VOORAFGAANDE AANGIFTE
BEHANDELING VAN BEPERKTE DUUR
Krachtens de Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, gewijzigd door de Ordonnantie van 23 juni 2017
(B.S. 13/07/2017)

In te dienen via BRUSOIL !!!
Luik A – In te vullen door de verantwoordelijke van de behandeling van beperkte duur
1. Identificatie van de percelen betrokken bij de behandeling van beperkte duur
Voeg een plan toe als bijlage (bv. uittreksel van de cartografie van de inventaris van de bodemtoestand)
Adres(sen):………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………..……….
Perce(e)l(en): ………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Referentie(s)
van
het
dossier
bij
Leefmilieu
Brussel
(indien
gekend)
……………………………………………………………………….

2. Gegevens van de verantwoordelijke van de behandeling van beperkte duur
Vennootschap en juridische vorm – Contactpersoon :………………………………………...........................
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Tel.:………………………………………E-mail:…………………………………………………………………………………..……

3. Gegevens van de bodemverontreinigingsdeskundige belast met het toezicht
Vennootschap en juridische vorm – Contactpersoon :………………………………………...........................
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Tel.:………………………………………E-mail:……………………………………………………………………………………..…

4. Gegevens van de bodemsaneringsaannemer verantwoordelijk voor de uitvoering
Vennootschap en juridische vorm – Contactpersoon :………………………………………...........................
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Tel.:………………………………………E-mail:……………………………………………………………………………………..…
Door ondertekening van dit formulier bevestigt de verantwoordelijke van de behandeling van
beperkte duur dat
 de lopende of geplande handelingen of werken, in combinatie met de behandeling van
beperkte duur, geen belemmering vormen voor de latere behandeling van met name het deel
waarop de behandeling van beperkte duur geen betrekking heeft en dat nog het voorwerp
moet uitmaken van een verkennend bodemonderzoek;
 de houders van de zakelijke en persoonlijke rechten op de percelen, die het voorwerp uitmaken
van de behandeling van beperkte duur, hun akkoord hebben gegeven voor de uitvoering van de
behandeling;
 de affiche op het moment van verzending van onderhavige aangifte ingevuld en opgehangen
werd op de site;
 het eventuele gunstige advies van Leefmilieu Brussel een dag na ontvangst naast de affiche zal
aangebracht worden;
 hij eist en erover waakt dat de behandeling wordt uitgevoerd volgens de codes van goede
praktijk, ondersteund door de bodemverontreinigingsdeskundige ;
Plaats en datum:

Handtekening:
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Luik B – In te vullen door de bodemverontreinigingsdeskundige die belast is met het toezicht
5. Hoedanigheid van de verantwoordelijke van de behandeling van beperkte duur (slechts één
van de mogelijkheden aankruisen)

o a) Persoon die een verkennend bodemonderzoek moet uitvoeren na een
toevallige ontdekking, na een incident dat heeft geleid tot een verontreiniging, of in geval van
noodmaatregelen, respectievelijk krachtens artikels 13 §6, 13 §7 en 49 §4
o b) Persoon die een risicobeheervoorstel of een saneringsvoorstel moet uitvoeren
o c) Houder van een uit te voeren stedenbouwkundige vergunning1, die niet een van de personen
van punt a) of b) hierboven is
o d) Persoon die vrijwillig één van de houders van verplichtingen vervangt zoals hierboven
omschreven in a), b/ of c), met name :
Naam en voornaam / vennootschap en juridische vorm:………………………………..................
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel.:………………………………………E-mail:……………………………………………………………………………
Vervanger van de persoon omschreven in ⃝ a) ⃝ b) ⃝ c) (slechts één van de mogelijkheden aankruisen)

6. Doelstelling van de behandeling
Aanpak (per verontreiniging slechts één mogelijkheid aankruisen; punt 6. dupliceren indien meerdere verontreiniging) :
o Risicobeheer (inclusief het beheer van verontreinigde gronden of grondwater in het kader van een stedenbouwkundige
vergunning)

o Sanering
Eén of meerdere gebruiksbeperkingen worden permanent opgeheven :

⃝

ja

⃝

nee

BATNEEC (enkel in geval van sanering) (per verontreiniging slechts één mogelijkheid aankruisen):
o Herziening van de saneringsdoelstellingen voorzien, krachtens artikel 67
o Geen herziening van de saneringsdoelstellingen voorzien

7. Voorafgaande stedenbouwkundige vergunning
Bovengrondse inrichting met permanent karakter
(één van onderstaande keuzes aankruisen, vervolledigen indien keuze 2 wordt aangekruist)

o Er is geen bovengrondse inrichting met permanent karakter voorzien
o Er is een bovengrondse inrichting met permanent karakter voorzien, waarvoor een
stedenbouwkundige vergunning is toegekend, met referentienr. ………………………
Gevrijwaard onroerend erfgoed (één van onderstaande keuzes aankruisen, vervolledigen indien keuze 2 wordt aangekruist)
o Er is geen gevrijwaard onroerend erfgoed ter hoogte van de behandeling van beperkte duur
o Er is een gevrijwaard onroerend erfgoed met ter hoogte van de behandeling van beperkte duur,
waarvoor men in bezit is van de nodige vergunning met referentienr. ………………………

8.

Informatie over de werf (aankruisen wat van toepassing is)
Bevindt de werf zich in Natura 2000-gebied, een natuur- of bosreservaat, of op minder dan 60
⃝
meter daarvan?
ja ⃝ nee
⃝
Is er oppervlaktewater op de werf of op minder dan 5 meter ervan?
ja ⃝ nee

1

of persoon die handelingen of werken wenst uit te voeren die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning volgens het BRBHG
van 13/11/2008 (B.S. 02/12/2008)

9. Kenmerken van de behandeling (aankruisen wat van toepassing is en aanvullen)
Voeg een plan in als bijlage (geschatte afperking van de verontreiniging, uitgravingen en lozingspunten)
Noodmaatregelen van kracht: ⃝ ja ⃝ nee
Te saneren fasen: ⃝ bodem ⃝ grondwater ⃝ bodem+grondwater
Geschatte te behandelen volumes: bodem = ……………………… / grondwater = ……………………
Techniek(en)2: …………………………………………………………………………………………………………………….
Voorziene lozingen: vloeibaar gasvormig
Geschatte kalender van de behandeling : … / … / …
 … / … / …
⃝

⃝

Door ondertekening van dit formulier bevestigt bovengenoemde bodemverontreinigingsdeskundige
dat
 de sanerings- of interventienormen overschreden zijn in het gebied dat behandeld moet
worden met een behandeling van beperkte duur;
 de duur van de behandeling geschat wordt op 180 dagen of minder;
 hij voor het einde van de behandeling van beperkte duur, en ten minste voor de zone waar
lopende handelingen en werken een latere behandeling kunnen belemmeren, de
verontreiniging zal afperken en het type van de verontreiniging zal bepalen. Hij zal aan de
verantwoordelijke van de behandeling van beperkte duur aangeven of zijn handelingen en
werken de latere behandeling kunnen belemmeren;
 ten gevolge van een herziening van saneringsdoelstellingen zoals bepaald in artikel 67 van
bovenvermelde ordonnantie, zal een eenmalige verontreiniging niet onbehandeld blijven op
een perceel waarvan de verantwoordelijke van de behandeling van beperkte duur niet de
enige eigenaar is;
 zijn opdracht bestaat uit het bepalen van de doelstellingen en de nodige middelen voor de
behandeling, het toezien op de uitvoering ervan overeenkomstig de codes van goede praktijk
en het opstellen van de eindbeoordeling;
 hij ten laatste de dag vóór de effectieve opstart van de behandeling, de agent van Leefmilieu
Brussel ervan zal informeren.
Naam, voornaam:
Handtekening van de directeur
van de bodemverontreinigingsdeskundige
(of diens vertegenwoordiger):

Bescherming van persoonlijke gegevens :
U stemt ermee in dat Leefmilieu Brussel uw gegevens gebruikt met als enig doel om uw aangifteformulier behandeling van beperkte duur te
verwerken. Uw persoonlijke gegevens worden tevens verwerkt voor statistische doeleinden, zonder evenwel met een identificeerbare
persoon in verband te kunnen worden gebracht. De gegevens worden niet langer bewaard worden dan nodig om uw dossier af te handelen.
U kunt toegang tot uw gegevens krijgen, deze wijzigen en verwijderen door contact met ons op te nemen (zie eerste pagina van het
formulier). U kunt eveneens contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (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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Uitgraving en off-site verwerking, stabiliteitsmaatregelen, pump&treat, extractie lucht/water, injectie gasvormige stoffen/vloeistoffen, enz.

AVIS
Date de l’affichage:

MEDEDELING
Datum van aanplakking:
/

/ 20

/

TRAITEMENT DU SOL POLLUÉ A DURÉE
LIMITÉE

BODEMBEHANDELING
DUUR

Application de l'article 52 de l'Ordonnance du 5 mars 2009
relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués,
modifiée par l’Ordonnance du 23 juin 2017 (M.B.
13/07/2017).

Toepassing van artikel 52 van de Ordonnantie van 5 maart
2009 betreffende het beheer en de sanering van
verontreinigde bodems, gewijzigd door de Ordonnantie van
23 juni 2017 (B.S. 13/07/2017).

ADRESSE DU SITE :

ADRES VAN DE SITE :

PERSONNE EN CHARGE DU TRAITEMENT :
Nom :

VERANTWOORDELIJKE
BEHANDELING :
Naam :

Adresse :

Adres :

NATURE DES ACTES OU DES TRAVAUX ET
AFFECTATION PRÉVUE :

AARD VAN HANDELINGEN OF WERKEN EN
VOORZIENE BESTEMMING :

DUREE PREVUE DU CHANTIER : moins de
180 jours

GEPLANDE DUUR VAN DE WERKEN : minder
dan 180 dagen

RESPONSABLE DU CHANTIER :

VERANTWOORDELIJKE VAN DE WERF :

Nom :

Naam :

N° téléphone :

Telefoonnummer :

Adresse :

Adres :

HORAIRES DU CHANTIER :

UURROOSTER VAN DE WERF :

Conformément aux articles 55 §1 et 57 §1 de l’ordonnance
du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des
sols pollués, un recours contre le présent avis d’une part, et
contre (l’absence de) la décision de Bruxelles Environnement
relative au traitement de durée limitée d’autre part, peut
être ouvert auprès du Collège d'environnement (Bâtiment
Arcadia, Monts des Arts, 10-13 à 1000 Bruxelles, Tél : 02 432
85 09). Bruxelles Environnement dispose de 10 jours à dater
du présent affichage pour émettre éventuellement un avis.
En cas d’avis favorable, celui-ci doit être apposé ci-joint. Le
recours doit être introduit par lettre recommandée dans les
30 jours après la date d’affichage mentionnée ci-dessus, ou
dans les 30 jours à dater de (l’absence de) la décision de
Bruxelles Environnement sur la déclaration préalable.
L'introduction du recours donne lieu au payement d'un droit de
dossier de 125 Euro. Un récépissé de payement au compte 0912310961-62 du Service Public régional de Bruxelles doit être
joint à la lettre d'introduction. Le dossier peut être consulté
sur demande à Bruxelles Environnement (e-mail :
soilfacilitator@environnement.brussels, Tél : 02/775.75.75)

In overeenstemming met artikelen 55 §1 en 57 §1 van de
ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de
sanering van verontreinigde bodems kan er enerzijds tegen
deze mededeling, en anderzijds tegen de (afwezigheid van de)
beslissing van Leefmilieu Brussel, inzake de behandeling van
beperkte duur, beroep aangetekend worden bij het
Milieucollege (Arcadiagebouw, Kunstberg 10-13 te 1000
Brussel, Tel : 02/432 85 09). Leefmilieu Brussel beschikt over
een termijn van 10 dagen vanaf deze aanplakking om
eventueel een advies te geven. In geval van gunstig advies,
moet deze hierbij geplaatst worden. Het beroep moet per
aangetekend schrijven ingediend worden binnen de 30 dagen
na hierboven vermelde datum van aanplakking, of binnen de
30 dagen vanaf de (afwezigheid van de) beslissing van
Leefmilieu Brussel inzake de behandeling van beperkte duur.
De indiening van het beroep geeft aanleiding tot de betaling van
een dossierrecht van 125 Euro. Een bewijs van de betaling op
rekeningnummer 091-2310961-62 van de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel dient te worden gevoegd bij de brief,
waarmee het beroep wordt ingediend. Het dossier kan
geraadpleegd worden op aanvraag bij Leefmilieu Brussel (e-mail :
soilfacilitator@leefmilieu.brussels, Tel: 02/775.75.75)
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