AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING
(artikel 62 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen)

Voor zover de milieuvergunning door Leefmilieu Brussel - BIM werd afgeleverd, moet de verlengingsaanvraag
ingediend worden:
 bij Leefmilieu Brussel - BIM, Afdeling Vergunningen, schriftelijk,
 in 3 exemplaren,
 ten vroegste twee jaar en uiterlijk een jaar voor het verstrijken van de te verlengen vergunning, zoniet, moet
een nieuwe aanvraag ingediend worden.

KADER I: IDENTIFICATIE VAN DE UITBATING EN VAN DE AANVRAGER
REFERENTIE VAN DE BIJ DE AANVRAAG BETROKKEN MILIEUVERGUNNING: ..............................................
LIGGING VAN DE UITBATING
Gemeente: ……………………………………………………………… Postcode: ………………………….……
Straat: …………………………………………………………………… N: …………. Bus: ……..………………

IDENTITEIT VAN DE HOUDER VAN DE MILIEUVERGUNNING (kruis het overeenkomstige hokje aan)

Natuurlijke persoon
Naam: ……………………………………………………… Voornaam: ……………………………………….
Adres
Gemeente: ………………………………………………… Postcode: …………………………………………
Straat: ……………………………………………………… Nr.: …………… Bus: ……………………………

Rechtspersoon
Naam: …………………………………...............................................................................................................
Juridische vorm: ……………………………………………………………………………………………………..
Ondernemingsnummer (KBO):………………………………………………………………………………………
Naam van de vertegenwoordiger: …………………………............... Voornaam: ……………………………..
Adres (maatschappelijke zetel)
Gemeente: …………………………………………………………….. Postcode: ………………………………
Straat: ………………………………………………………………….. Nr.: ………… Bus: ……………………
CONTACT
Eventueel gemachtigde persoon waarmee het BIM contact kan opnemen in het kader van deze aanvraag
Naam: ………………………………………........... Voornaam: ………………………………………................
Functie: …………………………………………….
e-mail: …………………………………………...... GSM: ………………………………………………..……….
Tel.: ………………………………………………… Fax: …………………………………………………..………
Briefwisselingadres in het kader van de aanvraag (indien verschillend met dit van de houder)
Naam: …………………………………………………………………... Voornaam: ……………………………….
Gemeente: ……………………………………………………………… Postcode: …………………………………
Straat: …………………………………………………………………… N: ……………………… Bus: ……..……
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KADER II: IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAAG TOT VERLENGING
1.

Duid de ingedeelde inrichtingen, betrokken bij de aanvraag tot verlenging, in onderstaande tabel
aan.

RUBRIEK
NR.

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE
INRICHTING

VERMOGEN / VOLUME / GEWICHT /
OPPERVLAKTE / AANTAL / DEBIET

KLASSE

BESTAAND /
NIEUW 1

1

BESTAAND/NIEUW: als de inrichting al wordt vermeld in de milieuvergunning waarvoor de verlenging wordt gevraagd, geeft B
aan; als de inrichting niet wordt vermeld in de milieuvergunning waarvoor de verlenging wordt gevraagd, geeft N aan.

2.

Bent u overgegaan tot wijzigingen van de ingedeelde inrichtingen (toevoegen, verwijderen,
aanpassingen, vervangingen, verplaatsen, …) sinds de afgifte van de te verlengen vergunning ?
JA/NEE
(Schrappen wat niet past)
Zo JA, beschrijf deze wijzigingen (indien nodig op een bijgevoegd document).
Beschrijf eveneens hun impact (geluidshinder, uitstoot in de lucht, het water of de bodem, veiligheid,
autoverkeer, …) en de maatregelen getroffen om de omvang ervan te verminderen wanneer er
negatieve gevolgen zijn.

3.

Vloeroppervlakte2
Wat is de vloeroppervlakte van alle bovengrondse verdiepingen (= geheel van de gebouwen, opslagplaatsen,
lokalen) op het uitbatingterrein? ................................ m ²
2

: De definitie van dit begrip is identiek aan dit welke in de stedenbouwkunde wordt gebruikt.
De vloeroppervlakte is de som van alle overdekte vloeren met een vrije hoogte van ten minste 2,20 m in alle lokalen, met
uitzondering van de ruimten die onder het grondniveau gelegen zijn en een bestemming hebben als parking, kelder, opslagruimte
of voor de technische voorzieningen.
De afmetingen van de vloeren worden gemeten tussen de onbeklede buitenwanden van de gevelmuren, waarbij de vloeren
worden geacht door te lopen, zonder rekening te houden met de onderbreking ervan door scheidingswanden en binnenmuren, of
door kokers, trappenhuizen en liftschachten.
Opm.: de gemeenschappelijke oppervlakten (gangen, gemeenschappelijke delen, …) moeten worden verdeeld volgens de
verhouding van de betreffende respectieve activiteiten.
Hierbij dient het totaal van de vloeroppervlakte te worden opgegeven, d.w.z. de bestaande oppervlakte, waaraan eventueel de
geplande oppervlakte wordt toegevoegd.

2

4.

Werd al een energieaudit, een diepgaand controleverslag van de technische inrichtingen (warm en
koud) of om het even welk ander energieonderzoek uitgevoerd?
JA/NEE
(Schrappen wat niet past)
Zo JA, voeg een kopie toe in bijlage 1, of geef indien van toepassing de referentie van het BIM dossier :
....................................

5.

Als de te verlengen vergunning één (of meer) risicoactiviteiten3 in de betekenis van de Brusselse
reglementering inzake “Bodem” omvat, werd er een verkennend

bodemonderzoek verricht?

JA/NEE
(Schrappen wat niet past)
Zo JA, wanneer? ……………………………………………………………………………………………………..
Geef de referentie van het dossier bij het BIM: ……………………………………………………………………
3

ordonnantie

: De Brusselse reglementering inzake 'bodem' wordt momenteel bepaald door de
van 5 maart 2009 (B.S.
van 10/03/2009) en haar uitvoeringsbesluiten.
Indien uw aanvraag voor de verlenging van een milieuvergunning betrekking heeft op de voortzetting of de installatie van een

risicoactiviteit

in de betekenis van de geldende wetgeving, dan moet u vóór het begin van de uitbating een
verkennend bodemonderzoek uitvoeren, en dat voor de afgifte van onze beslissing over uw verlengingsaanvraag.
In sommige gevallen zijn er afwijkingen van deze verplichting voorzien.
Hierbij wordt opgemerkt dat u in geval van stopzetting van een risicoactiviteit eveneens verplicht bent een verkennend
bodemonderzoek uit te voeren en de verontreiniging die is toe te schrijven aan uw risicoactiviteit, te behandelen. Indien er
tijdens de uitbating een verontreiniging aan het licht zou komen die is toe te schrijven aan uw activiteit, kunt u er eveneens toe
verplicht worden deze te behandelen.
Voor de aflevering van een milieuvergunning voor één of meer kadastrale percelen die vermoedelijk verontreinigd zijn, kan het in
sommige gevallen verplicht zijn een voorafgaand verkennend bodemonderzoek uit te voeren. Het is dus nuttig contact op te
nemen met Leefmilieu Brussel (afdeling Milieupolitie en bodem, tel.: 02 775 75 04) om na te gaan of het terrein vermoedelijk
verontreinigd is.
Bij gebrek aan een verkennend bodemonderzoek terwijl dit verplicht is, zal de verlenging van de milieuvergunning niet
worden toegekend.
Voor meer informatie over de huidige Brusselse wetgeving inzake bodemverontreiniging kunt u de website van het BIM

www.ibgebim.be > professionelen > thema 'bodem') raadplegen of contact opnemen met de bevoegde afdeling op

(
het nummer 02 775 75 04.

6.

Technische installaties - controleverslagen

Gelieve in bijlage 2 toe te voegen: de laatste controleverslagen vereist door de geldende reglementering of
opgelegd krachtens de te verlengen milieuvergunning, met name van de volgende technische installaties :
- Elektrische installaties (hoog- en laagspanning) die de ingedeelde inrichtingen van stroom
voorzien. Dit rapport moet zijn opgesteld door een erkende instantie. Het rapport moet overeenstemmen
met de huidige staat van de installaties - voor elke wijziging van de installaties die plaatsvond na de
laatste controle moet u verplicht over een nieuw attest beschikken;
- Dichtheidstest van stookolietanken;
- Onderhoudsattesten van de verwarming- en koelinstallaties;
…
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KADER III: PLANNEN EN TECHNISCHE INFORMATIE
Onderstaande informatie is alleen te bezorgen indien er wijzigingen aan de ingedeelde inrichtingen werden
aangebracht.
1. Vestigingsplan – bijlage 3
Voeg een leesbaar en actueel vestigingsplan van het exploitatieterrein toe, zodat het mogelijk is de inplanting van
de site in zijn omgeving te beoordelen, met aanduiding van:
o de oriëntatie;
o het tracé van de aangrenzende wegen, met hun naam en de richting van het autoverkeer;
o de inplanting en de bestemming van de aanpalende gebouwen binnen een straal van ten minste 50 meter
rond de omtrek van het exploitatieterrein;
o beken, bronnen, watervlakten, vochtige zones en moerassen binnen een straal van 50 meter rond de
omtrek van het exploitatieterrein.
2.

Plan van de gewijzigd inrichtingen of van de inrichtingen die niet zijn opgenomen in de te verlengen
milieuvergunning - bijlage 4
Voeg de plannen toe, opgesteld op een leesbare schaal, van de lokalen en de verdiepingen, met een duidelijke
weergave van de exacte locatie van de gewijzigde inrichtingen of van de inrichtingen die niet opgenomen zijn in de
te verlengen milieuvergunning.
Deze plannen moeten ook minstens de afvoerkanalen voor de rookgassen en gassen (doorsnede plannen indien
noodzakelijk) weergeven, evenals de laad-/losplaatsen, de eventuele fietsenstallingen, enz.
3.
Technische informatie – bijlage 5
Als er ingedeelde inrichtingen werden toegevoegd, vervangen of verwijderd ten opzichte van de te verlengen
milieuvergunning, verstrek alle nuttige technische informaties betreffende deze inrichtingen.
Het kan gaan om (niet-exhaustieve opsomming):
- in geval van machines of uitrustingen: de technische fiches of de verwijderingsattesten,
- in geval van gevaarlijke producten: de fiches met veiligheidsvoorschriften,
- …

Ik ondergetekende, M. …………………………………, handelend in mijn
……………………… verklaar dat de bovenvermelde informatie volledig en juist is.

hoedanigheid

van

Opgemaakt te ………………………………………… op ………………………………

Handtekening:

Aantal bijlage(n):

Aanvullende, al dan niet technische gegevens (bv.: onderhoudsattest, veiligheidsgegevens, technische
gegevens van de installaties, doorsnedetekening, enz.) zouden in de loop van het onderzoek van het
dossier nuttig kunnen blijken en bijgevolg worden opgevraagd.
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