
KADER 

I:  IN TE VULLEN DOOR HET BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER 

REFERENTIE VAN HET DOSSIER:                     DATUM VAN ONTVANGST:

Adres van de exploitatie:
Naam van de aangever:
Ondernemingsnummer (BTW):
NACE-code:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Het project bevindt zich in de zone of de perimeter op het GBP:

Behandelende beambte: ...................................................
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BIM

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

AANGIFTEFORMULIER
VOOR EEN 

TIJDELIJKE WERF VOOR INKAPSELING 
EN/OF VERWIJDERING VAN ASBEST

VAN KLASSE I.C

GULLEDELLE 100
1200 BRUSSEL



Kader II: Identificatie van de aangifte

1. Situatie van de aangever

Is de aangever een publiekrechtelijke rechtspersoon of betreft de aangifte inrichtingen van 
openbaar nut (zie BBHR 24/06/1993, B.S. van 02/09/1993)?

JA / NEEN (Schrappen wat niet past)

2. Handeling onderworpen aan een aangifte van klasse I.C

Wat is de duur van de saneringsactiviteiten?
(Kruis een van de 2 mogelijkheden aan)
(  ) werf voor minder dan 3 jaar
(  ) werf voor minder dan 3 maanden

KADER III: IDENTITEIT VAN DE AANGEVER

Vul rubriek 1 of rubriek 2 in

1. In het geval van een onderneming of een administratieve overheid

1.1. Ondertekenaar van de aangever:
Naam:
Voornaam:
Functie:

1.2. Handelsnaam:
Juridische vorm:
Adres van de zetel:
Gemeente: Postcode:
Straat: Nr. Bus:

1.3. Persoon waarmee het BIM, in het kader van de aanvraag, contact kan opnemen:
Naam:
Voornaam:
Functie:
Tel.: Fax:
Bij voorkeur contact opnemen op de volgende dagen/uren:

2. In het geval van een natuurlijke persoon (zelfstandige, ...)

Naam:
Voornaam:
Gemeente: Postcode:
Straat: Nr.: Bus:
Tel.: Fax:
Bij voorkeur contact opnemen op de volgende dagen/uren:
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Kader IV: Identificatie van de onderneming die belast is met de werken van 
inkapseling en/of verwijdering van het asbest

1. Identificatie

1.1. Handelsnaam:
Juridische vorm:
Adres van de zetel:
Gemeente: Postcode:
Straat: Nr. Bus:

1.2. Persoon waarmee het BIM, in het kader van de aangifte, contact kan opnemen:
Naam:
Voornaam:
Functie:
Tel.: Fax:
Bij voorkeur contact opnemen op de volgende dagen/uren:

2. Beschikt de aangever en/of de exploitant over een verzekering die zijn 
beroepsaansprakelijkheid dekt?

JA / NEEN (Schrappen wat niet past)

Zo JA, voeg een attest van de verzekeringsinstelling bij als bijlage 1.

KADER V: DE INGEDEELDE INRICHTINGEN

Vermeld in de onderstaande tabel de indelingsrubrieken en de inrichtingen waarvoor een 
milieuvergunning wordt aangevraagd.
(Zie het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling 
van de lijst van ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III (BS van 07/08/99)) 

Rubr. 
nr. Benaming van de inrichtingen 

Bereikte drempel 
(1) Klasse

(1) oppervlakte (m²), lengte (lm) of aantal
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KADER VI: BESCHRIJVING VAN HET TERREIN EN DE INRICHTINGEN

1. Ligging van de werf in zijn omgeving

Een uittreksel  van  het  kadastraal  plan  moet  worden  toegevoegd,  met  de  percelen  of  delen  van 
percelen die zich in een straal van 50 meter rond de perimeter van de onderneming (of de werf) 
bevinden.

Een leesbaar vestigingsschema van de werf moet worden toegevoegd, dat toelaat een evaluatie te 
maken van de inplanting van de inrichtingen in de nabije omgeving, en met vermelding van:

a) de oriëntatie;
b) het tracé van de aanpalende wegen met hun naam;
c) de  aanduiding  van  het  bestaan  van  beken,  bronnen,  watervlakten,  vochtige  zones  en 

moerassen binnen een straal van 50 meter rond de perimeter van het project;
d) de  aanduiding  van  de  parkeerruimten  voor  voertuigen,  garages,  manoeuvreerruimten  en 

los/laadruimten.

Het kadastraal plan en het inplantingsschema worden bijgevoegd als bijlage 2.

2. Beschrijving van de inrichtingen

2.1. Plannen van de inrichtingen

De uitvoeringsplannen bijvoegen, opgesteld op een leesbare schaal.

De plannen dienen informatie te geven over:

- de situering van de toepassingen die asbest bevatten, waarvan de verwijdering het 
voorwerp is van deze aangifte;

- de afbakening van de werkzone(s), met een precisering van hun type (methode van 
de couveusezakken en/of afgebakende zone);

- de  plaats  van  de  technische  inrichtingen  die  verband  houden  met  de  werf 
(extractoren, extractiekokers, …);

- de tijdelijke opslagplaatsen voor asbestafval (lokaal en/of container);
- de afvoerweg voor het afval tussen de werkzone(s) en de opslagplaats(en).

2.2. Organisatie van de werf  

Gelieve het volgende te preciseren:

- de uren waarop zal worden gewerkt;
- de duur en de planning van de werken (diagram van Gantt);
- een  schema  dat  de  hiërarchie  weergeeft  die  bestaat  tussen  de  verschillende 

interveniënten op de werf;
- de  maatregelen  die  worden  getroffen  ter  voorkoming  van  elke  vrijgave  van 

asbestvezels in de lucht
- de gegevens en de contactpersoon van de erkende laboratoria die belast zijn met 

de luchtmetingen;
- de  verwijderings-  en/of  inkapselingsmethoden  die  zullen  worden  gehanteerd 

(werkplan)

Het werkplan en het hiërarchieschema moeten worden toegevoegd als bijlage 3.
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KADER VII: OVERZICHTSTABEL VAN DE WERKEN

De onderstaande tabel moet worden ingevuld en als bijlage 4 bij de aangifte gevoegd:

Gebouw Verdieping(en) Lokalisatie Type van toepassing
(plaat of leiding in asbest-
cement, warmte-isolerend 

materiaal, …)

Inkapselings- en/of 
verwijderingsmethode

KADER VIII: AFVALSTOFFEN

TYPES VAN 
ASBESTAFVAL

GERAAMDE 
HOEVEELHEDEN

TUSSENTIJDSE 
BESTEMMING

UITEINDELIJKE 
BESTEMMING

Collectieve (dekzeilen) en 
persoonlijke (kleding, …) 
beschermingsmaterialen
Warmte-isolerend 
materiaal (op kokers, op 
boilers, …)
Platen van het type “Pical”
Menuiserite
Masal (vensterbladen, 
dorpels, …)
Asbestcement (types 
“eternit” en “glasal”)
Vinyltegels
Lijm (bitumineuze, …) 
Touwen
Asbestweefsels
Asbestkarton- en papier
Asbesthoudende 
dichtingen (type 
‘klingerite’)
Asbesthoudend plastic
Remvoeringen
Mastiek
Ander besmet afval (te 
bepalen: rotswol, deklaag, 
…)

Gegevens van de erkende ophaler voor asbestafval

Handelsnaam:
Juridische vorm:
Adres van de zetel:
Gemeente: Postcode:
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Straat: Nr. Bus:

Gegevens van de contactpersoon:
Naam:
Voornaam:
Functie:
Tel.: Fax:
Bij voorkeur contact opnemen op de volgende dagen/uren:
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BIJLAGEN

De aangever dient  erover  te waken dat  de bijlagen worden  genummerd en  ingediend   
overeenkomstig deze lijst (nr. en volgorde). 
De  referenties  van  de  bijkomende  bijlagen  moeten  aan  de  onderstaande  lijst  worden 
toegevoegd.
De aangever moet erover waken dat alle vereiste bijlagen worden afgegeven en dat de met 
de documenten overeenstemmende rubrieken worden aangekruist.

1 Attest van de verzekeringsinstelling met het bewijs dat de aangever/exploitant 
over een verzekering beschikt die de beroepsaansprakelijkheid dekt (kader IV.2)

2 Kadastraal plan en inplantingsschema (kader VI.1)

3 Werkplan en hiërarchisch schema (kader VI.2)

4 Overzichtstabel van de werken (kader VII)

5 Afvalstoffen (kader VIII)

6 Asbestinventaris (in overeenstemming met bijlage 1 van het besluit van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 april 2008 betreffende de voorwaarden 
die van toepassing zijn op de werven voor de verwijdering en de inkapseling van 
asbest)

Ik ondergetekende,                , verklaar dat bovenvermelde informatie 
volledig en juist is.

Opgemaakt te op,

                Handtekening
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	Gebouw

