ERKENNING ALS STUDIEBUREAU OP HET VLAK VAN
“OPSLAGINSTALLATIES” EN “KATHODISCHE BESCHERMING”
LEEFMILIEU BRUSSEL
Afdeling Vergunningen en partnerschappen
THURN & TAXIS-site
Havenlaan 86C, bus 3000
1000 Brussel
E-mail : permit_agr@leefmilieu.brussels
Tel. : 02/775.75.44 – Alle werkdagen

ACTIVITEITEN ONDERWORPEN AAN EEN ERKENNING
Ieder die wenst periodieke controles uit te voeren, met name de technische installaties en de kwaliteit van bodem
en grondwater, om het milieu sterkst te beschermen moet sinds 21 januari 1999 erkend zijn als studiebureau op het
vlak van “opslaginstallatie” en “kathodische bescherming”.
Indien u activiteiten van reiniging van bodem wenst te oefenen, moet u een
bodemverontreinigingsdeskundige of een registratie als bodemsaneringsaannemer aanvragen.

erkenning

als

U kan op de website van Leefmilieu Brussel de formulieren en/of procedures betreffende deze erkenningen en
registraties downloaden: www.leefmilieu.brussels.

WETGEVING
De geldende wetgeving betreffende deze erkenningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de volgende:


Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (Belgisch Staatsblad van 26/06/1997), in
het bijzonder de artikelen 70-78.



Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de
uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations

AANVRAAG TOT ERKENNING
1) Indiening van het erkenningsdossier
U kan het aanvraagformulier voor de erkenning als studiebureau op het vlak van “opslaginstallaties” en
“kathodische bescherming” downloaden op de website van Leefmilieu Brussel: www.leefmilieu.brussels.
U kan uw erkenningsdossier als volgt indienen:
-

per email
aan de hand van het ingevulde aanvraagformulier,
via het mailadres: permit_agr@leefmilieu.brussels
De uitvoeringsbepalingen rond de elektronische communicatie zijn opgenomen in de overeenkomst inzake
elektronische communicatie.

-

Per brief
aan de hand van het ingevulde aanvraagformulier,
in 1 exemplaar,
bij : LEEFMILIEU BRUSSEL
Afdeling Vergunningen en partnerschappen
THURN & TAXIS-site
Havenlaan 86C, bus 3000
1000 Brussel
Gelieve uw documenten niet aan elkaar te nieten of te bevestigen bij het opsturen, dit vereenvoudigt
de behandeling van uw dossier.

2) Proceduretermijnen
In bijlage bevindt zich een document met een synthese van de behandelingstermijnen van het dossier en van de
rechtsmiddelen.

3) Duur van de erkenning
De erkenning is geldig gedurende een periode van maximum 15 jaar.

VERNIEUWING VAN DE ERKENNING
De erkenning kan worden vernieuwd. De aanvraag tot vernieuwing van de erkenning moet op zijn vroegst één jaar
en op zijn laatst zes maanden vóór de vervaldatum van de oude erkenning ingediend worden. Bij het niet
respecteren van deze termijnen is deze aanvraag onontvankelijk en moet een nieuwe aanvraag tot erkenning
ingediend worden.
U kan de vernieuwing aanvragen met behulp van het volledig ingevulde specifieke formulier tot vernieuwing van
een erkenning.
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TE RESPECTEREN VOORWAARDEN
1) Wijzigingen
Leefmilieu Brussel zal een uittreksel van zijn erkenning sturen aan de erkenninghouder dat alle belangrijke
informatie betreffende zijn dossier herneemt. De houder moet onmiddellijk elke wijziging van één van deze
elementen aan de dienst Vergunningen en partnerschappen van Leefmilieu Brussel melden.
In het bijzonder bij een wijziging van:


De naam en het adres van de erkenninghouder,



De personen die activiteiten in het kader van deze erkenning uitvoeren.

2) Jaarverslag
De erkenninghouder moet jaarlijks aan de dienst Vergunningen en partnerschappen van Leefmilieu Brussel, op de
datum van de verjaardag van de erkenning, een jaarverslag opsturen die minstens de volgende gegevens bevat:


De volledige en recente lijst van personen, die werkzaam zijn in het kader van de erkenning,



Het aantal gecontroleerde installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,



Het aantal installaties die niet conform zijn met het besluit.

SCHORSING OF INTREKKING
Leefmilieu Brussel kan te allen tijde de erkenning schorsen of intrekken als de erkenninghouder:


zijn erkenningsvoorwaarden niet meer vervult;



prestaties levert die onderworpen zijn aan een andere erkenning dan die waarvoor hij erkend werd;



prestaties levert die ontoereikend zijn.

Elke beslissing tot schorsing of intrekking van de erkenning wordt genomen na de erkenninghouder de
mogelijkheid te hebben gegeven zijn opmerkingen schriftelijk of mondeling bekend te maken.

STOPZETTING VAN DE ACTIVITEITEN
De erkenninghouder moet onmiddellijk aan Leefmilieu Brussel melden indien hij tijdelijk of definitief zijn activiteiten
in het kader van de erkenning wenst stop te zetten. U kan deze melding indienen met behulp van het formulier van
melding van stopzetting activiteit.
De tijdelijke stopzetting zal aanleiding geven tot een schorsing, de definitieve stopzetting tot een intrekking van de
erkenning.
De erkenning kan geschorst worden voor een periode van maximaal 2 jaar. De erkenning zal worden ingetrokken
indien binnen een termijn van twee jaar, gerekend vanaf de ondertekening van de beslissing tot schorsing, geen
volledige aanvraag tot opheffing van de schorsing werd ingediend.
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ANNEXE : SYNTHESE BEHANDELINGSTERMIJNEN VAN HET DOSSIER EN RECHTSMIDDELEN
(ORDONNANTIE VAN 5 JUNI 1997 BETREFFENDE DE MILIEUVERGUNNINGEN)*
Behandelingstermijnen – Erkenningen (art. 78/1 tot 78/7)
Binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag, verwittigen wij u officieel van het volledig of onvolledig karakter van uw dossier. Indien het
dossier onvolledig is vermelden wij de stukken of inlichtingen die ontbreken.
Indien het dossier onvolledig wordt verklaard, beschikken wij over 10 dagen vanaf de ontvangst van de verwachte aanvullingen om u op de hoogte
te brengen van het volledig karakter van uw dossier of, indien nodig, opnieuw van het onvolledig karakter van uw dossier (met vermelding van de
ontbrekende stukken of inlichtingen).
Leefmilieu Brussels neemt het besluit om de erkenning wel of niet uit te reiken binnen de 120 dagen vanaf de datum van verzending van de
volledige aanvraag of, als het dossier onvolledig wordt verklaard, vanaf de 11de dag na de verzendingsdatum van de gevraagde ontbrekende
stukken of inlichtingen of, bij afwezigheid van ontvangstbericht van volledig of onvolledig dossier, vanaf de 31ste dag na de verzendingsdatum van
de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal verlengd worden met 45 dagen maximum mits een grondige motivatie.
Indien er geen beslissing wordt meegedeeld binnen deze termijnen komt dat neer op een weigering van de erkenning.
Een beroep tegen de beslissing of tegen het uitblijven ervan, is mogelijk volgens de hieronder vermelde voorwaarden.

Rechtsmiddelen (artikelen 80 en volgende)
Beroep indienen bij het Milieucollege
De aanvrager of elk lid van het betrokken publiek kan een beroep indienen tegen de beslissing (of tegen het ontbreken van beslissing).
Het beroep moet ingediend worden bij het Milieucollege, binnen de 30 dagen na ontvangst van de beslissing of na het verstrijken van de termijn om
uitspraak te doen (wanneer het beroep door de aanvrager wordt ingediend) of binnen de 30 dagen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad
(wanneer het beroep door derden wordt ingediend).
De brief waarmee het beroep wordt ingediend, moet aangeven of de eiser wil gehoord worden, moet zijn exacte contactgegevens en de informatie
betreffende de betwiste beslissing vermelden evenals de redenen waarvoor zij betwist wordt. Ze moet vergezeld worden van het bewijs van de
betaling van de beroepsrechten (125 €), te storten op de rekening n° 091-2310961-62 van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De brief moet per aangetekend schrijven verzonden worden naar het Milieucollege, Arcadia gebouw, Kunstberg 10-13, 1000 Brussel.
Binnen de 60 dagen (of binnen de 75 dagen indien er een hoorzitting is) na ontvangst van het beroep, deelt het Milieucollege zijn beslissing mee
aan de eiser.
De beslissing die door het College wordt genomen, vervangt dan de betwiste beslissing. Als het College geen beslissing neemt binnen de voorziene
termijnen, blijft de aangevochten beslissing geldig.
Opgelet: in afwachting van de afloop van het beroep, blijft de betwiste beslissing van toepassing. Wanneer het bestuur echter een beroep indient
tegen een beslissing naar aanleiding van een ernstig gevaar, wordt de beslissing geschorst in afwachting van het einde van het beroep.

*

De inhoud van deze bladzijde vormt een hulp en is een vulgarisatie van de artikelen van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de
milieuvergunningen met betrekking tot de behandelingstermijnen van het dossier en de rechtsmiddelen. Gelieve het Belgisch Staatsblad te raadplegen
om de officiële versie van deze bepalingen te kennen.
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