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KENNISGEVING VAN BESLISSING
Mijnheer,
Bijgevoegd vindt u een exemplaar van de beslissing die Leefmilieu Brussel - B.I.M. heeft genomen
inzake de aanvraag van een tijdelijke milieuvergunning betreffende de inrichtingen gevestigd op
bovenvermeld adres.
Wij vestigen uw aandacht op de volgende bepalingen:
De houder van de vergunning of, bij ontstentenis, de uitbater bezorgt de bestemmelingen binnen de
hieronder vermelde termijnen de volgende documenten:

Termijn

Te bezorgen informatie en
documenten

Minstens 15 dagen voor het Kennisgeving van het begin van de
begin van de werken voor de werken (zie bijlage 2 van het
verwijdering van asbest
‘asbestbesluit’)

Uiterlijk de werkdag nadat
Overschrijding van kritieke waarden,
de meetresultaten verkregen
onleesbare filters
werden

Van bij de vaststelling

Incident en ongeval dat een risico voor
de gezondheid of de veiligheid van de
bevolking inhoudt

Bestemmelingen*
- Leefmilieu Brussel
(Inspectie)
- Bestuur van de
gemeente waar de werf
zich bevindt
- Dienst voor
Brandbestrijding en
Dringende Medische
Hulp (DBDMH)
- Leefmilieu Brussel
(Inspectie)
- Bestuur van de
gemeente waar de werf
zich bevindt
- Leefmilieu Brussel
(Inspectie)
- Bestuur van de
gemeente waar de werf
zich bevindt

- Ontvangstbewijzen van het asbestafval
- Samenvatting van het asbestafval (zie
bijlage 5 van het ‘asbestbesluit’)
- Kopie van de rapporten van visuele
- Leefmilieu Brussel
Binnen de 3 maanden na het
inspectie (zie bijlage 6 van het
(Inspectie)
einde van de werken
‘asbestbesluit’)
- Lijst van de werkposten die onvolledig
of niet uitgevoerd zijn
- Samenvatting van de metingen van de
luchtkwaliteit
Gewijzigd werkplan (dat slechts mag
- Leefmilieu Brussel
Voor elke wijziging aan het
uitgevoerd worden na de schriftelijke
(Vergunningen)
werkplan
toestemming van Leefmilieu Brussel)
Aanvraag tot uitbreiding van of tot een
In geval van verwijdering of
nieuwe milieuvergunning (Opgelet: de
- Leefmilieu Brussel
inkapseling van asbest waar
werken mogen pas na de officiële
(Vergunningen)
deze vergunning geen
beslissing van Leefmilieu Brussel
toestemming voor geeft
beginnen)
- Leefmilieu Brussel
Vanaf het einde van de
Effectieve datum van het einde van de
(Inspectie)
werken
werken
U bent verplicht ons, minstens 15 dagen vooraf op de hoogte te brengen van de vastgestelde
datum voor de tenuitvoerbrenging van de Tijdelijke milieuvergunning.
-

U beschikt over 3 jaar voor de tenuitvoerbrenging.
Indien deze termijn niet toereikend is, kan u een verlenging van maximum één jaar aanvragen.
Deze aanvraag dient bezorgd te worden aan Leefmilieu Brussel - LB – Havenlaan 86C te 1000
Brussel en moet minstens 2 maanden voor het verlopen van de geldigheid van de datum van
tenuitvoerbrenging.
De Tijdelijke milieuvergunning vervalt van rechtswege indien er geen inwerkingstelling
van de inrichtingen aangetoond is binnen de toegekende termijn.

Indien u, of elke belanghebbende, met deze beslissing niet akkoord gaat, dan kan een beroep, per
aangetekende brief, worden ingediend bij het Milieucollege, gebouw Arcadia, Kunstberg 10-13 te 1000
Brussel. U beschikt over 30 dagen vanaf de ontvangst van deze brief.
U moet, als houder van de milieuvergunning, het bestaan van deze beslissing aanplakken op het
gebouw en in de directe omgeving van de inrichting. De aanplakking moet binnen de 15 dagen na
ontvangst van deze brief gebeuren en moet voldoende leesbaar zijn vanaf de openbare weg gedurende
ten minste 15 dagen.
Bij verzuim hiervan, zult U niet kunnen overgaan tot de tenuitvoerbrenging van uw vergunning.
Om u te helpen deze aanplakking te realiseren, vindt u een affiche van vier bladzijden in A4 formaat in
bijlage.
U moet contact opnemen met de milieudienst van de gemeentelijke administratie van de plaats
van uitbating (02/558.08.48) om de aanplakking aan te vullen en de datum en de gebruikelijke
regels van aanplakking aan te vragen.

Tot slot wijzen wij u erop dat de vergunning die u wordt toegekend in geen geval een afwijking
toestaat van de specifieke voorschriften zoals beschreven in het Koninklijk besluit van 16 maart
2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan
asbest. (BS van 23 maart 2006).
Wij staan steeds tot uw beschikking voor bijkomende inlichtingen.
Met de meeste hoogachting,

Signature digitale par
Benoit Willocx
6 septembre 2021
10:15
B. WILLOCX
Directeur van de Afdeling
Vergunningen & Partnerschappen

AVIS
Application de l'article 87 de l'ordonnance du 05 juin 1997 relative au permis d'environnement
Un Permis d'environnement temporaire de classe 1B a été octroyé par Bruxelles
Environnement - BE le 02/09/2021 à RENOTEC S.A. situé Acaciastraat 14C à 2440 GEEL
pour des installations situées à :
Parc du Peterbos 16 à 1070 Anderlecht
Référence BE : 1.796.768
Nature de l'activité : Chantier d’enlèvement d’amiante
Installations concernées :
N°rub.
27 1B

Nature des Installations
Chantier de décontamination de bâtiments ou d’ouvrages d’art
contenant de l’amiante.

Puissance, capacité, quantité

Classe
1B

Le dossier peut être consulté auprès de l'administration communale le
.......................(jour) entre ........................(heure) et ..............................(heure).
Un recours contre la présente décision est ouvert à tout membre du public
concerné auprès du Collège d'environnement, bâtiment Arcadia, Mont des Arts 1013, 1000 Bruxelles. Le recours doit être introduit par lettre recommandée à la poste
dans les 30 jours après l'affichage, soit au plus tard le .........................................(date
de fin de l’affichage + 30 jours)

L'introduction du recours donne lieu au payement d'un droit de dossier de 125
Euro. Un récépissé de payement au compte BE51 0912 3109 6162 du Ministère
de la Région de Bruxelles-Capitale doit être joint à la lettre d'introduction.

Le présent avis est affiché du .................... au .........................
par (Nom, prénom) :
Signature :

BERICHT
Toepassing van artikel 87 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de
milieuvergunningen
Een Tijdelijke milieuvergunning van klasse 1B werd door Leefmilieu Brussel - LB aan
RENOTEC N.V. Acaciastraat 14C te 2440 GEEL verleend op 02/09/2021 voor de uitbating
gelegen:
Peterbospark 16 te 1070 Anderlecht
N LB: 1.796.768
Aard van de activiteit: Werf voor asbestsanering
Betrokken inrichtingen:
Rub. nr
27 1B

Aard van de inrichtingen
Werven voor het saneren van asbesthoudende gebouwen of
kunstwerken.

Vermogen, capaciteit, hoeveelheid

Klasse
1B

Het dossier ligt ter inzage bij het Gemeentebestuur, op ..............................(dag)
tussen .................................(uur) en ..................................(uur).
Een beroep tegen onderhavige beslissing kan worden ingediend bij het
Milieucollege – gebouw Arcadia, Kunstberg 10-13 te 1000 Brussel door elk lid van
het betrokken publiek. Het beroep dient per aangetekende brief bij de post te
worden ingediend binnen dertig dagen na de aanplakking, vanaf dat het onderhavig
bericht wordt uitgehangen, hetzij uiterlijk op ......................................(datum van het
einde van de aanplakking + 30 dagen)

De indiening van het bezwaar geeft aanleiding tot de betaling van een dossierrecht
van 125 Euro. Een bewijs van de betaling op rekeningnummer BE51 0912 3109
6162 van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest dient te worden
gevoegd bij de brief, waarmee het bezwaar wordt ingediend.
Onderhavig bericht wordt uitgehangen van ................ tot.....................
door (naam + voornaam):
Handtekening:

