Checklist balie flitsvergunning
voor het onderdeel bouwen
(in te vullen door de architect)

Toelichting:
Wij verzoeken u in schema 1a aan te geven welke gegevens en formulieren zijn bijgevoegd
bij de aanvraag balie flitsvergunning voor het onderdeel bouwen. In schema 1b kunt
u vervolgens aangeven welke indieningvereisten volgens de Regeling omgevingsrecht (Mor)
van toepassing zijn en in welke, in schema 1a genoemde, bijlage deze terug te vinden zijn.
Middels schema 2 vragen wij u te verklaren dat de aangeleverde gegevens en bijlagen zijn
gecontroleerd en akkoord zijn bevonden door de architect.
Uit alle gegevens en bescheiden moet blijken wie ze heeft opgesteld en wie ze heeft
gecontroleerd en akkoord bevonden (middels stempel en paraaf).

1a. Bijlagen
Bij de aanvraag toegevoegde bijlagen in viervoud
01 Checklist balie flitsvergunning
02 Overeenkomst balie flitsvergunning
03 Aanvraagformulier omgevingsvergunning activiteit bouwen
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
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24

1b. Indieningvereisten Regeling omgevingsrecht (Mor)
Bijgevoegd?

Checklist enkel bedoeld voor:
Woonfunctie zonder zorg

Veiligheid
01
02
03
04
05
06
07
08

Belastingen en belastingcombinaties constructies/uiterste
grenstoestand van de bouwconstructie
Bij wijziging van een bestaand bouwwerk gegevens opbouw
bestaande constructie (tekeningen en berekeningen) en
toegepaste materialen
Detaillering trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen
Draairichting beweegbare delen
Brandveiligheid en rookproductie
Brand- en rookcompartimentering
Vluchtroutes en brandveiligheidsvoorzieningen
Inbraakwerendheid

Gezondheid

Ja/Nee

Zie
bijlage

09
10
11
12
13
14

Karakteristieke geluidwering uitwendige scheidingsconstructies,
bescherming tegen geluid installaties,
Wateropname materialen vloer, wand en plafonds in sanitaire
ruimten
Lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen
Ventilatievoorzieningen, verbrandingsgassen en
verbrandingslucht
Weren van ratten en muizen
Daglichttoetreding

Bruikbaarheid
15
16
17
18

Gebruiksfunctie en afmetingen van ruimten
Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte, liften en
liftschachten
Aanduiding vloerpeilen t.o.v. aansluitend terrein
Opstelplaats aanrecht, kook-/stooktoestel en
warmwatervoorziening

Energiezuinigheid en milieu
19

EPC-berekening thermische eigenschappen en
luchtdoorlatendheid

Installaties
20
21
22
23
24

Noodstroomvoorziening en -verlichting
Gas-, elektra- en waterleiding, inclusief aansluitpunten
Drinkwater- en warmwatervoorzieningen
Riolering en hemelwaterafvoeren
Bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen van
brandweervoertuigen

Veiligheid en hinder tijdens bouw
25
26
27
28

Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid bouwplaats
Bouwmethodiek, toegepaste materialen en veiligheidsmiddelen
Ondergronds bouwdeel: hoofdopzet bouwputafscheiding,
bouwputbodem, bemalingsplan
Monitoringsplan ter voorkoming van schade derden

Overige voorschriften bouwverordening
29

Rapportage bodemgesteldheid

Vereisten aan tekeningen en berekeningen
30

De tekeningen en berekeningen voldoen aan de algemene
vereisten zoals omschreven in de MOR

2. Controle en akkoord gegevens

01
02
03
04
05
06

07

08

09

Paraaf architect voor akkoord
Bijgevoegde gegevens en bescheiden, zoals in schema 1a en 1b
aangegeven, zijn getoetst aan:
Bestemmingsplan
Naam bestemmingsplan: ……………………………………………
Gemeentelijke bouwverordening
Bouwbesluit
Ander van toepassing zijnde wettelijk bepalingen
Het betreft hier een enkelvoudige aanvraag voor het onderdeel
bouwen. Er is geen sprake van onlosmakelijke activiteiten.
Het perceel heeft de bestemming ‘wonen’ of ‘woondoeleinden’ en de
bouwactiviteiten hebben betrekking op 1 enkele woning en de daarbij
behorende bijbehorende bouwwerken.
Een aanvraag huisnummeraanduiding is noodzakelijk
Deze aanvraag is ingediend en akkoord bevonden (indien
noodzakelijk)
Gegevens architect
Naam: ……………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………
Postcode en Woonplaats: ……………………………………..
Registratienummer: ……………………………………………
Handtekening: ………………………………………………….
Gegevens aannemer/uitvoerder
Naam: ……………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………
Postcode en Woonplaats: ……………………………………..
Handtekening: ………………………………………………….

Ja / Nee

