
 
 

Aanvraagformulier voor een Exploitatievergunning Arbeidsmigranten 
 

Benodigd voor het exploiteren van een inrichting zoals bedoeld in artikel 2:28a van de Algemene 

plaatselijke verordening Maasgouw 2020. 

 

Algemene gegevens 

Naam bedrijf/aanvrager 

vergunning 
:  

Straatnaam en huisnummer :  

Postcode en plaats :  

Aard inrichting volgens de Kamer 

van Koophandel 
:  

Rechtspersoon :  

Nr. Kamer van Koophandel :  

Adres inrichting huisvesting 

arbeidsmigranten 
:  

Plaats en postcode :  

Contactpersoon  :  

E-mail adres :  

Telefoonnr. :  06- 

  



 
 

Beheerder 1 

Naam en voornamen :  

Straatnaam en huisnummer :  

Postcode en plaats :  

Telefoonnr. :   06- 

Aanspreekpunt en 24-uur bereikbaar 

 
   ja    nee, uren bereikbaar: 

  

Heeft de beheerder eerder een inrichting zoals 

omschreven in artikel 2:28a Apv geëxploiteerd?  
   ja    nee 

zo ja In welke gemeente   

 Aard inrichting  

Beheerder 2 

Naam en voornamen :  

Straatnaam en huisnummer :  

Postcode en plaats :  

Telefoonnr. :   06- 

Aanspreekpunt en 24-uur bereikbaar 

 
   ja    nee, uren wel bereikbaar: 

  

Heeft de beheerder eerder een inrichting zoals 

omschreven in artikel 2:28b geëxploiteerd? 
   ja    nee 

zo ja,  In welke gemeente   

 Aard inrichting  

  



 
 

  

De inrichting waarvoor de exploitatievergunning wordt 

gevraagd, betreft een 
   kamerverhuurinrichting 

    anders namelijk 

 ………………… 

De oppervlakte van de het voor huisvesting van 

arbeidsmigranten bestemde deel van de inrichting 

bedraagt 

 m2
 

Maximaal aantal personen dat gehuisvest mag worden ………………… 

De verblijfsduur van de arbeidsmigranten in de 

huisvestingsvoorziening 
 

Waar kunnen bezoekers van uw inrichting de auto 

parkeren? (ook aangeven op situatieschets) 
 

Waar kunnen bezoekers van uw inrichting de fiets 

stallen? (ook aangeven op situatieschets) 
 

Maakt u gebruik van toezichthouders/ 

beveiligingsmensen? 
   ja    nee 

Zo ja, op welke manier?  

  

Communicatieprotocol bijgevoegd    ja    nee 

Klachtenregistratie bijgevoegd    ja    nee 

  



 
 

 

Is er voor het bouwwerk een melding of vergunning 

brandveilig gebruik bouwwerken voor het voorgenomen 

gebruik ingediend? 1 

   ja    nee 

Zo ja, datum melding/vergunning  

 

Heeft u voor deze inrichting een Omgevingsvergunning 

voor de activiteit Milieu en of Bouwen of is er een 

melding gedaan op grond van het Activiteitenbesluit 

Milieubeheer 

   ja    nee 

Zo ja, vermeld datum vergunning/melding.  

 

De aanvraag geldt voor de volgende tot de inrichting behorende lokaliteiten: 

 oppervlakte 

1.    m2 

2.    m2 

3.    m2 

4.    m2 

5.    m2 

 

Naam aanvrager  Handtekening aanvrager 

 

Datum   

 

 

  

                                                      
1 Afhankelijk van de gebruiksfunctie van uw bouwwerk moet deze melding worden omgezet in een 
omgevingsvergunning brandveilig gebruik bouwwerken. 



 
 

 

Toelichting: 

Minimale voorwaarden exploitatievergunning: 

1. een adequaat parkeerbeheer, waarbij parkeren op eigen terrein het uitgangspunt is; 

2. een adequaat beheer, zoals een aanspreekpunt en 24 uur bereikbaarheid; 

3. een adequate communicatie: communicatieprotocol en klachtenregistratie. 

 

Legeskosten: 

Er worden legeskosten in rekening gebracht voor een exploitatievergunning art. 2.28a conform de 

geldende Tarieventabel.  

 

Bijlagen:  

Bij het indienen van dit formulier zijn de navolgende bescheiden bijgevoegd, zodat uw aanvraag in 

behandeling kan worden genomen: 

- kopie geldig paspoort of identiteitsbewijs van alle beheerders (geen rijbewijs); 

- recent uittreksel Handelsregister (KvK); 

- plattegrond inrichting inclusief situatieschets (bruto oppervlakte met alle (sanitaire) voorzieningen, 

gangen, buitenterrassen); 

- situatietekening waarop aangegeven is waar geparkeerd wordt en hoeveel auto’s er geplaatst 

kunnen worden; 

- communicatieprotocol;  

- klachtenregistratie. 

 

Voor het huisvesten van arbeidsmigranten kunnen nog toestemmingen nodig zijn op het 
gebied van andere wet- en regelgeving. Voor meer informatie zie onze website 
www.gemeentemaasgouw.nl 
 

 

http://www.gemeentemaasgouw.nl/

