
 

AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING 

(artikel 7bis van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen) 

 

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 
Naam: ……………………………………………………… Voornaam: …………………………….…………. 
Juridische vorm (indien rechtspersoon): …………………………………………………………………..…………. 

Adres (maatschappelijke zetel indien rechtspersoon) 

Gemeente: …………………………………………………………….. Postcode: ………………..…………….. 

Straat: ……………………………………………………………………. N: ………. Bus : …………….. 
 
CONTACT 
Persoon die mandaat heeft het BIM te contacteren in het kader van de aanvraag tot wijziging 

Naam: ………………………………………................... Voornaam: ………………………………………... 
Functie: …………………………………………..    
e-mail: ………………………………………….... GSM: ………………………………………………..………. 
Tel.: ………………………………………………. Fax: …………………………………………………..……… 

Briefwisselingsadres in het kader van de aanvraag (indien verschillend met deze van de houder) 

Gemeente: …………………………………………………………….. Postcode: ………………………………… 

Straat: ……………………………………………………………………. N: …………Bus: ……..………. 
 

 
KADER II: INGEDEELDE INRICHTINGEN BETROKKEN BIJ DE AANVRAAG TOT WIJZIGING 

1. De aanvraag tot wijziging beoogt:    (verschillende keuzes mogelijk) 

 het toevoegen van één of meerdere ingedeelde inrichtingen 

 het verwijderen van één of meerdere ingedeelde inrichtingen 

 het vervangen van één of meerdere ingedeelde inrichtingen 

 het verplaatsen van één of meerdere ingedeelde inrichtingen 

 het aanpassen van de milieuvergunning als gevolg van een wijziging van de stedenbouwkundige 
vergunning (in het geval van een gemengd project) 

 andere (verklaar nader): ………………………………………………………………………………… 

2. Duid de ingedeelde inrichtingen, betrokken bij de aanvraag tot wijziging van de milieuvergunning, 
in onderstaande tabel aan. 

 VOOR WIJZIGING NA WIJZIGING 

RUBRIEK 
NR. 

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE 

INRICHTING  

VERMOGEN / VOLUME / 
GEWICHT / OPPERVLAKTE 

/ AANTAL 

KLASSE VERMOGEN / VOLUME / 
GEWICHT / OPPERVLAKTE 

/ AANTAL 

KLASSE  

  

 

 

 

 

 

 

    

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997060533&table_name=wet


 

 

3. Indien de aangevraagde wijziging een andere situatie beoogt dan het toevoegen, het verwijderen, 
het vervangen of het verplaatsen van één of meerdere ingedeelde inrichtingen, licht dan hier toe 
waaruit zij bestaat. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Omschrijf hier de motieven die de aanvraag tot wijziging van de milieuvergunning rechtvaardigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KADER III: DOCUMENTEN TOE TE VOEGEN AAN DE AANVRAAG TOT WIJZIGING 

1. Plan van de inrichtingen – bijlage 1 
 

In geval van toevoeging of verplaatsing van één of meerdere ingedeelde inrichtingen, voeg de volgens een 
leesbare schaal opgestelde plannen toe, met de precieze situering van de bij de wijziging betrokken inrichtingen. 
 
2. Technische informatie – bijlage 2 
 
In geval van toevoeging van één of meerdere ingedeelde inrichtingen, geef hiervan alle technische gegevens. 
Het kan gaan om: 

- ingeval van machines of uitrustingen: de technische fiches. 
- Ingeval van gevaarlijke producten: de fiches met veiligheidsvoorschriften. 
- … 

 

 
Ik ondergetekende, M. …………………………………, handelend in mijn hoedanigheid van 
……………………… verklaar dat de bovenvermelde informatie volledig en juist is. 
  
Opgemaakt te ………………………………………… op ……………………………… 
 
 
      Handtekening van de milieuvergunninghouder: 


