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AFWIJKINGSAANVRAAG
ONDERNEMINGEN/ZELFSTANDIGEN
VERVUILINGSPIEKEN
WINTER 2016-2017
Dien dit formulier zo snel mogelijk in:
- als uw hoofdzetel zich in het Brussels Gewest bevindt: in uw gemeente
- als uw hoofdzetel zich buiten het Brussels Gewest bevindt: in de gemeente waar u uw
diensten verricht of in de gemeente waar de meeste van uw verplaatsingen gebeuren.

OPGELET: elektronische aanvraag mogelijk: www.irisbox.irisnet.be
Aanvragen die uitgaan van werknemers worden niet in aanmerking genomen.
Afwijkingsaanvragen behoren tot de verantwoordelijkheid van de werkgever. Enkel door de
werkgever ondertekende, ingevulde en gerechtvaardigde afwijkingsaanvragen worden in aanmerking
genomen.

-> de brief van de directie toevoegen met de machtiging aan de
verantwoordelijke om in naam van de onderneming een gegroepeerde
afwijkingsaanvraag in te dienen
IDENTIFICATIE van de ONDERNEMING

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□
□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□

Naam van de onderneming:
STRAAT :
PC. :

N°/b :

Gemeente :

Onderneming nummer :

Activiteit :
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

IDENTIFICATIE van de AANVRAGER (mobiliteitscoördinator)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□@□□□□□□□□□□

Naam :

Voornaam :
Tel. :

E-mail :

Functie binnen de onderneming :
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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AANVRAAG van AFWIJKINGSPASSEN OP NAAM:
Vink de verantwoording aan
□ Beroep dat dringende interventies vereist (dringende pechverhelping)
Onder ‘dringend’ wordt verstaan de noodzaak snel te handelen om schade aan goederen te vermijden en/of om gevolgen voor het milieu
en de gezondheid van de mens te vermijden (notie dringende pechverhelping; met name loodgieters, slotenmakers,
verwarmingsinstallateurs, enz.

□ Diensten voor de bedeling van maaltijden, ten behoeve van bejaarden, gehandicapten en alleenstaanden
□ Werkuren onverenigbaar met de dienstroosters van het openbaar vervoer
□ Personeel dat van wacht is en moet kunnen ingrijpen bij potentiële ‘crisissituaties’

Onder ‘crisis’ wordt verstaan een risicosituatie die kritieke beslissingen vereist en die niet kan worden beheerd in het kader van de
gewone beheersprocessen en beslissingsbevoegdheden.
Voorbeelden van ‘crisissen’: gebeurtenissen ‘met een accidenteel karakter’ (brand, ontploffingen, enz.), natuurrampen (overstromingen,
aardbevingen, enz.), defecten aan de technische installaties van een gebouw en/of de energiebevoorrading (vb. elektriciteit), defecten aan
informaticasystemen of infrastructuren (slecht functioneren van het materiaal of de software), enz.). Deze gebeurtenissen kunnen met
name tot gevolg hebben dat medewerkers en/of infrastructuren (met name verkeers- en telecommunicatie-infrastructuren, lokalen of
werkplekken) de kritieke functies voor de onderneming niet langer kunnen vervullen. Kortom, het gaat om werknemers die belast zijn met
de taak de exploitatie snel voort te zetten of weer op gang te brengen in crisissituaties.

Verantwoording:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………

Identificatie van de bestuurders (in HOOFDLETTERS schrijven of de tabel toevoegen)
NAAM

VOORNAAM

FUNCTIE

NUMMERPLAAT

AANVRAAG VAN AFWIJKINGSPASSEN NIET OP NAAM :

□ Werkuren onverenigbaar met de dienstroosters van het openbaar vervoer
Voor ondernemingen met ploegen met variabele uren (wanneer het niet altijd dezelfde personen zijn die om 5 uur ’s morgens beginnen,
bijvoorbeeld) krijgt de werkgever pasjes zonder naam volgens het aantal personen waaruit een ploeg bestaat.

□ Personeel dat van wacht is en moet kunnen ingrijpen bij potentiële ‘crisissituaties’
Onder ‘crisis’ wordt verstaan een risicosituatie die kritieke beslissingen vereist en die niet kan worden beheerd in het kader van de
gewone beheersprocessen en beslissingsbevoegdheden.
Voorbeelden van ‘crisissen’: gebeurtenissen ‘met een accidenteel karakter’ (brand, ontploffingen, enz.), natuurrampen (overstromingen,
aardbevingen, enz.), defecten aan de technische installaties van een gebouw en/of de energiebevoorrading (vb. elektriciteit), defecten
aan informaticasystemen of infrastructuren (slecht functioneren van het materiaal of de software), enz.). Deze gebeurtenissen kunnen
met name tot gevolg hebben dat medewerkers en/of infrastructuren (met name verkeers- en telecommunicatie-infrastructuren, lokalen of
werkplekken) de kritieke functies voor de onderneming niet langer kunnen vervullen. Kortom, het gaat om werknemers die belast zijn
met de taak de exploitatie snel voort te zetten of weer op gang te brengen in crisissituaties.

Aantal gevraagde afwijkingspassen niet op naam :
Verantwoording:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………
………

Voor de winterperiode 2016-2017 :
Datum
Naam-voornaam verantwoordelijke voor afwijkingsaanvragen
Handtekening
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OFFICIËLE BRIEF
die één van uw werknemers de bevoegdheid geeft om,
omwille van de professionele activiteiten van uw bedrijf,
een aanvraag te doen voor één of meerdere afwijkingen
op de verkeersbeperkende maatregelen van het
vervuilingspiekenplan van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (drempel 2 en 3)
Winter 2016-2017
Als uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet voor het ontvangen van een of meerdere
afwijkingen op de verkeerbeperkende maatregelen, voegt u deze officiële brief,
ondertekend door de directie, toe aan uw aanvraagformulier. U kan de aanvraag
elektronisch versturen via de website : www.irisbox.irisnet.be.
Gelieve HOOFDLETTERS te gebruiken

Ik,ondergetekende, ……………………………………………………………
Directeur van de onderneming: ………………………………………………
te ……………………….........................................……………...
…………………………………………………………………………………….
verklaar dat de Mijnheer/ Mevrouw (NAAM -VOORNAAM van de werknemer)
……………………………………………….……………………………………
bevoegd is om, in naam van de onderneming, één of meerdere
afwijkingen aan te vragen op de verkeerbeperkende maatregelen van het
vervuilingspiekenplan (drempel 2 of 3), zoals bepaald in het Besluit van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27/11/2008 voor de winter 2016-2017.
Gedaan te ………………………….., op ………………………….

STEMPEL en HANDTEKENING

Het is belangrijk om, op voorhand, eveneens een noodplan in geval van vervuilingspieken op te
stellen voor uw bedrijf om de continuïteit van uw activiteiten te kunnen verzekeren.
Alle informatie is beschikbaar op de website: www.pollutiepiek.be
Uw aanvraag moet u indienen bij de gemeente waar de activiteitenzetel van uw bedrijf gevestigd is.
Indien die zich niet in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest bevindt, richt u zich tot één van de Brusselse
gemeenten naar keuze (bij voorkeur tot de gemeente waarnaar of vanwaar de meeste verplaatsingen
worden uitgevoerd).

