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BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN BIJ DE AANVRAGEN TOT EEN VERGUNNING VOOR 

INGEDEELDE INRICHTINGEN VAN KLASSE III VOOR INSTALLATIES DIE 

ONDERWORPEN ZIJN AAN EEN MILIEUVERGUNNING (ORDONNANTIE VAN DE 

RAAD VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VAN 05 JUNI 1997) ONDER 

RUBRIEK 28 : WERF 

 
 
Een werf is onderworpen aan een melding in de drie gevallen hieronder vermeld: 
 

- de bouw, de verbouwing of de afbraak van gebouwen buiten het openbare wegennet waarbij installaties 
worden gebruikt met een totale drijfkracht van meer dan 50 kW, met inbegrip van de installaties die onder 
andere rubrieken vallen (uitgezonderd de thermische of chemische in situ behandeling van gevaarlijke 
afvalstoffen); 

- de afbraak van een gebouw of een kunstwerk met een bruto oppervlakte van meer dan 500 m², waarvan 
de bouwvergunning is afgeleverd voor 1 oktober 1998; 

- de verbouwing van een oppervlakte van meer dan 500 m² van een gebouw of een kunstwerk waarvan de 
bouwvergunning is afgeleverd voor 1 oktober 1998. 

 
Om volledig te zijn dient elke verklaring in tweevoud ingediend te worden, voorzien van de volgende documenten : 

 
- een volledig ingevuld aanvraagformulier; 
- een werfplanning; 
- een routeplan voor het vrachtverkeer; 
- een plan van de werf met aanduiding van de kraan (+ kraanarm) en ander werfmaterialen, de zones voor 

laden en lossen, de werfafsluitingen, de eventuele omleidingen voor voetgangers en fietsers; 
- een lijst van de gebruikte machines en hun drijfkracht; 
- een beschrijving van de door de exploitant genomen maatregelen om de hinder en het gevaar eigen aan 

een werf te verminderen (lawaai, bescherming van het stadsmeubilair en de bomen, veiligheid van de 
voetgangers, eventuele omleiding van het busverkeer,...); 

- een asbestinventaris, indien het gaat om een werf voor de afbraak/verbouwing  van een gebouw of 
kunstwerk met een bruto oppervlakte van meer dan 500 m², waarvan de bouwvergunning is afgeleverd 
voor 1 oktober 1998; 

- de totale bovengrondse vloeroppervlakte van het gebouw; 
- een kopie van de toelating voor de tijdelijke bezetting van de openbare weg, indien er een bezetting van 

het openbare domein voorzien is; 
- het bewijs van de stelling van een bedrag van XXX  € om de herstelling van de voetpaden, de wegen, het 

stedelijk patrimonium, het rioleringsnet en de beplantingen rond de werf te verzekeren (in toepassing van 
artikel 68.5° van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen); 

- het bewijs van betaling van 30 EUR op DEXIA rekening nr 091-0114136-93 op naam van de Stad 
Brussel. 

 
Bovendien, ten einde de last veroorzaakt door het gebruik van stroomgroepen te vermijden, dient de bouwplaats 
aangesloten te worden op het elektriciteitsnet. Het gebruik van stroomgroepen wordt enkel toegelaten bij 
technische onbeschikbaarheid (bijvoorbeeld onvoldoende vermogen). Deze onbeschikbaarheid zal moeten 
bewezen worden. 
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