FORMULIER VAN NOTIFICATIE VAN STOPZETTING ACTIVITEIT
IN TE VULLEN & TERUG TE STUREN NAAR DE DIENST “VERGUNNINGEN” VAN LEEFMILIEU BRUSSELS - BIM
ENKEL GELDIG VOOR MILIEUVERGUNNINGEN AFGELEVERD DOOR LEEFMILIEU BRUSSEL - BIM (KLASSE 2
PUBLIEK, KLASSE 1B OF 1A) BIJ EEN TOTALE STOPZETTING VAN ACTIVITEIT
VOOR DE MILIEUVERVGUNNINGEN AFGELEVERD DOOR DE GEMEENTE (KLASSE 2 PRIVAAT), GELIEVE U TE
WENDEN TOT MILIEUDIENST VAN DE BETROKKEN GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE

Opgelet !
Indien de activiteiten door een andere uitbater worden voortgezet, gelieve dit formulier niet te gebruiken
maar wel het formulier van notificatie van wijziging houder van milieuvergunning.
(In HOOFDLETTERS invullen)

Exploitatieadres: ......................................................................................................................................
Referentie(s) van de milieuvergunning(en): ......................................................................................
Datum van de stopzetting: .....................................................................................................................

KADER IN TE VULLEN DOOR DE HOUDER VAN DE MILIEUVERGUNNING(EN):
Naam / Handelsnaam: ……………………………………………………………………………......................
Juridische vorm (in geval van onderneming): …………………………………………………………………...
Adres / Maatschappelijke zetel: …………………………………………………………………………………
Administratief adres (indien verschillend van maatschappelijke zetel - voorbeeld: in het geval van een
VME moet er gepreciseerd worden of de briefwisseling verstuurd moet worden naar de VME of de VME
c/o de syndicus): ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….

Contactpersoon: ……………………………………………………………………………………………….......
Tel.: ……………………………………………….. E-mail: ……..………………………………………………..
Meldt bij deze de volledige stopzetting van activiteit (ingedeelde inrichtingen) op het
bovenvermeld exploitatieadres, zonder voortzetting of herneming van de activiteit door
een andere uitbater.
Het is nuttig om elk document dat deze situatie kan bevestigen bij te voegen – bijvoorbeeld: uittreksel
van een verkoopakte van het gebouw, uittreksel van het Belgische Staatsblad in geval van faillissement,
enz.

Handtekening: ………………………………………………………………………………..……………………..
Naam en hoedanigheid van de ondertekenaar (indien de ondertekenaar van dit formulier niet de
houder van de vergunning is, moet hij kunnen handelen namens hem/haar): ………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….....

Datum van de notificatie: …………………………………………………………………………………………
NB: voor alle verdere inlichtingen, kunt U contact opnemen met:
FR: Adriana Russotto op het nr. 02 775 76 46
NL: Melissa Maiquez Barros op het nr. 02 563 42 55

