
 

 
 

MODEL VAN KENNISGEVING BETREFFENDE BIJKOMENDE WERKEN 
VOOR DE VERWIJDERING OF DE INKAPSELING VAN ASBEST OF VOOR 

DE AANPASSING VAN HET WERKPLAN 

 
DOCUMENT Nr.:…………………  DATUM VAN KENNISGEVING: …./…./.... 
 
Naam van het gebouw: 
 
Adres van de werf: 
 
Asbestverwijderaar: 
 
Referentie van de vergunning: 
 
Voorwerp van de kennisgeving: 
 

Gebouw Verdieping(
en) 

Plaats van 
de 

toepassing 

Type van toepassing 
(plaat of leiding in 

asbestcement, warmte-
isolerend materiaal, 

spuitasbest, …) 

Geschatte 
hoeveelheid 

Methode van 
inkapseling en/of 

verwijdering 

      

 

Werkplan: 
 

- Beschrijving van de werkmethode (in het geval deze niet werd beschreven in de aanvankelijke 
vergunningsaanvraag of in een eerdere kennisgeving) 
 
- Liggingsplan van de werkzone (grenzen van de werkzone, plaats van de te verwijderen 
asbesttoepassingen, plaats van de sassen en de eventuele afzuiginstallaties, traject voor de 
afvoerkokers van de door de afzuiginstallaties gefilterde lucht, traject voor de afvoer van de 
afvalstoffen naar de opslagplaats, eventuele plaats van de aangrenzende zones die worden 
ingenomen door personen die niet werkzaam zijn op de werf, …). 

 
Asbestafval: 
 

Type van 
asbestafval 

Vermoedelijke 
hoeveelheid 

(kg, …) 

Erkende 
ophaler 

Afvoercircuit 

Tussentijdse 
bestemming(en) 

Uiteindelijke bestemming 

    
 

Naam van de ondertekenaar (voor de kennisgever) …………………… 
Datum van ondertekening van het verslag …………………… 
Handtekening …………………… 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Uw persoonsgegevens worden door Leefmilieu Brussel verwerkt voor de behandeling en follow-up van uw aanvraag- 
of aangiftedossier, in overeenstemming met de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. 
 
Uw gegevens worden bewaard gedurende de volledige duur van de follow-up van uw aanvraag en voor zolang de 
toelating die eruit voortvloeit juridische effecten heeft, onder meer gelet op de dwingende verplichtingen bij een 
stopzetting van de activiteit.  
  
Leefmilieu Brussel is onderworpen aan verplichtingen inzake de transparantie van milieu-informatie, onder meer 
krachtens het gezamenlijke decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de 
openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen. 
  
U kunt uw gegevens inzien, corrigeren en verwijderen door contact met ons op te nemen per e-mail 
(permit@leefmilieu.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, afdeling Vergunningen en Partnerschappen, Havenlaan 
86C/3000, 1000 Brussel). 
  
U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming per e-mail 
(privacy@leefmilieu.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Privacy, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel). 
  
In voorkomend geval kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 
Brussel). 
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