GEMEENTE

ADRES VAN DE GEMEENTEDIENST

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
AANGIFTEFORMULIER
INRICHTING VAN KLASSE III: Rubriek 135c
DEEL A

IN TE VULLEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR

DOSSIERNUMMER :

ONTVANGSTDATUM :

Dossierbeheerder : .................................................................................

De volgende kaders dienen door de aangever te worden ingevuld.

KADER I: LOKALISATIE VAN DE INRICHTING

Straat : ..................................................................... nr. : ......... bus : ........
Commentaar (industriepark, plaatsnaam) : ..........................................................
Postnummer : ................... Gemeente : .........................................................
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KADER II: IDENTIFICATIE VAN DE AANGEVER

IDENTITEIT VAN DE AANGEVER
Naam (rechtspersoon of natuurlijke persoon): ………………………………………………………
Juridische vorm (rechtspersoon): ……………………………………………………………………..
KBO nr. (Kruispuntbank van Ondernemingen): ……………………………………………………..
Adres (maatschappelijke zetel voor rechtspersonen) :
Gemeente:……………………………………………………………..
Straat:……………………………………………………………………

Postcode: ………………...
Nr.:………… Bus: ………

CONTACTPERSOON
In het kader van de aangifte door de administratie te contacteren persoon
Naam: ………………………………………....................... Voornaam: ………………………….
Functie: ……………………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………..................
GSM: …………………………………
Tel.: …………………………………………………………
Fax: …………………………………..
Adres waar alle briefwisseling in het kader van de aangifte naartoe gestuurd moet worden
(indien verschillend van het adres van de aangever)
Naam: ………………………………………......................
Voornaam: ……………………………
Gemeente:…………………………………………………
Postcode:…………………………….
Straat:………………………………………………………… Nr.:………………………. Bus:………

Is de aangever de toekomstige exploitant van de betrokken activiteit ?

ja/nee

Zo niet, gelieve de naam en het adres van de exploitant te vermelden
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Is de aangever de eigenaar van de site/het pand ?

ja/nee

Zo niet, gelieve de naam en het adres van de eigenaar te vermelden
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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DEEL B
KADER III: INGEDEELDE INRICHTING
De klasseringsrubriek waarvoor een aangifte wordt ingediend is als volgt :
Rubrieknr.
135c

Benaming van de inrichting
Etablissement toegankelijk voor publiek, ongeacht de toegangsvoorwaarden, die is
ingericht of uitgerust met een permanente of tijdelijke installatie voor het verspreiden
van versterkt geluid, waarvan de uren waarop het geluid wordt verspreid volledig of
gedeeltelijk liggen tussen 00.00 uur en 07.00 uur.

Opmerkingen :
- Deze rubriek is niet van toepassing als:
o uw etablissement reeds een milieuvergunning heeft voor de rubriek 135a of 135b
OF als:
o de totale oppervlakte van de etablissement bedraagt meer dan 200 m² en valt onder de
oude rubrieken 134 of 135
- Een “Etablissement toegankelijk voor publiek” (aangeduid als ‘inrichting toegankelijk voor het
publiek’ in de wetgeving versterkt geluid) is een permanente of tijdelijke plaats, alsook de
bijgebouwen, die toegankelijk is voor het publiek. Dit etablissement kan al dan niet in
openlucht zijn gelegen, langs de weg of op een privédomein. De toegang kan worden beperkt
tot bepaalde categorieën personen of niet, en de toegang kan gratis of tegen betaling
plaatsvinden.

KADER IV: VERSPREIDING VAN VERSTERKT GELUID
Gelieve hieronder de uurroosters van de verspreiding van versterkt geluid te vermelden (dagen en
uren). Deze uurroosters kunnen afwijken van de werktijden van de etablissement.
Uurroosters van de verspreiding
van versterkt geluid:

Geef hieronder de geluidsniveaus aan waarop u versterkt geluid verspreidt :
Gevraagde equivalente geluidsniveaus :
Categorie 1
LAeq 15 minuten, glijdend ≤ 85dB(A)
Categorie 2
85dB(A)< LAeq 15 minuten, glijdend ≤ 95dB(A)
EN
100dB(C)< LCeq 15 minuten, glijdend ≤110dB(C)
Categorie 3
95dB(A)< LAeq 60 minuten, glijdend ≤ 100dB(A)
EN
110dB(C)< LCeq 60 minuten, glijdend ≤ 115dB(C)

Aanvinken:

Opmerking : De geluidsniveaus van categorieën 2 en 3 vereisen naleving van specifieke
uitbatingsvoorwaarden die zijn vastgesteld in artikels 4 en 5 van het Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden
van versterkt geluid in voor publiek toegankelijke inrichtingen.
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KADER V: BESCHRIJVING VAN DE INRICHTING EN VAN DE OMGEVING

1

1. De plannen van de etablissement :
De plannen (A3 formaat) van de etablissement die aan de aangifte onderworpen is dienen te worden
bijgevoegd.
De plannen dienen informatie te geven over :
Voor alle etablissementen :
- De zones die voor het publiek toegankelijke zijn
Voor etablissementen van categorie 2 (≤ 95dB(A)) :
- De lokalisatie van het (de) regelgevende pictogram(men)
- De lokalisatie van het/de geluidsniveauscherm(en)
Voor etablissementen van categorie 3 (≤ 100dB(A)):
- De lokalisatie van het (de) regelgevende pictogram(men)
- De lokalisatie van het/de geluidsniveauscherm(en)
- De lokalisatie van de rustzone(s)
- De lokalisatie van de plaats(en) waar gehoorbescherming wordt geboden
De plannen dienen als bijlage 1 te worden bijgevoegd.

2. Werktijden van de etablissement (dagen en uren):

3. Beschrijving van de door de exploitant genomen maatregelen om de hinder of het
gevaar eigen aan de inrichting te verminderen:

1

Contact opnemen met de gemeentelijke administratie om het aantal exemplaren van de te leveren plannen te kennen
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4. Bestemming van de aan de etablissement aangrenzende gebouwen (woningen, winkels,
kantoren,… ) en/of andere verdiepingen van de etablissement :

DOSSIERKOSTEN
Om het bedrag en de wijze van betaling van de dossierkosten te kennen, gelieve contact op te nemen
met de gemeentelijke administratie die verantwoordelijk is voor de behandeling van deze aangifte.

BIJLAGEN
De aangever dient de bijlagen te nummeren en overeenkomstig onderstaande lijst voor te stellen
(nummer en volgorde).
De referenties van bijkomende bijlagen zullen aan de onderstaande lijst worden toegevoegd.
De aangever dient alle vereiste bijlagen af te geven en de met de documenten overeenstemmende
rubrieken aan te kruisen.
1

Plannen van de etablissement (kader V.1)

2

Voor etablissement van categorie 2 :
- Datasheet van het materiaal voor weergave en registratie van de
geluidsniveaus.
- Beschrijvende fiche van de geluidsinstallatie
Voor etablissement van categorie 3 :
- Datasheet van het materiaal voor weergave en registratie van de
geluidsniveaus.
- Beschrijvende fiche van de geluidsinstallatie
- Contactgegevens
(mailadres
en
telefoonnummer)
van
de
"referentiepersoon" die een door Leefmilieu Brussel georganiseerde
opleiding heeft gevolgd

Ik ondergetekende, M. …………………………………, handelend in mijn hoedanigheid
……………………… verklaar dat de bovenvermelde informaties volledig en juist zijn.

van

Opgemaakt te …………………………………………………………………... op ………………………………

Handtekening :
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