
 

 
 
 

 

ELEKTRONISCHE VERZENDING 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Onze ref. : 
09/12/2022/LB/AUT/1.861.490/BWI/UGE/ 

VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ 
DE LIJN  
Mevrouw Martina KINDERS  
Martelarenplein 20   
 2800 LEUVEN             
Email:martine.kinders@delijn.be   

 

Gegevens van LB: 
Dossier behandeld door : dienst Vergunningen 
Dossier Nr : [MIC/1B/2022/1861490] 
Uw contactpersoon: Geebelen Ulrich - Beheerder van milieuvergunningen 
Tél: 02/775.76.27 
E-mail: ugeebelen@leefmilieu.brussels 
Gegevens van de aanvrager(s): 

VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN 
Martelarenplein 20   - 2800 LEUVEN 

Exploitatieplaats:  Bergense Steenweg 1179  1070 Anderlecht 

 

Gegevens van de basisvergunning: 1732712 voor de inrichtingen gelegen op bovenvermeld 
adres.  
 
Vraag tot wijziging van milieuvergunning met betrekking tot: het toevoegen, vervangen en 
verplaatsen van meerdere rubrieken 
 
Geachte mevrouw Kinders, 
 
Na analyse van uw aanvraag van bovenvermelde uitbreiding/veranderingen zijn wij van oordeel dat, voor 
het onderwerp van deze aanvraag, u een nieuwe aanvraag voor een milieuvergunning moet indienen bij 
onze administratie, binnen de 2 maanden van dit schrijven, omwille van volgende redenen:  
 

- Toepassing van nieuwe rubrieken: 71 B (luchtcompressor), 74.1A (opslag gasflessen), 121 C 
(opslag gevaarlijke producten), 132 B (koelinstallaties)  

- Het brandweer advies dat werd toegevoegd was dit van de verlenging van de milieuvergunning 
van 2021 en dit verslag betreft niet de wijzigingen die aangevraagd worden. 

- Er werd geen analyse van de effecten van deze wijzigingen toegevoegd. Het document genaamd 
effectenrapport betrof enkel een beschrijving van de wijzigingen. Een bespreking van de effecten 
(zowel gunstig als negatief) van deze wijzigingen is noodzakelijk. 

- Het aantal parkeerplaatsen vermeld op het bijgevoegde plan is verschillend van het aantal 
parkeerplaatsen dat vergund is in uw milieuvergunning met referentie 1732712. Ofwel moet het 
plan aangepast worden, ofwel moet de rubriek 68 aangepast worden in de vergunning en moet 
dit dus ook deel uitmaken van uw aanvraag. 

- Uit het aanvraag formulier blijkt dat de opslag van ruitensproeier vloeistof niet meer aanwezig is. 
Is dit werkelijk het geval? Dit lijkt ons niet logisch, aangezien tijdens het bezoek ter plaatse voor 
de verlenging van de milieuvergunning bleek dat er op meerdere plaatsen ruitensproeier vloeistof 
stond opgesteld om de bussen hiervan te voorzien, alvorens hun dagelijks vertrek. 

 
 
Uw aanvraag moet betrekking hebben op het deel van de ingedeelde inrichting dat deel uitmaakt van de 
uitbreiding/wijzigingen. 
 
In geval van toekenning, zal deze nieuwe milieuvergunning 1B  een uitbreiding van de basisvergunning 
nr 1732712 zijn. Ze zal geldig zijn tot de geldigheidstermijn van deze basisvergunning, met name 
22/05/2036. 

Password : 5J5N12



 

 
Wij wijzen u erop dat u, op straffe van inbreuk, deze milieuvergunning moet bekomen hebben vóór u de 
voorziene wijzigingen aanvat. 
 
Uw wijzigingsaanvraag betreft één of meer risicoactiviteiten in de zin van de Brusselse wetgeving in 
verband met bodemverontreiniging en/of een site die onder “categorie 0” valt in de inventaris van de 
bodemtoestand voor handelingen of werken in contact met de bodem op meer dan 20m². 
U bent bijgevolg verplicht een verkennend bodemonderzoek uit te voeren.  
Indien deze niet bij LB ingediend wordt binnen de termijn die nodig is om de milieuvergunning uit te 
reiken, zullen wij verplicht zijn om de milieuvergunning te weigeren.  
Er bestaan echter vrijstellingen aan deze verplichting om een verkennend bodemonderzoek op te 
stellen. 
Wij verzoeken u om zo snel mogelijk kennis te nemen van uw verplichtingen in het kader van de wetgeving 

inzake verontreinigde bodems (www.leefmilieu.brussels/permitetsol) om de nodige stappen te 

ondernemen, mocht dit nog niet gebeurd zijn. U kunt ook contact opnemen met onze bodemfacilitateur 

per mail naar soilfacilitator@leefmilieu.brussels. 

Wij herinneren u eraan dat, in geval van onenigheid met deze beslissing, een beroep mogelijk is voor 
iedere geïnteresseerde bij het Milieucollege, gebouw Arcadia, Kunstberg, 10-13 te 1000 Brussel. U 
beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf deze melding om het beroep per aangetekend schrijven 
in te dienen. 
 
Wij staan steeds tot uw beschikking voor bijkomende inlichtingen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
             
 
      
 
 
 
 

        Barbara DEWULF 
       Directrice-generaal ad interim 

 
 

http://www.leefmilieu.brussels/permitetsol
mailto:soilfacilitator@leefmilieu.brussels


 

 

AVIS 
 

Application de l'article 87 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement 
 
Un Extension / Transformation de PE de classe 1B a été refusé par Bruxelles Environnement - BE le 
…/12/2022 à VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN situé  Martelarenplein 20  à 2800 
LEUVEN pour des installations situées à : 
 
Chaussée de Mons 1179  - 1070 Anderlecht 
 
Référence BE : 1.861.490 
 
Nature de l’activité : ajouter, remplacer et déplacer plusieurs rubriques 
 
Installations concernées  
 

N°rub. Nature des Installations  Puissance, capacité, quantité Classe 

12 B Système de lavage automatique pour des bus  1 B 

40 A Ventilateur à air chaud 290 kW 3  

45 3A Dépôt  de déchets dangereux liquides 2400 liter 3 

71 A Compresseur d’air 5.5 kW 2 



 

71 B Dompresseur d’air 11 kW 2  

72 1A Récipients sous pression 745 litres 2  

74.1A Dépôts de bouteilles de gaz 356 litres 2 

88.3C Dépôts de liquides inflammables 8.000 l mazout 
 

1260 l antigel 

1B 

88.4A Dépôt des huiles 4000 l huile moteur  
4132 l huile moteur  

3 

97 A Installations pour le dégraissage des métaux 2 appareils de 90l chacun 2 

121 C Dépôt de produits dangereux 1004 kg  
3580 kg  

1B 

132 B Installation de réfrigération 6 kW, 4 kg R32, 2,7 tCO2eq  2 

132 B Installation de réfrigération 10 kW, 8,2 kg R32, 5,5 tCO2eq  2 
 



 

Le dossier peut être consulté auprès de l'administration communale du 
....................... (jour) au ………………….. (jour) entre ........................ (heure) et 
.............................. (heure). 
La décision peut également être consultée sur le site 
www.environnement.brussels/cartepermisenvironnement   

 
Un recours contre la présente décision est ouvert à tout membre du public 
concerné auprès du Collège d'environnement, bâtiment Arcadia, Mont des Arts, 
10-13 à 1000 Bruxelles. Le recours doit être introduit par lettre recommandée à la 
poste dans les 30 jours après l'affichage, soit au plus tard le 
......................................... (date de fin de l’affichage + 30 jours) 

 
L'introduction du recours donne lieu au payement d'un droit de dossier de 125 
Euro. Un récépissé de payement au compte BE51 0912 3109 6162 du Ministère 
de la Région de Bruxelles-Capitale doit être joint à la lettre d'introduction. 
 
Le présent avis est affiché du .................... au ......................... 
par (Nom, prénom) :  
Signature : 

http://www.environnement.brussels/cartepermisenvironnement


 

BERICHT 

Toepassing van artikel 87 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen 
 
Een Uitbreiding / wijziging milieuvergunning van klasse 1B werd door Leefmilieu Brussel - LB aan 
VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN gelegen  Martelarenplein 20  te 2800 LEUVEN 
geweigerd op …/12/2022  voor de uitbating gelegen: 
 
Bergense Steenweg 1179  - 1070 Anderlecht 
 

N LB: 1.861.490 
 
Aard van de activiteit : het toevoegen, vervangen en verplaatsen van meerdere rubrieken 
 
Betrokken inrichtingen:  
 

Rub. nr Aard van de inrichtingen Vermogen, capaciteit, hoeveelheid Klasse 

12 B automatische wasinstallatie voor autobussen  1 B 

40 A warmeluchtblazer 290 kW 3  

45 3A Opslagplaatsen voor vloeibare gevaarlijke afvalstoffen 2400 liter 3 

71 A Luchtcompressoren 5.5 kW 2 

71 B Luchtcompressoren 11 kW 2  

72 1A Drukvaten compressoren 745 liter 2  



 

74.1A Opslag van gaslfessen 356 liter 2 

88.3C Opslag van ontvlambare vloeistoffen 8.000 l stookolie  
1260 l antivries  

1B 

88.4A Opslag van oliën 4000 l motorolie  
4132 l motorolie  

3 

97 A Installaties voor het ontvetten van metalen 2 toestellen van 90l elk 2 

121 C Opslag van gevaarlijke producten 1004 kg  
3580 kg  

1B 

132 B Koelinstallaties  6 kW, 4 kg R32, 2,7 tCO2eq  2 

132 B Koelinstallaties  10 kW, 8,2 kg R32, 5,5 tCO2eq  2 

 
 



 

Het dossier ligt ter inzage bij het gemeentebestuur, van ..............................(dag) tot 
……………… (dag) tussen .................................(uur) en ..................................(uur). 

De beslissing is eveneens raadpleegbaar op de website 
www.leefmilieu.brussels/kaartmilieuvergunningen 

 
Een beroep tegen onderhavige beslissing kan worden ingediend bij het 
Milieucollege - gebouw Arcadia, Kunstberg, 10-13 te 1000 Brussel door elk lid van het 
betrokken publiek. Het beroep dient per aangetekende brief bij de post te worden ingediend 
binnen dertig dagen na de aanplakking, vanaf dat het onderhavig bericht wordt 
uitgehangen, hetzij uiterlijk op ...................................... (datum van het einde van de aanplakking + 30 

dagen) 
 
De indiening van het bezwaar geeft aanleiding tot de betaling van een dossierrecht van 125 
Euro. Een bewijs van de betaling op rekeningnummer BE51 0912 3109 6162 van het 
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest dient te worden gevoegd bij de brief, 
waarmee het bezwaar wordt ingediend. 
 
Onderhavig bericht wordt uitgehangen van ................ tot..................... 
door (naam + voornaam): 
Handtekening : 

 

http://www.leefmilieu.brussels/kaartmilieuvergunningen
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