Documenten van de Stedenbouw
De dienst Milieuvergunningen-Hygiëne-Kadaster

De milieuvergunning
De milieuvergunning vervangt de oude uitbatingsvergunning 'commodo-incommodo' en heeft als doel het
beschermen van het leefmilieu, de gezondheid of de veiligheid van de bevolking.
Geklasseerde installaties
Ongeveer 200 installaties zijn onderhevig aan een milieuvergunning.
Bijvoorbeeld: stookolietanks, parkings, werkplaatsen voor houtbewerking, slagerijen, werkplaatsen voor
metaalbewerking, drukkerijen, carwashes, hoogspanningscabines, …
Deze installaties zijn opgedeeld in 5 klassen (1A, 1B, 1C, 2 of 3) volgens de effecten die ze hebben op het
leefmilieu. De procedure voor de toekenning van de milieuvergunning hangt af van deze klassen (de klasse
1C is enkel van toepassing op werven voor het verwijderen van asbest).
Als een technische en geografische eenheid meerdere installaties omvat van verschillende klassen, moet
er 1 aanvraag ingediend worden die behandeld wordt volgens de procedure van de installatie met de
hoogste klasse.
Verplichte milieuvergunning
De stedenbouwkundige vergunning is verplicht bij uitbating van één van de installaties opgenomen in één
van de 2 onderstaande lijsten:
 De Ordonnantie van de Regering van 22 april 1999 tot vaststelling van de lijst der ingedeelde
inrichtingen van klasse 1A (Staatsblad van 05 augustus 1999)
 Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst
der ingedeelde inrichtingen van klasse 1B, 1C, 2 en 3 (Staatsblad van 07 augustus 1999)
Milieuattesten
Wie een principebeslissing wenst over een nog niet afgerond project van klasse 1A of 1B kan een
milieuattest aanvragen op basis van een beperkt dossier.
Het gaat hier om een principebeslissing die de grote richtlijnen beschrijft. Dit stelt de aanvrager echter niet
vrij van het later verkrijgen van een milieuvergunning.

In het geval van een gemengd project is een milieuattest vereist bij het indienen van een
bouwattest en vice versa.
Het is steeds minder nodig om zich te verplaatsen!
U vindt op de website een reeks documenten die u toelaten uw aanvraag online in te dienen.
Profiteer voortaan van deze verbeterde dienstverlening.
Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen
> telefoon
Van maandag tot vrijdag van 09.30 uur tot 13 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Tel: 02/412.36.14 (hygiëne - veervervoer, ...)
Tel.: 02/412.37.58 (milieuvergunningen)
Tel: 02/412.39.93 (kadaster) Fax: 02/412.36.31
> e-mail
- hygiène.1080@molenbeek.irisnet.be: rusthuis - slachting van vee - rattenbestrijding insectenbestrijding
> loket
van september tot juni: op maandag van 14u00 tot 17u30 en van dinsdag tot vrijdag van 8u00 tot 11u45
in juli en augustus: van dinsdag tot vrijdag van 8u00 tot 11u45
Graaf van Vlaanderenstraat 20 - 1080 Brussel
Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek

