij digitale aanvragen gebeurt dit automatisch, bij analoge aanvragen is het aan de
samenstellende ambtenaar om de gestructureerde gegevens in te voeren in het loket. Deze
gegevens worden in de analoge formulieren aangegeven met de letter ‘S’.
Het is van het grootste belang dat alle overheden op eenzelfde manier omgaan met het
inrichtingsnummer.

Regels rond behoud of wijzigen van inrichtingsnummer.
Gehele overdracht
inrichtingsnummer hergebruiken als er al 1 bestaat

art. 97 omgevingsvergunningsbesluit: melding volgens formulier (bijlage 4) aan de overheid die
bevoegd is voor het project vóór overdracht. De bevoegde overheid actualiseert het
vergunningsbesluit als gevolg van de melding van de overdracht
Hiervoor wordt het formulier van overdracht gebruikt. In het formulier kan maar één IIOA vermeld
worden. Indien er voor deze IIOA al een inrichtingsnummer bestaat, dan moet de exploitant die
de overdracht meldt dit inrichtingsnummer hergebruiken.
Als er voor deze IIOA nog geen inrichtingsnummer bestaat:
- de IIOA wordt aangemaakt met toekenning van een inrichtingsnummer
- de vorige exploitant en de toekomstige exploitant worden als personen ingegeven in het
Omgevingsloket.
Als er voor deze IIOA al wel een inrichtingsnummer bestaat:
- de exploitant die de overdracht meldt, hergebruikt het inrichtingsnummer;
Ofwel gebeurt dit in samenwerking met de vorige exploitant. De vorige exploitant voegt de nieuwe
exploitant als ‘persoon’ toe aan het dossier. Door een nieuwe persoon (in de hoedanigheid
exploitant) toe te voegen aan het dossier, krijgt deze lees- en schrijfrechten, de oude exploitant
wordt dan de hoedanigheid ‘vorige exploitant’ gegeven. De nieuwe exploitant kan op die manier
alle gestructureerde gegevens hergebruiken. Ze dienen beiden te ondertekenen.
Ofwel gebeurt dit zonder samenwerking met de exploitant. Als er voor deze IIOA al wel een
inrichtingsnummer bestaat én de nieuwe exploitant moet een dossier opstellen zonder
medewerking van een betrokkene met schrijfrechten uit een vorig dossier, zal deze nieuwe
exploitant toch hetzelfde inrichtingsnummer moeten vermelden.
De te kiezen aarden (overdracht, niet langer van toepassing) zorgen ervoor dat er geen aanrubrieken-gekoppelde gestructureerde data moet aangepast worden. Indien er al gestructureerde
data in het Omgevingsvergunningenregister zitten door een vorig dossier, worden deze data op
het moment van de beslissing (achterliggend – door de toepassing) toegevoegd aan het dossier
dat behandeld wordt. Zo kunnen deze data bij een volgende aanvraag opnieuw ingeladen worden.

Gedeeltelijke overdracht
inrichtingsnummer hergebruiken voor verderzetting van hoofdactiviteit, afgesplitste IIOA krijgt
nieuw inrichtingsnummer
in het geval er nog geen inrichtingsnummers waren, worden er twee nummers gecreëerd
in het geval de twee IIOA’s al bestonden, kunnen de twee nummers hergebruikt worden

Art 97 omgevingsvergunningsbesluit: actualisatie als gevolg van overdracht
De gedeeltelijke overdracht van een omgevingsvergunning voor een IIOA moet door de exploitant
aan wie de omgevingsvergunning wordt overgedragen, gemeld worden aan de overheid die
bevoegd is voor het project vóór overdracht. De bevoegde overheid actualiseert het
vergunningsbesluit als gevolg van de melding van de overdracht.
Als er na de melding van de overdracht verschillende personen voor het geheel van het project als
vergunninghouder moeten worden aangewezen, kan de bevoegde overheid in het te actualiseren
omgevingsvergunningsbesluit de verantwoordelijkheden van elk van die personen bepalen.
Bij een gedeeltelijke overdracht van de omgevingsvergunning zal de bevoegde overheid naast de
actualisatie van het vergunningsbesluit, ook voor de afgesplitste ingedeelde inrichting of activiteit
een gecoördineerd vergunningsbesluit vaststellen.
Als de vergunningverlenende overheid vaststelt dat de gedeeltelijke overdracht niet strijdt met de
technische samenhang binnen een ingedeelde inrichting of activiteit, zal de procedure sowieso
starten met de gegenereerde (voor IIOA’s zonder inrichtingsnummer) of reeds gekende (voor IIOA’s
mét inrichtingsnummer) inrichtingsnummers. Deze nummers kunnen in de verdere procedure niet
meer aangepast worden.
Dit is een projecttype dat sowieso start met 2 IIOA’s, elk met hun inrichtingsnummer.
De oorspronkelijke IIOA behoudt in het digitale dossier de historiek en de gestructureerde
gegevens. Deze gegevens worden niet overgenomen voor de afgesplitste IIOA, maar de link op
basis van de geografische overlapping van de geo-contour blijft natuurlijk wel bestaan.
Wat indien de vergunningverlenende overheid geen akte neemt van de melding van de gedeeltelijk
overname?
- Deze beslissing betekent dat er verder zal gewerkt worden met het inrichtingsnummer van
de oorspronkelijke IIOA. Het nieuwe inrichtingsnummer (voor de geplande afgesplitste
activiteiten) blijft wel bestaan, maar daar zal enkel de niet-aktename aan gekoppeld
worden.
- De gestructureerde data die horen bij de oorspronkelijke inrichting worden (achterliggend
– door de toepassing) opnieuw toegevoegd aan de gegevens van de IIOA, zodat men bij
een volgende aanvraag nog gebruik kan maken van deze ‘laatst besliste versie’ om de
gestructureerde data te hergebruiken.

Naamswijziging
oude inrichtingsnummer blijft behouden,
Hiervoor is geen procedure voorzien in de regelgeving.
Mogelijk zal er later een functionaliteit aan het Omgevingsloket toegevoegd worden om de meest
recente naam van een onderneming te registreren (of automatisch op te laden, bv. via een
koppeling met het KBO).

Stopzetting - verval
Inrichtingsnummer blijft in het register bestaan, maar de gecoördineerde toestand wordt op 0
gezet

Actualisatie als gevolg van de stopzetting of het verval van de exploitatie
Art. 98 omgevingsvergunningsbesluit: de exploitant van een IIOA meldt met een beveiligde zending
binnen de twee maanden nadat een gebeurtenis als hierna vermeld zich heeft voorgedaan aan de
bevoegde overheid,
1° het verval van de vergunning, vermeld in artikel 99 van het decreet van 25 april 2014;
2° de vrijwillige gedeeltelijke of gehele definitieve stopzetting van de exploitatie van een
ingedeelde inrichting of activiteit.
De bevoegde overheid zal als gevolg van de melding, vermeld in het eerste lid, het
vergunningsbesluit actualiseren.
De exploitant zal in de mogelijkheid zijn om de stopzetting van een IIOA te melden.
Hiervoor zijn digitaal alle functionaliteiten voorzien, dit is een apart dossiertype

Gedeeltelijke stopzetting
Dit is mogelijk onder het dossiertype melding van de stopzetting, verval, waarbij nog delen van
de IIOA overblijven.

Historiek van het terrein
Ook al wordt beslist om een inrichtingsnummer niet langer te behouden en een nieuw nummer
aan te maken, bv. omdat er een dusdanige wijziging optreedt t.o.v. vroegere kenmerken van de
IIOA, toch dient voor rapportage een link behouden te blijven met de vorige IIOA. Die link kan
gewaarborgd blijven doordat de geo-contouren overlappen.

