
 

 

BIJLAGE I                  Vaststelling van de hoofdverblijfplaats 

 
 

1.  Stemt de hoofdverblijfplaats overeen met het 
opgegeven adres? 
 
 

Ja/Neen 

 Indien neen : wat is het correcte adres? 
 

  
 

2.  Uit hoeveel personen bestaat het gezin van de 
aangever/referentiepersoon? 

Aantal personen :  
 
 
 

 Naam Voornaam Geboortedatum Verwantschap 
     
     
     

3.  Waar in het gebouw bevindt zich de woning ? 
 

  
 

4.  Zijn er ruimten die door verscheidene gezinnen gemeenschappelijk worden gebruikt 
in hetzelfde gebouw, indien ja welke? 
 

  
 

5.  Zijn er personen vertrokken van dit adres en 
zo ja zijn er gegevens bekend over hun 
nieuwe verblijfplaats? 
 

Ja/Neen 
 
 

 Naam Voornaam Geboortedatum Nieuwe 
verblijfplaats 

     
     
     

6.  Andere relevantie informatie betreffende de hoofdverblijfplaats (navraag bij eigenaar, 
buren, winkels, plaats waar de kinderen naar school gaan, arbeidsplaats gezinsleden, 
telefoonrekeningen, rekeningen energie, enz. 
 

 Datum : 
 Uur van vaststelling : 

 
 Hantekening vaststeller  

 
 Handtekening 

aangever/referentiepersoon 
 
 

 

 



 

 

BIJLAGE II Attest voor vervoer van stoffelijk overschot 

 
 Attest van de behandelende geneesheer of geneesheer die het 

overlijden heeft vastgesteld 

 

 

 

Afdeling 1 Gegevens van de overledene  
 Persoonlijke gegevens 

 
 voor- en achternaam        

 geboorteplaats        

 
 geboortedatum  dag     maand     jaar          

 
 burgerlijke staat        

 
 Domicilieadres 

 
 plaats en nummer        

 postnummer en gemeente       

 
 Gegevens van het overlijden 

 
 plaats van overlijden        

 
 datum van overlijden  dag     maand     jaar          

 

 

Afdeling 2 Verklaring van de geneesheer  
 Gelet op artikel 13, tweede lid, van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de 

lijkbezorging, waarbij het vervoer van een niet-gecremeerd stoffelijk overschot binnen het Vlaamse Gewest 
kan plaatsvinden vanaf het moment dat de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden 
heeft vastgesteld, een attest heeft opgesteld waarin hij verklaart dat het om een natuurlijke doodsoorzaak 
gaat en dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is; 

 
 Ik verklaar dat het overlijden van de bovengenoemde overledene te wijten is aan een natuurlijke 

oorzaak en dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is.  

 
 datum  dag     maand     jaar          

 
 handtekening 

 

  

      

 
 voor- en achternaam        

 behandelende geneesheer of 
geneesheer die het overlijden 

heeft vastgesteld 

      

 



 

 

BIJLAGE III    Brandreactie bekleding materiaal lunaparken 

 

 

 Vloer- Bekleding Plafonds 

 bedek- verticale en valse 

 kingen wanden plafonds 

 

Technische lokalen en ruimten 

 

Parkeerruimten 

Collectieve keuken 

 Ao Ao Ao 

Machinekamers en schachten                         A2FL-s2             A2-s3,d2              A -s3,d0 

- van liften en goederenliften 

- hydraulische liften 

                                                                                                                                               

Binnentrappenhuizen (met inbegrip van sassen en overlopen) 

Evacuatiewegen A2 A1 A1 

Overlopen, liftkooien en goederen-                  CFL-s2               C-s2,d2             C-s2,d0          

Liften 

  

Conferentiezalen, restaurants, 

drankgelegenheden, bars, A3 A2 A1 

speelzalen                                                          DFL-s2               C-s2,d2             C-s2,d0         

  

Alle andere lokalen die hier- 

boven niet vermeld werden A3 A1 A1 

                                                    EFL                E,d2                        E,d2                      

 

 

Ao  niet brandbaar 

 

A1  - Kl1 niet ontvlambaar FR proef 

 - Kl1 zeer trage vlamvoortplanting E proef 

A2 - Kl2 moeilijk ontvlambaar FR proef 

 - Kl2 trage vlamvoortplanting E proef 

A3  middelmatig ontvlambaar 

 

De valse plafonds hebben een stabiliteit bij brand van EI30 

 

 

 De klassen A0 – A3 gelden voor bestaande inrichtingen. 

 De nieuwe klassen A2FL-s2 e.v. gelden voor nieuwe inrichtingen 
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2. F. ROPSHELLING
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Insteekzones watersport

Stad BLANKENBERGE

      /        /  2021

© Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 2019, Vlaanderen (GDI-Vlaanderen)

                      : Integrale insteekzone

Specifieke insteekzones :
                      : ZONE 1: Waterscooters
                                            en/of motorboten
                      : ZONE 2: Kleinzeilerij / foil catamaran

                      : ZONE 3: Kitesurfen / foil surfen

                      : ZONE 4A: Windsurfen
                       ZONE 4B: Golfsurfen/bodyboarden/raften

                      : ZONE 5: Kano / kayak / SUP

                      : ZONE 6: Pedalo

                      : ZONE 7: Amfibieboot

                      : ZONE 8: Paardenvissers

                      : Bufferzone

                      : Veiligheidszone t.h.v. badzones

Legende :
     : Strandpaal

       : Badzones

                 : 5m TAW hoogtelijn

: Locatie watersportclub

                     : Basislijn 0m (LAT) - v.2018

                     : 200m-lijn

B

Dit plan duidt de insteekzones voor brandingsporten,
zwemzones, veiligheidszones, bufferzones, zones voor
vaartuigen, waterscooters aan in uitvoering van
Artikel 7.1 en artikel 7.5§1 van het K.B. Pleziervaart van
28 juni 2019 (B.S. 4 juli 2019).

De Hoofdscheepvaartdeskundige,
Eric Hiele

hieler
Stempel Scheepvaart



 
 

 

 

Bijlage V: Definities gebieden Blankenberge 
 

 

Er zijn 3 gebieden:  

 

Naam gebied Kernwinkelgebied 

 

 

Centrumgebied 

 
Toeristisch centrumgebied 

 

Zone op kaart zone A 

 

zone A + B zone A + B + C 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage VI: Aanvraagformulier vestigingsvergunning nachtwinkel  1 

 Vak bestemd voor administratie 

 Dossiernummer: ...............................................  

 Aanvraagdatum: ...............................................  

 

Bijlage VI: Aanvraagformulier vestigingsvergunning nachtwinkel 
 

 

 

1.   Gegevens met betrekking tot de vestiging 
 

Bestemming nachtwinkel : iedere vestigingseenheid waarvan de netto 

verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten 

uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke 

artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding 

«Nachtwinkel» draagt. 

 

Naam nachtwinkel naam 

  .....................................................................................................................  

Adres nachtwinkel straat huisnummer bus 

  .....................................................................................................................  

 postcode gemeente 

  .....................................................................................................................  

 telefoonnummer / gsm fax 

  .....................................................................................................................  

Indien van toepassing ondernemingsnummer  

  .....................................................................................................................  

 

 

2.   Eigendom pand 
 

 eigenaar pand □ ja □ nee 

 eigenaar volledig pand *  □ ja □ nee 

 * eigenaar van het volledige pand waarin het exploitatiepand / de exploitatie zich bevindt 

 huurcontract □ ja □ nee 

 
Ingeval van huurcontract, vermeld 

gegevens eigenaar pand. 

naam voornaam 

 ....................................................................................................................  

straat huisnummer bus 

  ....................................................................................................................  

 postcode gemeente 

  ....................................................................................................................  

 telefoonnummer / gsm fax 

  ....................................................................................................................  

 

 

3.   Gegevens uitbater 
 



 

Bijlage VI: Aanvraagformulier vestigingsvergunning nachtwinkel  2 

Rechtsvorm □ eenmanszaak □ bvba   □ nv 

 □ vzw □ feitelijke vereniging   □ andere 

Specificeer andere  ....................................................................................................................  

  ....................................................................................................................  

Naam uitbater naam 

  ....................................................................................................................  

Adres vennootschapszetel straat huisnummer bus 

  ....................................................................................................................  

 postcode gemeente 

  ....................................................................................................................  

Indien van toepassing ondernemingsnummer 

  ....................................................................................................................  

 Oprichtingsdatum (dag / maand / jaar) 

  ....................................................................................................................  

 



 

Bijlage VI: Aanvraagformulier vestigingsvergunning nachtwinkel  3 

 

4.   Gegevens persoon in feite belast met de uitbating 
Bvb dagverantwoordelijke, kantooruitbater, aangestelde… 

 

 naam voornaam 

  ....................................................................................................................  

 geboortedatum geboorteplaats 

  ....................................................................................................................  

 rijksregisternummer 

  ....................................................................................................................  

 nationaliteit 

  ....................................................................................................................  

 
 straat huisnummer bus 

  ....................................................................................................................  

 postcode gemeente 

  ....................................................................................................................  

 telefoonnummer / gsm fax 

  ....................................................................................................................  

 

 

5.   Bij aanvraag in te dienen documenten 
 

1. een plan met aanduiding van de gewenste locatie en, zo deze buiten het centrum gelegen is, een plan van een 

beëdigd landmeter waaruit blijkt dat de gewenste locatie zich bevindt op minstens een kilometer in 

vogelvlucht van de dichtst bestaande vergunde nachtwinkel; 

2. het bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder de rubriek ‘verkoop van 

algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen’; 

3. een uittreksel uit de geboorteakte en een bewijs van nationaliteit; 

4. een bewijs van goed gedrag en zeden of een daarmede gelijkstaand document uitgereikt door de bevoegde 

autoriteit van de staat waar de aanvrager verblijft en/of van het land van herkomst; 

5. een bewijs dat hij aan alle fiscale en sociale lasten heeft voldaan, ook in het land van herkomst, en dat er geen 

schulden zijn t.a.v. van de stad; 

6. het bewijs dat de locatie stedenbouwkundig vergund is, ook wat de winkelfunctie betreft; 

7. een bewijs van de brandweer dat aan alle vereisten van brandveiligheid is voldaan; 

8. een bewijs dat de locatie voldoet of kan voldoen aan de Vlarem-normen en beschikt over een 

toiletvoorziening en een wasbak met stromend water; 

9. een kopie van de eigendomsakte of van het huurcontract. 

10. een bewijs burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (onder meer voor ‘brand en/of ontploffing’). 

 



 

Bijlage VI: Aanvraagformulier vestigingsvergunning nachtwinkel  4 

 

6.   Ondertekening 
 

Naam (in drukletters) naam voornaam 

  ....................................................................................................................  

 datum handtekening 

  ....................................................................................................................  

 

 

 

7.   Hoe verder met dit formulier? 
 

Bezorg het volledig ingevuld en ondertekend formulier aan het College van Burgemeester en Schepenen van de 

Stad Blankenberge, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge, bij aangetekende brief met ontvangstbewijs of 

mits afgifte tegen ontvangstbewijs. 

 



 

Bijlage VII: Aanvraagformulier vestigingsvergunning handelszaak waar producten op basis van cannabis of 

derivaten van cannabis worden verkocht.  1 

 Vak bestemd voor administratie 

 Dossiernummer: ...............................................  

 Aanvraagdatum: ...............................................  

 

Bijlage VII: Aanvraagformulier vestigingsvergunning van handelszaak 

waar producten op basis van cannabis of derivaten van cannabis worden 

verkocht 
 

 

 

1.   Gegevens met betrekking tot de vestiging 
 

Bestemming Inrichting waar producten op basis van cannabis of derivaten van 

cannabis verkocht worden: iedere voor het publiek toegankelijke plaats 

waar producten op basis van cannabis of derivaten van cannabis verkocht 

worden onder de vorm van geneesmiddel, voedingsmiddel of supplement, 

cosmeticaproduct, dampvloeistof, e-sigaret of als mengsel van natuurlijk 

geurende bestanddelen voor decoratief gebruik met een lager gehalte dan 

0,2% THC.  

 

Naam inrichting naam 

  .....................................................................................................................  

Adres inrichting straat huisnummer bus 

  .....................................................................................................................  

 postcode gemeente 

  .....................................................................................................................  

 telefoonnummer / gsm fax 

  .....................................................................................................................  

 ondernemingsnummer vestigingsnummer 

  .....................................................................................................................  

 

 

2.   Eigendom pand 
 

 eigenaar pand □ ja □ nee 

 eigenaar volledig pand *  □ ja □ nee 

 * eigenaar van het volledige pand waarin het exploitatiepand / de exploitatie zich bevindt 

 huurcontract □ ja □ nee 

 



 

Bijlage VII: Aanvraagformulier vestigingsvergunning handelszaak waar producten op basis van cannabis of 

derivaten van cannabis worden verkocht.  2 

Ingeval van huurcontract, vermeld 

gegevens eigenaar pand. 

naam voornaam 

 ....................................................................................................................  

straat huisnummer bus 

  ....................................................................................................................  

 postcode gemeente 

  ....................................................................................................................  

 telefoonnummer / gsm fax 

  ....................................................................................................................  

 

 

3.   Gegevens uitbater 
 

Rechtsvorm □ eenmanszaak □ bvba   □ nv 

 □ vzw □ feitelijke vereniging   □ andere 

Specificeer andere  ....................................................................................................................  

  ....................................................................................................................  

Naam uitbater naam 

  ....................................................................................................................  

Adres vennootschapszetel straat huisnummer bus 

  ....................................................................................................................  

 postcode gemeente 

  ....................................................................................................................  

 ondernemingsnummer 

  ....................................................................................................................  

 Oprichtingsdatum (dag / maand / jaar) 

  ....................................................................................................................  

 



 

Bijlage VII: Aanvraagformulier vestigingsvergunning handelszaak waar producten op basis van cannabis of 

derivaten van cannabis worden verkocht.  3 

 

4.   Gegevens persoon in feite belast met de uitbating 
Bvb dagverantwoordelijke, kantooruitbater, aangestelde… 

 

 naam voornaam 

  ....................................................................................................................  

 geboortedatum geboorteplaats 

  ....................................................................................................................  

 rijksregisternummer 

  ....................................................................................................................  

 nationaliteit 

  ....................................................................................................................  

 
 straat huisnummer bus 

  ....................................................................................................................  

 postcode gemeente 

  ....................................................................................................................  

 telefoonnummer / gsm fax 

  ....................................................................................................................  

 

 

5.   Bij aanvraag in te dienen documenten 
 

1. Een plan met aanduiding van de gewenste locatie en een plan van een beëdigd landmeter waaruit blijkt 

dat de gewenste locatie zich bevindt op minstens een kilometer vogelvlucht van de plaatsen opgesomd 

onder Artikel III.6.2.1 § 2 van de algemene politieverordening. 

2. Het bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen; 

3. Een uittreksel uit de geboorteakte en een bewijs van nationaliteit; 

4. Een moraliteitsattest dat bevestigt dat de aanvrager van goed en zedelijk gedrag is, conform de 

bepalingen opgenomen in het Koninklijk Besluit (KB) van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste 

dranken, het KB van 4 april 1953 tot uitvoering van dit KB en de Wet van 28 december 1983 

betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank.  

Het moraliteitsattest wordt uitgereikt door de gemeente waar de aanvrager is ingeschreven in het 

bevolkingsregister. Indien de aanvrager een rechtspersoon is, dienen de zaakvoerder en eventuele 

medezaakvoerders een moraliteitsattest voor te leggen. Ook de inwonende personen die aan de uitbating 

zouden kunnen deelnemen, dienen een moraliteitsattest voor te leggen; 

5. Een bewijs dat hij aan alle fiscale en sociale lasten heeft voldaan en dat er geen schulden zijn t.a.v. de 

stad; 

6. Het bewijs dat de locatie stedenbouwkundig vergund is, ook wat de winkelfunctie betreft; 

7. Een bewijs van de brandweer dat aan alle vereisten van brandveiligheid is voldaan; 

8. Een bewijs dat de locatie voldoet of kan voldoen aan de Vlarem-normen en beschikt over een 

toiletvoorziening en een wasbak met stromend water; 

9. Een kopie van de eigendomsakte of van het huurcontract; 

10. Een bewijs burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemingen. 

 



 

Bijlage VII: Aanvraagformulier vestigingsvergunning handelszaak waar producten op basis van cannabis of 

derivaten van cannabis worden verkocht.  4 

 

6.   Ondertekening 
 

Naam (in drukletters) naam voornaam 

  ....................................................................................................................  

 datum handtekening 

  ....................................................................................................................  

 

 

 

7.   Hoe verder met dit formulier? 
 

Bezorg het volledig ingevuld en ondertekend formulier aan het College van Burgemeester en Schepenen van de 

Stad Blankenberge, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge, bij aangetekende brief met ontvangstbewijs of 

mits afgifte tegen ontvangstbewijs. 
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