
 

 

FORM PLP - Versie 2 Maart 2015 1 

AANVRAAG VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING 

(artikel 62 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen) 

 

Gelieve het volgende aandachtig te lezen. 

Voor zover de milieuvergunning door de gemeentebestuur werd afgeleverd, moet de verlengingsaanvraag 
ingediend worden:  

 bij de gemeentebestuur, afdeling Vergunningen, per aangetekende brief of per drager, 

 in 3 exemplaren, 

 ten vroegste twee jaar en uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de te verlengen vergunning, zo niet 
moet een nieuwe aanvraag ingediend worden. 

De gemeentebestuur moet bepalen welke documenten nodig zijn voor de behandeling van de aanvraag. 
Aanvullende, al dan niet technische gegevens (bv.: onderhoudsattest, veiligheidsgegevens, technische 
gegevens van de installaties, doorsnedetekening, enz.) kunnen in de loop van het onderzoek van het 
dossier nuttig blijken en worden opgevraagd. 

KADER I: IDENTIFICATIE VAN DE UITBATING EN VAN DE AANVRAGER 

REFERENTIE VAN DE BIJ DE AANVRAAG BETROKKEN MILIEUVERGUNNING: ........................................................... 

EFFECTIEVE INWERKINGSTELLINGSDATUM VAN DE MILIEUVERGUNNING WAAROP DE AANVRAAG BETREKKING 

HEEFT:………………………………… 

In te vullen indien de te verlengen vergunning deel uitmaakte van een  « gemengd project » en indien deze datum nog niet aan Leefmilieu Brussel 
– BIM werd meegedeeld.  
Meer informatie over de inwerkingstelling is Op onze website beschikbaar. 

 
LIGGING VAN DE UITBATING 

Straat: ……………………………………………………………………………………… Nr.: …………. Bus: ……..…… 
Postcode: ………………………... Gemeente: ………………………….…………………………………………………… 

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

 Natuurlijke persoon 

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

 Rechtspersoon 

Naam: ………………………………….................................................................................................................. 
Juridische vorm: …………………………………………………………………………………………………………………. 
Ondernemingsnummer:………………………………………………………………………………………………………….. 
Naam van de vertegenwoordiger: …………………………................ Voornaam: …………………………………………. 
Adres (maatschappelijke zetel)  
Straat: ………………………………………………………………………………………. Nr.: ………… Bus: ……………… 
Postcode: ………………………... Gemeente: ………………………………..................................................................... 

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 van dit van de houder) 

Naam: ………………………………………………………………….. Voornaam: ………………………………………… 
Straat: ………………………………………………………………………………………. Nr.: …………….  Bus: ……..… 
Postcode: ………………………... Gemeente: ……………………………………………………………………………….. 

Wilt u in het kader van deze aanvraag elektronisch communiceren ? 

 JA/NEE 

Indien u hiervoor kiest, vul het formulier “aanvraag voor elektronische communicatie” in. 
 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997060533&table_name=wet
http://www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/administratieve-gids/gemengd-project-stedenbouwkunde-en-milieu?view_pro=1&view_school=1
http://www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/administratieve-gids/zodra-de-vergunning-handen/de-uitvoeringstermijn-van-uw?view_pro=1&view_school=1
http://195.244.174.34/uploadedFiles/Contenu_du_site/Professionnels/Formulaires/01_Permis_environnement/FORM_20140430_ElectronischeProced.doc
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KADER II: IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAAG TOT VERLENGING 

1. Geef in onderstaande tabel de ingedeelde inrichtingen, betrokken bij de aanvraag tot verlenging 

RUBRIEK 
NR. 

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE INRICHTING  VERMOGEN / VOLUME / GEWICHT / 
OPPERVLAKTE / AANTAL / DEBIET 

KLASSE 

Inrichtingen die zijn toegelaten in de te verlengen milieuvergunning en sinds de afgifte geen wijziging1 
ondergingen  

1toevoeging, verwijdering, aanpassing, vervanging, verplaatsing,… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inrichtingen toegelaten in de te verlengen milieuvergunning en die een wijziging1 ondergingen sinds de 
afgifte 

1toevoeging, verwijdering, aanpassing, vervanging, verplaatsing,… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nieuwe inrichtingen (niet opgenomen in de te verlengen milieuvergunning) 
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2. Inrichtingen die sinds de afgifte van de te verlengen milieuvergunning wijzigingen ondergingen (gebruik 

indien nodig een bijlage) 

2.1. Beschrijf - per inrichting - waaruit de aangebrachte wijzigingen bestaan (toevoegen, verwijderen, 
 aanpassingen, vervangen, verplaatsen, …). 

 

 

 

 

2.2. Beschrijf het effect of de risico’s van deze wijzigingen op het milieu (mens, fauna en flora, uitstoot in de 
bodem, het water of de lucht, klimaat, energieverbruik, geluidshinder, stedenbouw, landschap, veiligheid, 
autoverkeer). 

 

 

 

 

 

 

2.3. Beschrijf de maatregelen om het effect of de risico’s van deze wijzigingen te verminderen of weg te 
nemen. 

 

 

 

 

 

 

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 dezelfde als in de stedenbouwkunde. 
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 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 oppervlakken (gangen, gemeenschappelijke delen, …) moeten worden verdeeld volgens de verhouding 
van de 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. 

 
Ga direct naar punt 5 indien de totale vloeroppervlakte kleiner is dan 3500 m². 
 
4. Energie 

Gelieve vragen 4.1 en 4.2 te beantwoorden voor elk gebouw/elke groep van gebouwen dat/die op de site 
aanwezig is/zijn en door eenzelfde meter gevoed wordt/worden.  
Herhaal deze antwoorden in dit geval zoveel als nodig en voeg ze bij in bijlage 1.   

4.1. Hoeveel bedraagt het energieverbruik van een normaal jaar voor elk gebouw/elke groep van gebouwen ?  

Naam van het gebouw/de groep van gebouwen  

Stookolie ................................. l 

Elektriciteit ................................. kWh 

(Aard)gas ..................................kWh of m³ (Schrappen wat niet past) 

Andere energiebronnen (bepaal) .................................. (+ eenheid) 

Verwarmde of gekoelde oppervlakte (enkel indien deze 

oppervlakte verschilt van de in punt 3 opgegeven 

 
............................... m²  
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vloeroppervlakte) 

 

4.2. Verplichte energieaudit 

Indien een energieaudit van de milieuvergunning reeds aan het BIM werd bezorgd, geef de referentie van het 
BIM dossier :  ............................................................................................................................................... 
 
Dankzij de inlichtingen die in de voorgaande punten worden gevraagd, kan worden bepaald of uw vestiging volgens de 
toepasselijke reglementering3 aan een energieaudit onderworpen is.  
Indien dit het geval is, moet u een volledige energieaudit bij uw aanvraagdossier voegen.  

 3 : Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende een energieaudit voor vestigingen die veel energie verbruiken, dat 

bepaalde vestigingen (vooral de vestigingen uit de tertiaire sector die over een vloeroppervlakte van meer dan 3500 m² beschikken) 
verplicht zijn om een energieaudit uit te voeren. Indien u aan deze verplichting onderworpen bent, moet u een kopie van het verslag van de 
energieaudit die voor uw vestiging werd uitgevoerd bij dit formulier voegen. U vindt meer informatie over dit onderwerp op de website van 
het BIM op het volgende adres :   
http://www.leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/het-beheer-van-mijn-gebouw/energie?view_pro=1&view_school=1 

 
5.   Als de te verlengen vergunning één (of meer) risicoactiviteiten4 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: …………………………………………………………………….. 
4 : De Brusselse reglementering inzake 'bodem' wordt momenteel bepaald door de ordonnantie 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 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.  
Bij gebrek aan een verkennend bodemonderzoek terwijl dit verplicht is, zal de verlenging van de milieuvergunning niet 
worden toegekend. 
Om uw eventuele verplichtingen in het kader van de bodemwetgeving te kennen, kunt u de volgende infofiche raadplegen : 
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/IF_SOL_PermisEnvironNL.PDF.  

 

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 opgesteld worden door een erkende instantie en moet overeenstemmen met de huidige 
staat van de installaties. 

 Voor elke wijziging aan de installaties die plaatsvond na de laatste controle bent u verplicht over een 
 nieuw attest te beschikken. 
 Voor de hoogspanning mag het controlerapport maximum één jaar oud zijn. 

- Dichtheidstest van stookolietanks. 

- Onderhoudsattesten van de verwarming- en koelinstallaties. 

- … 

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: 

 de oriëntatie; 

 het tracé van de aangrenzende wegen, met hun naam en de richting van het autoverkeer; 

 de inplanting en de bestemming van de aanpalende gebouwen binnen een straal van ten minste 50 meter rond 
de omtrek van het exploitatieterrein; 

 beken, bronnen, wateroppervlakken, vochtige zones en moerassen binnen een straal van 50 meter rond de 
omtrek van het exploitatieterrein. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2011121534&table_name=wet
http://www.leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/het-beheer-van-mijn-gebouw/energie?view_pro=1&view_school=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009030530&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2009121720&table_name=wet
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/IF_SOL_PermisEnvironNL.PDF
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2. Plan van de gewijzigde 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, geef dan alle nuttige technische informatie over deze inrichtingen. 

Het kan gaan om (opsomming niet volledig): 
- in geval van machines of uitrustingen: de technische fiches of de verwijderingsattesten, 
- in geval van gevaarlijke producten: de fiches met veiligheidsvoorschriften, 
- … 

 
 
 
 
Ik ondergetekende,  …………………………………, handelend in mijn hoedanigheid van ……………………… 
verklaar dat de bovenvermelde informatie volledig en juist is. 
  
Datum: …………………………… 
 
 
 
      Handtekening: 
 
 
Aantal bijlage(n): 
 


