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Ministerieel besluit tot goedkeuring van het inspectieprotocol 
asbestinventarisatie

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 33/6, derde lid, ingevoegd bij het 
decreet van 29 maart 2019, artikel 33/10, §3, ingevoegd bij het decreet van 29 
maart 2019 en gewijzigd bij het decreet van 26 februari 2021, en artikel 33/11, 
ingevoegd bij het decreet van 29 maart 2019; 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het 
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen, artikel 5.4.1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 
juli 2021, artikel 5.4.15, derde lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse 
Regering van 2 juli 2021 en artikel 5.4.16, derde lid, ingevoegd bij het besluit van 
de Vlaamse Regering van 2 juli 2021.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens heeft 
advies nr. 2022/005 gegeven op 18 januari 2022;
- De Raad van State heeft advies 70.644/1 gegeven op 4 januari 2022, met 
toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, 
gecoördineerd op 12 januari 1973.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN 
TOERISME BESLUIT:

Artikel 1. Het inspectieprotocol asbestinventarisatie dat is opgenomen in de bijlage 
die bij dit besluit is gevoegd, wordt vastgesteld.
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Artikel 2. Dit besluit en artikel 5.4.15 van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen treden in werking vijf 
dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Zuhal DEMIR


		zuhal.demir@vlaanderen.be
	2022-04-01T13:27:19+0000
	Belgium
	Ik keur dit document goed




