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ATV formulier
Versie 1.12
 
ATV FORMULIER 
U dient dit formulier te gebruiken voor het indienen van een ATV verzoek om alternatieve werk- en/of inrichtingsvoorschriften te mogen hanteren, zoals bedoeld in artikelen 2.20, 2.21, 2.56 en 2.57 van het Besluit ggo 2013.U kunt dit formulier ook gebruiken voor het aanvullen van een bestaand ATV besluit.De vergunningverlening is een openbare procedure en daarmee zijn alle in de aanvraag verstrekte gegevens openbaar. Informatie over het vertrouwelijk houden van gegevens en op welke wijze dit aangevraagd moet worden vindt u op de website www.ggo-vergunningverlening.nl.In dit formulier is een korte algemene toelichting opgenomen over het gebruik van het formulier. Een uitgebreidere toelichting is ook te vinden op de website www.ggo-vergunningverlening.nl. Indien u desondanks vragen heeft over het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met Bureau GGO.         Voor de officiële versie van de Regeling ggo 2013 en het Besluit ggo 2013 wordt verwezen naar de website www.overheid.nl. Op de website www.ggo-vergunningverlening.nl vindt u geactualiseerde teksten van diverse documenten en nadere informatie betreffende ggo-vergunningverlening (o.a. informatie over de verschillende procedures en vereisten).Contactgegevens:Internet: www.ggo-vergunningverlening.nlEmail: bggo@rivm.nlTelefoon: 088 689 7099 
 
 
 
Dit formulier is van toepassing voor het indienen van een ATV verzoek om alternatieve werk- en/of inrichtingsvoorschriften te mogen hanteren. 
Voorgenomen werkzaamheden
Aanvrager
Gerelateerde dossiernummers
U kunt hier dossiers aangeven die gerelateerd zijn aan dit verzoek. Denk aan de kennisgevingen of vergunningen die in verband staan met dit ATV verzoek.
Dossiernummer
Wabo vergunning(en)
Plaats(en) van uitvoering
Vragen ten behoeve van het ATV verzoek:
1. Geef een uitgebreide beschrijving van het verzoek.
2. Geef aan van welk(e) specifiek(e) artikel(en) uit bijlage 9 u wilt afwijken. 
          
Dit betreft de artikelen uit bijlage 9 van de Regeling ggo die betrekking hebben op de standaard werk- en                                                                                             inrichtingsvoorschriften en de aanvullende voorschriften voor speciale activiteiten. 
Bijvoorbeeld 9.1.1.3.1.g "Een veiligheidskabinet van klasse II is in de werkruimte aanwezig". 
3. Geef aan waarom niet voldaan kan worden aan deze voorschriften uit bijlage 9 en waarom u hiervan wilt afwijken.
4. Beschrijf de alternatieve inrichtingsvoorschriften en/of maatwerkvoorschriften die gehanteerd moeten worden om de veiligheid voor mens en milieu te waarborgen.
Insturen per post of via de berichtenbox
Dient u het formulier bij Bureau GGO per post of via de berichtenbox in?
Biologischeveiligheidsfunctionaris (BVF)
Contactgegevens:
Verklaring van de BVF:
De BVF dient middels onderstaande checkbox aan te geven inhoudelijk kennis genomen te hebben van dit ATV verzoek.
Verklaring van de tekenbevoegde
Namens de rechtspersoon dient iemand te ondertekenen die is geregistreerd in het handelsregister als tekenbevoegd. Namens publiekrechtelijke rechtspersonen mag ook iemand ondertekenen die hiertoe gemandateerd is. Het mandaat waaruit deze tekenbevoegdheid blijkt dient dan wel bijgevoegd te worden.
Handtekening namens de rechtpersoon (met pen ondertekenen op geprint exemplaar):
Verklaring van de tekenbevoegde of BVF
Een ATV verzoek dient ondertekend te worden door iemand die is geregistreerd in het handelsregister als tekenbevoegd of door de BVF.
Namens publiekrechtelijke rechtspersonen mag ook iemand ondertekenen die hiertoe gemandateerd is. Het mandaat waaruit deze tekenbevoegdheid blijkt dient dan wel bijgevoegd te worden. 
Handtekening door de BVF of namens de rechtpersoon (met pen ondertekenen op geprint exemplaar):
Verklaring van de tekenbevoegde 
Formulieren die ingediend worden via de berichtenbox hoeven, door de eHerkenning, niet te worden ondertekend door iemand die is geregistreerd in het handelsregister als tekenbevoegd
Toelichting ATV formulier
U kunt dit formulier gebruiken voor het doen van een ATV verzoek om alternatieve inrichtings- of werkvoorschriften te mogen hanteren. U doet een ATV verzoek altijd specifiek voor één of meerdere ruimten binnen uw inrichting in combinatie met specifieke werkzaamheden. 
 
In bijlage 9 van de Regeling zijn de standaard inrichtings- en werkvoorschriften en de aanvullende voorschriften voor specifieke gevallen opgenomen. U kunt een ATV verzoek doen als u in bepaalde situaties niet kunt voldoen aan één of meer van de daar beschreven voorschriften of als de beschreven voorschriften onvoldoende veiligheid bieden voor specifieke werkzaamheden die u wilt gaan uitvoeren.
In dat geval dient u:
een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden te geven;de (groep van) ggo's te specificeren;aan te geven in welke categorie van fysische inperking u deze ggo's wilt hanteren;te motiveren waarom u aan bepaalde inrichtings- en/of werkvoorschriften niet kunt voldoen;een voorstel te doen voor alternatieve inrichtings- en/of werkvoorschriften;te onderbouwen dat u voor uw toepassing met de voorgestelde alternatieve maatregelen hetzelfde niveau van de veiligheid voor mens en milieu waarborgt;de exacte ruimtenummers in het formulier aan te geven. 
Let op: dit is een openbare procedure en daarmee zijn alle verstrekte gegevens openbaar. Bij het leveren van foto's en/of plattegronden dient u hier rekening mee te houden. Informatie over het vertrouwelijk houden van gegevens en op welke wijze dit aangevraagd moet worden vindt u op de website www.ggo-vergunningverlening.nl.
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