
Hoe kan men beroep aantekenen?
(Uittreksels uit VLAREM I mbt  Beroep tegen een milieuvergunning verleent door de bestendige deputatie
van de Provincie.)

Wie mag beroep aantekenen: 
Elke natuurlijke en rechtspersoon die tengevolge van de vestiging en de exploitatie van
de inrichting rechtstreeks hinder kan ondervinden, alsook elke rechtspersoon die zich
de bescherming tot doel heeft gesteld van het leefmilieudat door deze hinder kan
worden getroffen. Alsmede door het college van burgemeester en schepenen van de
gemeente waarin de inrichting is gelegen.

Het beroep dient ingediend bij ter post aangetekend schrijven, gericht aan de Vlaamse
minister, op het adres van het bestuur Milieuvergunningen van de Administratie Milieu,
Natuur en Landinrichting van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of van het
kabinet van de Vlaamse minister binnen een termijn van 30 kalenderdagen nadat tot de
aanplakking van de bekendmaking is overgegaan.

Bij dit beroepsschrift dient gevoegd :
- attest van aanplakking te bekomen bij de gemeentelijke milieudienst.
-bewijs van betaling van de dossiertaks. Deze dossiertaks dient gestort te worden op
rekening 091-2206066-24 van AMINAL- Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-
laan 20 bus 8 ,1000 Brussel met vermelding "VLAREM-dossiertaks aanvraag  beroep
eerste/tweede klasse" (6,20 €). Als bewijs van betaling wordt een kopie van een
rekeningsuittreksel, of een kopie van een door  de bank of de Post met een stempel of
handtekeningen van de bediende geattesteerde betalingsopdracht.

Onderzoek ontvankelijheid: 
Om geldig te zijn, moet het beroep ontvankelijk verklaard worden. Daaraan zijn een
aantal voorwaarden verbonden:
-de termijn van max 30 kalenderdagen na de aanplakking moet strikt gerespecteerd
worden ( het is dus aangeraden enkele dagen reserve in te bouwen om niet verrrast te
worden door eventuele stakingen van de Post bvb)
-de verplichte bijlagen moeten het beroep vergezellen (attest van aanplakking  en
bewijs van betaling van de dossiertaks ) Indien dit niet het geval is zal de
verantwoordelijke ambtenaar de indiener verwittigen waarna deze veertien dagen heeft
om de ontbrekende documenten te laten geworden. 
- er zijn geen verplichtingen voor wat betreft de manier waarop het dokument
("beroep" wordt opgesteld. Geen juridisch jargon vereist)

Uit ondervinding weten we dat de meeste problemen voorkomen omdat de termijn van
30 dagen overschrden wordt . Is het beroep ontvankelijk verklaard, zal de indiener
hiervan op de hoogte gesteld  door een aangetekend schrijven. Een kopie van het
beroep zal naar de gemeente en naar de provincie van de indiener gestuurd worden
alsook naar de Gewestelijke milieuvergunnigscommissie die het beroep zal beoordelen
en naderhand een advies formuleren voor de betrokken minister. Binnen de tien dagen
na de uitspraak bekomt  de bevoegde burgemeester een afschrift van de uitspraak  met
opdracht  tot bekendmaking.


