AANVRAAG STATUUT VAN WIJZIGING voor een inrichting van klasse IIA
Om ontvankelijk te zijn, moeten alle rubrieken, die van toepassing zijn, leesbaar en zo volledig mogelijk ingevuld zijn. (bijlagen te kopiëren indien nodig) en te versturen naar het FANC, Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel

De ondergetekende1, Naam
☐ De heer
☐ Mevrouw
In de hoedanigheid van:
☐ directeur
☐ preventieadviseur
☐ hoofd dienst fysische controle
☐ andere:
Met contactpersoon2
☐ zelfde als de aanvrager
☐ andere:
☐ De heer
☐ Mevrouw
Naam
in hoedanigheid van
Nr. tel/GSM
E-mailadres van de contactpersoon:
Dient een aangifte in met volgend karakter:
☐ tijdelijk
☐ permanent

Voornaam
Voor de exploitant
Officiële naam van de exploitant en KBO nummer
E-mailadres voor officiële correspondentie :

Met adres van de exploitatiezetel

Referentienummer van de huidige geldige vergunning

De aanvraag betreft : (meerder opties mogelijk)
☐ een wijziging van bronterm
☐ de organisatiestructuur
☐ een installatie
☐ een proces
☐ een gebouw
☐ wijziging van toestel(len)
Toelichting:

Referentie van de betrokken installatie

☐
☐

Doel van de wijziging(en) :
Rechtvaardiging

Verband met eerdere/terugkerende wijziging(en)
Beschrijving van de wijziging

1
2
3

administratieve wijziging3
andere

Exploitant of bevoegd vertegenwoordiger van de exploiterende onderneming.
Verplicht in te vullen teneinde een vlotte communicatie mogelijk te maken.
Wijziging van de naam van de onderneming, gemeentelijke wijziging (wijziging van huisnummer en/of straatnaam), …

Het FANC, verantwoordelijke van de verwerking, behandelt uw persoonlijke gegevens met het oog op intern beheer van uw aanvraag tot het bekomen van een vergunning. U beschikt over een toegangsrecht tot de verwerkte gegevens en kan, in voorkomend geval, foutieve
gegevens laten verbeteren. U kan meer inlichtingen bekomen bij het openbaar register dat door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt gehouden.
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TE VERSTREKKEN TECHNISCHE INLICHTINGEN EN BESCHEIDEN
A. Inplanting
Brengt de wijziging een bouwvergunning met zich mee?
☐ Neen
☐ Ja
Zijn de plannen te herzien?
☐ Neen
☐ Ja

B. Risicoanalyse
Is de totale te verwachten activiteit van de inrichting (in Bq) gewijzigd/verhoogd?
☐ Neen
☐ Ja
Brengt de wijziging een aanpassing van het Veiligheidsverslag met zich mee?
☐ Neen
☐ Ja
Gelieve de risicoanalyse toe te voegen in bijlage.
Veroorzaakt de wijziging een verhoging van het bestralings- en of besmettingsgevaar voor de werknemers, bevolking of het leefmilieu (herziening
van het meest ernstige ongeval)?
☐ Neen
☐ Ja
Beschrijving van de geëvalueerde impact:

Verhoging van het bestralings- en of besmettingsgevaar voor de werknemers, bevolking of leefmilieu:

Te implementeren (tegen)maatregelen ten gevolge van de nieuwe risicoanalyse:

Handtekening van de aanvrager

Naam, datum en handtekening van de deskundige erkende
in de fysische controle

Het FANC, verantwoordelijke van de verwerking, behandelt uw persoonlijke gegevens met het oog op intern beheer van uw aanvraag tot het bekomen van een vergunning. U beschikt over een toegangsrecht tot de verwerkte gegevens en kan, in voorkomend geval, foutieve
gegevens laten verbeteren. U kan meer inlichtingen bekomen bij het openbaar register dat door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt gehouden.
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