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Administratieve registratie
 
U dient dit formulier te gebruiken voor het wijzigen van administratieve gegevens.De volgende administratieve gegevens kunnen middels dit formulier worden gewijzigd:         wijziging tenaamstelling;wijziging plaats van uitvoering (PVU);wijziging biologischeveiligheidsfunctionaris (BVF);wijziging verantwoordelijk medewerker (VM);afsluiten dossier. 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 
 
 
Formulier ten behoeve van:
Toelichting invullen:  
Dit formulier kan gebruikt worden voor het wijzigen van de volgende administratieve gegevens.
 
Wijziging tenaamstelling (uitsluitend bij rechtsopvolging)
Wijziging PVU (toevoeging van een PVU of verwijdering van een PVU)
Wijziging gegevens BVF
Wijziging gegevens VM 
Afsluiten dossiers 
Wijziging tenaamstelling
Let op: wijziging tenaamstelling mag u alleen gebruiken wanneer er sprake is van rechtsopvolging. Voeg gegevens waaruit blijkt dat er sprake is van rechtsopvolging toe aan deze aanvraag.
Geef alle kennisgevingen, vergunningen en PVU's die onder de verantwoording van de instelling / het bedrijf vallen
Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de "nieuwe" kennisgevingen en vergunningen die onder de Regeling van 2013 vallen en de "oude" vergunningen die onder de Regeling van 2003 vallen. 
Het kan gebeuren dat door de wijziging van de tenaamstelling van de instelling / het bedrijf de contactgegevens van de BVF-en en VM's wijzigen. Ga daarvoor naar "Wijziging gegevens BVF" en "Wijziging gegevens VM" en kies voor wijziging contactgegevens.
Dossiernummer
Dossiernummer
Dossiernummer
Wijziging PVU
Geef alle kennisgevingen en vergunningen die onder de toe te voegen PVU vallen.
Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de "nieuwe" kennisgevingen en vergunningen die onder de Regeling van 2013 vallen en de "oude" vergunningen die onder de Regeling van 2003 vallen.
Dossiernummer
Dossiernummer
Dossiernummer
Geef alle kennisgevingen en vergunningen die onder de te verwijderde PVU vallen.
Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de "nieuwe" kennisgevingen en vergunningen die onder de Regeling van 2013 vallen en de "oude" vergunningen die onder de Regeling van 2003 vallen.
Voeg een * toe aan het dossiernummer van vergunningen die onder de Regeling van 2003 vallen en waarin niveau 3 werkzaamheden zijn vergund.
Dossiernummer
Dossiernummer
Dossiernummer
Wijziging gegevens BVF
Bureau GGO maakt onderscheid tussen de contactgegevens van een BVF en de registratie van een BVF. 
Onder contactgegevens worden de gegevens verstaan die door Bureau GGO worden gebruikt voor alle correspondentie. Per BVF registreert Bureau GGO één set contactgegevens.
Onder de registratie van de BVF verstaat Bureau GGO alle rechtspersonen waarvoor de BVF toeziet op activiteiten met ggo's, alle PVU's waar de BVF toeziet op activiteiten met ggo's en alle kennisgevingen en vergunningen waar de BFV op toeziet. Een BVF kan toezien op activiteiten van andere organisaties dan de organisatie waarvoor de BVF werkzaam is.
Zowel de contactgegevens als de registratie van de BVF dienen up-to-date en bekend bij Bureau GGO te zijn. 
Contactgegevens:
Het kan gebeuren dat bij één of meer van de kennisgevingen, vergunningen of PVU's waarop de BVF gaat toezien een andere BVF stopt met het toezicht. Ga daarvoor naar "BVF beëindigt (gedeeltelijk) de BVF taken" en geef aan welke BVF stopt met het toezicht op welke activiteiten. 
Geef alle kennisgevingen, vergunningen en PVU's waarop de BVF gaat toezien. 
Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de "nieuwe" kennisgevingen en vergunningen die onder de Regeling van 2013 vallen en de "oude" vergunningen die onder de Regeling van 2003 vallen.
Dossiernummer
Dossiernummer
Dossiernummer
Indien een BVF stopt met het toezicht op ggo activiteiten kunnen deze activiteiten alleen nog plaatsvinden wanneer er een andere BVF toeziet op deze activiteiten. Wanneer er nog geen andere BVF is geregistreerd om toe te zien op deze activiteiten dan kan dat onder "Wijziging registratie biologischeveiligheidsfunctionaris".
 
Let op: een BVF toelating is persoonlijk en blijft van kracht, tenzij de BVF de toelating wil laten intrekken. Conform artikel 14 van de Regeling ggo 2013 komt de toelating te vervallen indien de BVF gedurende een aaneengesloten periode van ten minste vijf jaar niet als BVF werkzaam is geweest. 
Geef, indien nodig, uw nieuwe e-mailadres op.
Geef alle kennisgevingen en vergunningen binnen deze PVU waar de BVF stopt met toezicht.
Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de "nieuwe" kennisgevingen en vergunningen die onder de Regeling van 2013 vallen en de "oude" vergunningen die onder de Regeling van 2003 vallen.
Dossiernummer
Dossiernummer
Dossiernummer
Dossiernummer
Dossiernummer
Dossiernummer
Wijziging gegevens VM
Bureau GGO maakt onderscheid tussen de contactgegevens van een VM en de registratie van een VM. 
Onder contactgegevens worden de gegevens verstaan die door Bureau GGO worden gebruikt voor alle correspondentie. Per VM registreert Bureau GGO één set contactgegevens.
Onder de registratie van de VM verstaat Bureau GGO alle vergunningen waar de VM op toeziet. Per vergunning registreert Bureau GGO één VM. 
Zowel de contactgegevens als de registratie van de VM dienen up-to-date te zijn. 
Contactgegevens:
Vergunningen waar de VM op gaat toezien:
Dossiernummer
Dossiernummer
Afsluiten dossiers
Door het afsluiten van een dossier geeft u aan dat de activiteiten beschreven in dat dossier niet meer worden uitgevoerd EN dat al het ggo materiaal, dat onder dit dossiernummer vervaardigd is, is vernietigd of gebracht onder een nieuwe kennisgeving of vergunning.
Geef hieronder aan welke dossiers u gaat afsluiten. 
Dossiernummer
Dossiernummer
Dossiernummer
Insturen per post of via de berichtenbox
Dient u het formulier bij Bureau GGO per post of via de berichtenbox in?
Verklaring van de BVF
Verklaring van de BVF:
De BVF dient middels onderstaande checkbox aan te geven inhoudelijk kennis genomen te hebben van deze administratieve wijziging.
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
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
Verklaring van de BVF
Verklaring van de BVF:
De BVF dient middels onderstaande checkbox aan te geven inhoudelijk kennis genomen te hebben van deze administratieve wijziging.
Verklaring van de VM
Verklaring van de VM:
De VM dient middels onderstaande checkbox aan te geven inhoudelijk kennis genomen te hebben van deze administratieve wijziging.
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
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
Verklaring van de BVF
Verklaring van de BVF:
De BVF dient middels onderstaande checkbox aan te geven inhoudelijk kennis genomen te hebben van deze administratieve wijziging.
Verklaring van de tekenbevoegde of BVF
Een wijziging van administratieve gegevens 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 of BVF
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
Verklaring van de BVF
Verklaring van de BVF:
De BVF dient middels onderstaande checkbox aan te geven inhoudelijk kennis genomen te hebben van deze administratieve wijziging.
Verklaring van de VM
Verklaring van de VM:
De VM dient middels onderstaande checkbox aan te geven inhoudelijk kennis genomen te hebben van deze administratieve wijziging.
Verklaring van de tekenbevoegde of BVF
Een wijziging van administratieve gegevens 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 of VM
Een wijziging administratieve gegevens dient ondertekend te worden door iemand die is geregistreerd in het handelsregister als tekenbevoegd of door de VM.
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 VM of namens de rechtpersoon (met pen ondertekenen op geprint exemplaar):
Verklaring van de tekenbevoegde of BVF
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
Verklaring van de tekenbevoegde of VM
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
Verklaring van de VM
Verklaring van de VM:
De VM dient middels onderstaande checkbox aan te geven inhoudelijk kennis genomen te hebben van deze administratieve wijziging.
Verklaring van de tekenbevoegde of VM
Een wijziging van administratieve gegevens dient ondertekend te worden door iemand die is geregistreerd in het handelsregister als tekenbevoegd of door de VM.
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 VM of namens de rechtpersoon (met pen ondertekenen op geprint exemplaar):
Verklaring van de tekenbevoegde of VM
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
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