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AANVRAAG VOOR HET RAADPLEGEN VAN EEN MILIEUVERGUNNING 

 (Gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16/05/2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de 

Brusselse instellingen) 

 

De aanvraag voor het inkijken moet ingediend worden bij Leefmilieu Brussel, Afdeling Vergunningen:  

 per e-mail: Emprunts.Autorisations@leefmilieu.brussels  

 of per brief: Havenlaan 86c, bus 3000 in 1000 Brussel 

KADER I: IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER VAN HET RAADPLEGEN 

Naam: ………………………………………......................... Voornaam: …………………………………………………. 

e-mail: …………………………………………..................... GSM : …………………………………………................... 

Tel.: …………………………………………………………… Fax : ……………………………………………….……….. 
 

KADER II: IDENTIFICATIE VAN DE DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG VAN HET RAADPLEGEN 

Dit kader II zal worden herhaald voor elke exploitatiezetel m.b.t. de aanvraag. 

REFERENTIE VAN DE BIJ DE AANVRAAG BETROKKEN BASISMILIEUVERGUNNING: 

.......................................................................................................................................................................................... 

REFERENTIE VAN DE UITBREIDINGEN OF WIJZINGINGEN VAN DE BIJ DE AANVRAAG BETROKKEN 

BASISMILIEUVERGUNNING:  

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 
 

LIGGING VAN DE UITBATING 

Gemeente: ……………………………………………………………… Postcode: ………………………….……………. 

Straat: …………………………………………………………………… N: …………. Bus: ……..………………………. 
 

Alleen als de referentie van de milieuvergunning u niet is meegedeeld : 

Kadastrale percelen : …………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

      Handtekening: 
 
 

 

Termijn: overeenkomstig artikel 20 van het gezamenlijke decreet en ordonnantie van 16/05/2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij 
de Brusselse instellingen, zullen de documenten ter beschikking worden gesteld van de aanvrager binnen een termijn van maximaal 20 
werkdagen vanaf de datum van aanvraag. Dit termijn kan overeenkomstig hetzelfde artikel 20 met 20 werkdagen worden verlengd. 

Beroep: overeenkomstig artikelen 25 en volgende ‘van het voornoemde gezamenlijke decreet en ordonnantie’ kan de aanvrager beroep 
instellen bij de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten (Leopold II-laan 44 in 1080 Brussel) indien de 
overheidsinstantie weigert de gevraagde informatie geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen, weigert de gevraagde informatie in de 
gevraagde vorm of het gevraagde formaat ter beschikking te stellen of de informatie niet binnen het termijn ter beschikking stelt. Dit beroep 
moet per aangetekende brief worden ingediend binnen de 30 dagen na de beslissing tot weigering van de overheidsinstantie. 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019051622&table_name=wet
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Uw persoonsgegevens worden door Leefmilieu Brussel verwerkt voor de behandeling en opvolging van uw aanvraagverzoek 
en voor statistische doeleinden om te beantwoorden aan de transparantieverplichtingen van Leefmilieu Brussel ten aanzien 
van de Europese Commissie. 
 
Uw gegevens worden bewaard gedurende de volledige duur van de opvolging van uw aanvraag en vervolgens 
samengevoegd in anonieme statistieken uiterlijk één jaar na uw aanvraag. 
 
Leefmilieu Brussel is onderworpen aan verplichtingen inzake de transparantie van milieu-informatie, onder meer krachtens 
het gezamenlijke decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de 
Brusselse instellingen. 
 
U kunt uw gegevens inzien, corrigeren en verwijderen door contact met ons op te nemen per e-mail 
(permit@leefmilieu.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, afdeling Vergunningen en Partnerschappen, Havenlaan 
86C/3000, 1000 Brussel). 
 
U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming per e-mail (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). 

 


