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MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
 

10 NOVEMBER 1997. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
tot vaststelling van regels inzake de organisatie van de toegang, bij 

bepaalde gewestelijke besturen, tot de informatie inzake leefmilieu met 
betrekking tot het milieu 

 
(BS: 01-12-94) 

 
 
Artikel 1. Dit besluit bepaalt de regels inzake de toegang tot informatie met 
betrekking tot het milieu bij de besturen in de zin van artikel 3 van de 
ordonnantie van 29 augustus 1991 inzake de toegang tot informatie met 
betrekking tot het milieu in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, waarvan het 
adres in bijlage I wordt vermeld.  
 
Art. 2. Het toegangsrecht tot informatie inzake milieu geschiedt hetzij door 
raadpleging ter plaatse, hetzij door overhandiging van een kopie.  
 
Wanneer dit ter plaatse wordt uitgeoefend, geschiedt de toegang tot informatie 
inzake milieu na afspraak.  
 
De aanvrager ondertekent de inschrijving van zijn verzoek om informatie in het 
hiertoe gehouden register.  
 
Art. 3. Het Brussels Instituut voor Milieubeheer moet onmiddellijk ter plaatse, na 
afspraak, laten raadplegen:  
 
1 ° de dossiers betreffende aanvragen om een milieuattest, een milieuvergunning 
of één van de vergunningen genoemd in artikel 82 van de ordonnantie van 30 juli 
1992 betreffende de milieuvergunning;  
 
2° de erkenningen in de zin van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Executieve van 17 juni 1993 betreffende de erkenning van de opdracht houder 
voor de effectenstudie, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve 
van 19 september 1991 houdende regeling van de verwijdering van gevaarlijke 
afvalstoffen en het besluit van do. Brusselse Hoofdstedelijke Executieve Van 19 
september 1991 houdende regeling van de verwijdering van afvalolie;  
 
3° de beslissingen waarbij uitspraak wordt gedaan over de in 1 ° bedoelde 
aanvragen.  
 
Het Bestuur voor Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu moet onmiddellijk ter 
plaatse, na afspraak, laten raadplegen:  
 
1° de vergunningen voor grondwaterwinningen bedoeld in het koninklijk besluit 
van 21 april 1976 tot reglementering van het gebruik van grondwater;  
 
2° de vergunningen voor het lozen in het grondwater, bedoeld in het koninklijk 
besluit van 19 juni 1989 betreffende de bescherming van het grondwater tegen 
verontreiniging veroorzaakt door gevaarlijke, schadelijke of toxische stoffen voor 
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;  
 
3°de beslissingen waarbij uitspraak wordt gedaan over de in 1 ° en 2° bedoelde 
aanvragen.  
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De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel moet onmiddellijk ter 
plaatse, na afspraak, laten raadplegen:  
 
1 ° de informatie over de verschillende procedures voor het bekomen van een 
toelage of een vergunning;  
 
2° de informatie aangepast aan de verschillende activiteitensectoren, over de van 
kracht zijnde normen en reglementen.  
 
Art.4. Voorde informatie inzake milieu die niet onmiddellijk ter plaatse kan 
worden geraadpleegd en voor de informatie die het versturen van een kopie 
vereist, beantwoordt het bestuurde aanvrager, binnen een termijn van een 
maand, te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag, bij wege van een bericht 
conform bijlage 2.  
 
Art. 5. In geval van weigering om een gegeven mee te delen dat het voorwerp is 
van een toegangsverzoek, brengt het be-stuur de verzoeker hiervan op de hoogte 
via een brief conform het model in bijlage 3 en maakt het terzelfder tijd 
aanhangig bij de afgevaardigden van de Raad bij wege van een brief conform het 
model in bijlage 4.  
 
Art.6. Het besluit van de Brusselse Hoofd-stedelijke Regering van 18 februari 
1993 houdende organisatie van de toegang tot informatie bij het Brussels 
Instituut voor Milieubeheer wordt opgeheven.  
 
Art. 7. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad 
wordt bekendgemaakt.   
 
Art. 8. De Minister tot wiens bevoegdheid de Ruimtelijke Ordening behoort, de 
Minister tot wiens bevoegdheid Leefmilieu behoort en de Minister tot wiens 
bevoegdheid Econo-mie behoort, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit.  
 
Referenties  
 
Ordonnantie van 29 augustus 1991 inzake de toegang tot informatie met 
betrekking tot het milieu in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid 
artikelen 4, eerste lid, 5, § 3, derde lid en 7.  
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Bijlage 1  
 
Adressen van de besturen:  
 
Agentschap Net Brussel  
Broquevillelaan 12  
1200 Brussel  
 
Bestuur voor Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu 
Trierstraat 49 
1040 Brussel 
 
Brussels Instituut voor Milieubeheer  
Gulledelle 100  
1200 Brussel  
Tel.: 02/775.75.11  
 
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel 
Loket bedrijven/milieu 
Gabrielle Petitstraat 6 
1210 Brussel 
Tel. Dienst "Bedrijven/Milieu": 02/422.52.00  
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Bijlage 2  
 
Bericht van mededeling van een document waarom werd verzocht krachtens de 
ordonnantie van 29 augustus 1991 inzake de toegang tot informatie met 
betrekking tot het milieu in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest  
 
Mevr., de heer: …………..............................................................................(1)  
 
op: ………................................................................................................ (2)  
 
hebt u de toegang gevraagd ………..................................................................  
 
□ via raadpleging ter plaatse (3) 
□ via afgifte van een kopie (3)  
 
tot de volgende documenten:.........................................................................  
 
□ hierbij delen wij u de gevraagde documenten mede  
□ de kopies van de gevraagde documenten liggen te uwer beschikking : 
 
................................................................................................................. 
..................................................................................................................
...................…………………………………………………………………………………………………….....(5)  
 
□ De documenten kunnen ter plaatse worden geraadpleegd op de dienst  
 
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.......................…………………………………………………………………..............................(6)  
 
   
 
(1) De identiteit en het adres van de aanvrager vermelden. (2) De datum waarop 
de aanvraag werd ingediend vermelden. (3) Aanstippen wat van toepassing is. 
(4) Het gevraagde document vermelden. (5) De plaats, de dagen en het uur 
vermelden waarop de kopie van het document kan worden ontvangen. (6) De 
plaats, de dagen en het uur vermelden waarop het document kan worden 
geraadpleegd.  
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Bijlage 3  
 
Bericht van de gedeeltelijke mededeling of weigering van mededeling van een 
document waarom werd verzocht krachtens de ordonnantie van 29 augustus 
1991 inzake de toegang tot informatie met betrekking tot het milieu in het 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest  
 
Mevr., de heer :………................................................................................(1)  
 
op .........................................................................................................(2)  
 
hebt u de toegang gevraagd  
 
□ via raadpleging ter plaatse (3) 
□ via afgifte van een kopie (3)  
 
tot de volgende documenten:..........................…………………............................... 
..................................................................................................................
...........................................................………………………………………………..........(4) 
 
Het bestuur meent: 
 
□ geen gevolg te kunnen geven aan het verzoek (5) 
□ slechts gedeeltelijk gevolg te kunnen geven aan het verzoek (5) 
 
om de volgende redenen: :……....................................................................... 
..................................................................................................................
..................................................................................................................
......................................…………………………………………………………………...............(6)  
 
Bijgevolg zenden wij uw dossier over aan de afgevaardigden van de Raad, die de 
enige bevoegde instantie is om de toegang tot de gevraagde informatie te 
weigeren.  
 
(1) De identiteit en het adres van de aanvrager vermelden 
(2) De datum waarop de aanvraag werd ingediend vermelden.  
(3) Aanstippen wat van toepassing is.  
(4) Het gevraagde document vermelden.  
(5) Doorhalen wat niet van toepassing is.  
(6) De redenen vermelden, die volgens het bestuur de weigering van toegang tot 
informatie rechtvaardigen.  
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Bijlage 4  
 
 
Bericht van weigering van toegang tot informatie gericht aan de afgevaardigden 
van de raad  
  
 
Te sturen aan de  
 
Afgevaardigden van de Raad  
Hertogstraat 61  
1000 BRUSSEL  
   
 
Mevr., de heer: :..................................................................................... (1)  
 
heeft op: ............................................................................................... (2)  
 
bij ........................................................................................................ (3)  
 
de toegang tot de volgende informatie gevraagd:………….................................... 
.............…………….........................................................................................
.......................………………………………………………………….................................... (4)  
 
 
Het bestuur meent: 
 
□ geen gevolg te kunnen geven aan het verzoek (5) 
□ slechts gedeeltelijk gevolg te kunnen geven aan het verzoek (5) 
 
om de volgende redenen: :………..................................................................... 
.......……......................................................................................................
..................................................................................................................
...............................................………………………………….................................(6)  
 
 
Bij dit bericht worden de documenten gevoegd die niet medegedeeld werden aan 
de aanvrager.  
 
Het bestuur wijst Mevr., de heer ................................. (7) aan om alle 
bijkomende informatie te verstrekken.  
 
(1) De identiteit van de aanvrager vermelden.  
(2) De datum waarop de aanvraag werd ingediend vermelden.  
(3) De naam en het adres van het betrokken bestuur vermelden. 
(4) De juiste aard van het gevraagde document vermelden.  
(5) Doorhalen wat niet van toepassing is.  
(6) De juiste reden van de weigering tot toegang tot informatie vermelden.  
(7) De identiteit van de vertegenwoordiger van het bestuur vermelden die kan 
worden gehoord door de Afgevaardigden van de Raad. 
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