BEREKENING DER ADMINISTRATIEVE KOSTEN
VOOR HET ONDERZOEK VAN EEN AANVRAAG TOT
MILIEUVERGUNNING OF -ATTEST

(door de aanvrager in te vullen)
1.

Inlichtingen m.b.t. de aanvraag:
A.

Aanvrager:
Naam:

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

Adres:

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

B.

Tel:

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

Mail:

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

Ligging van het goed:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

C. Voorwerp van de aanvraag:
- Vergunning / Attest (schrappen wat niet van toepassing is)
- Aantal rubrieken (A.R.): …………………… (zonder rekening te houden met de klasse)
- Aanvraag gekoppeld aan een stedenbouwkundige vergunning: ja / neen
- Verlenging / W ijziging / Wijziging van titularis van vergunning nr. ………… / ……
2.

Berekening der kosten: een lijn per dossier
Voor het Ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest :

Voor de Stad Brussel :
Type

(A.R.)

Te betalen

Type

Te betalen

30,00 =

€

Klasse 3

0,00 €

150,00 =

€

Klasse 2

125,00 €

-2) X 15 + 150,00 =

€

Klasse 1B

250,00 €

100,00 =

€

Klasse 1A

2500,00 €

-2) X 15 + 100,00 =

€

200,00 =

€

-2) X 30 + 200,00 =

€

Verlenging

75,00 =

€

Wijziging (art. 7bis)

75,00 =

€

Wijziging van titularis

15,00 =

Klasse 3
Klasse 2 (max 2 rubr.)
Klasse 2 (> 2 rubr.)

(

Klasse 1B (max 2 rubr.)
Klasse 1B (> 2 rubr.)

(

Klasse 1A (max 2 rubr.)
Klasse 1A (> 2 rubr.)

(

Datum : …………………………
Handtekening : de aanvrager,

• STAD BRUSSEL
Département Urbanisme • Departement Stedenbouw
Cellule Comptabilité • Cel Boekhouding
Boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles • Anspachlaan 6, 1000 Brussel
T. 02 279 29 20 – urb.fin@brucity.be - www.bruxelles.be • www.brussel.be
VILLE DE BRUXELLES

De ingediende plannen en het gedetailleerd formulier in te vullen door de aanvragers zijn bepalend om het te
betalen bedrag te berekenen voor het onderzoek van het dossier. De Administratie behoudt zich het recht
voor om het bedrag aan te passen in functie van het verschil van klasse of het aantal rubrieken vastgesteld
bij het nazicht van het dossier.
De betaling van de vergoeding is uit te voeren voor de indiening van de aanvraag:
Aan de Stad Brussel:
-

per overschrijving op het rekeningnummer
IBAN : BE98.0910.1141.3693
BIC : GKCCBEBB
Naam : GEMEENTELIJKE OVERHEID VAN BRUSSEL - DOSSIERKOSTEN VOOR
VERGUNNINGEN
Adres : Anspachlaan 6 te 1000 Brussel
Referentie : PE klasse « nr. » + « adres en nr. »

Of
- per bancontact aan het onthaal Stedenbouw (Anspachlaan 6 te 1000 Brussel – 10de verdieping - bureau
10/00 van 9u00 tot 12u00)
Aan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
-

per overschrijving op het rekeningnummer
IBAN : BE51.0912.3109.6162
BIC : GKCCBEBB
Naam : Ministerie van het Brussels gewest
Referentie:
Vergunning Klasse « Nr »

Eventuele aanpassingen aan het bedrag van de vergoeding moeten worden betaald binnen de 15 dagen na
ontvangst van het verzoek tot betaling.
In geval van regularisatie of van reeds uitgevoerde werken zonder vergunning, wordt de vergoeding
verdubbeld.
--------------------------------------Uittreksel van het gemeentelijk vergoedingsreglement voor de aflevering van administratieve documenten betreffende
stedenbouw aan particulieren
5. Milieuvergunningen en attesten – Administratieve kosten voor het onderzoek van milieuaanvragen en voor de
aflevering van de desbetreffende vergunning
5.1. Verklaring voor een klasse 3 : 30 €
5.2. Milieuvergunning/attest klasse 2: 150 €
+ 15 € per bijkomende rubriek boven 2 rubrieken
Als de Stad Brussel niet de afleverende overheid is, worden de tarieven verminderd met 50%.
5.3. Milieuvergunning/attest klasse 1B : 100 €
+ 15 € per bijkomende rubriek boven 2 rubrieken
5.4. Milieuvergunning/attest klasse 1A : 200 €
+ 30 € per bijkomende rubriek boven 2 rubrieken
5.5. Verlenging van een vergunning 75 €
5.6. Wijziging van de vergunning in behandeling (art 7bis) 75€
5.7 Wijziging van titularis van de vergunning 15 €

