Milieudienst
DEPARTEMENT RUIMTELIJKE ORDENING EN GRONDBELEID

FORMULIER VERKLARING WIJZIGING VAN HOUDER
ENKEL GELDIG VOOR DE OVERDRACHT VAN EEN MILIEUVERGUNNING OF EEN VERKLARING AFGELEVERD DOOR
HET GEMEENTEBESTUUR VAN UKKEL (KLASSE 2 EN KLASSE 3)
Opgelet!
Bij de overdracht van een milieuvergunning is de toestemming van de vorige houder vereist.
Indien het onmogelijk is de houder te bereiken (faillissement, de firma bestaat niet meer, ...), moet
dit gemeld worden bij de aanvraag tot overdracht en moet naargelang het geval een kopie
toegevoegd worden van een document dat de overname van de handelszaak aantoont of van een
eigendomsakte.

Exploitatiezetel: ……………………....…………………………………………………………………..……. 1180 Brussel
Referentie van de milieuvergunning: ……………………………………………………………………………………...
Datum van de wijziging van houder: ...……………………………………………………………………………………….
In geval van regularisatie: vermeld de datum waarop de overdracht plaatsgevonden moest
hebben (bijvoorbeeld datum van verkoop van de handelszaak of het gebouw)
In te vullen door de vergunninghouder (cedent)
Naam / Handelsnaam: ……………………………………………………………………………………..…………………………
Rechtsvorm (in het geval van een onderneming): ………………………………………………………………………
Adres / Maatschappelijke zetel: ………………………………………………………………………………………………….
Administratief adres (indien verschillend van de maatschappelijke zetel - bijvoorbeeld: in het geval
van VME, hier verduidelijken of de brief verstuurd moet worden naar de VME of naar de VME p/a
de beheerder):
………………..………………….………………………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contactpersoon: ...............................................................................................................................
Tel.: …………………………………… E-mail: …………………………………………………………………………………………..
Enkel bij risicoactiviteiten en overeenkomstig de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het
beheer en de sanering van verontreinigde bodems (BS van 10/03/2009): de cedent erkent dat hij
geen bijkomende informatie bezit die de inhoud van de door het Instituut uitgereikte
bodemattesten kan wijzigen.
Gemeentehuis - Jean Vander Elstplein 29 - 1180 Ukkel - Tel.: 02/348.65.11 - Fax: 02/343.59.49

Handtekening: ..................................................................................................................................
Naam en hoedanigheid van de ondertekenaar: …………………………………………………………………..……..
Datum: ………………………………………………………………………………………………….……………………………………
Verklaart hierbij de overdracht van de bovenvermelde milieuvergunning en de eventuele
bijvoegsels (uitbreiding, wijziging) aan:
In te vullen door de nieuwe uitbater (cessionaris - nieuwe houder)
Naam / Handelsnaam: ……………………………………………………………………………………..…………………………
Rechtsvorm (in het geval van een onderneming): ………………………………………………………………………
Adres / Maatschappelijke zetel: ………………………………………………………………………………………………….
Administratief adres (indien verschillend van de maatschappelijke zetel - bijvoorbeeld: in het geval
van VME, verduidelijken of de brief verstuurd moet worden naar de VME of naar de VME p/a de
beheerder):
………………………………………………………………………………………………………………..……………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
Ondernemings- of btw-nummer: …………………………………………………………………………………………………
Contactpersoon: ...............................................................................................................................
Tel.: …………………………………… E-mail: …………………………………………………………………………………………..

Verleent hierbij zijn toestemming om houder te worden van de bovenvermelde
milieuvergunning en de eventuele bijvoegsels (uitbreiding, wijziging) en om hierdoor dus alle
verplichtingen die gepaard gaan met deze vergunning over te nemen.
Enkel bij risicoactiviteiten en overeenkomstig de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het
beheer en de sanering van verontreinigde bodems (BS van 10/03/2009): de cessionaris erkent dat
hij op de hoogte is van de inhoud van het/de bodemattest(en).

Handtekening: ..................................................................................................................................
Naam en hoedanigheid van de ondertekenaar: …………………………………………………………………..……..
Datum: ………………………………………………………………………………………………….……………………………………

Te bezorgen aan het gemeentebestuur van Ukkel, Milieudienst
Met de post: Jean Vander Elstplein 29 - 1180 Brussel
Per e-mail: milieuvergunning@ukkel.brussels

