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DEVELOPPEMENTS TOELICHTING

Mesdames, Messieurs, Dames en Heren

En juin 1985, Ie Conseil des ministres de la C.E.E.
adoptait une directive concernant 1'evaluation des
incidences de certains projets publics et prives sur
1'environnement. Elle constituait 1'aboutissement
d'un travail entame dix ans plus tot, affine et corrige
au gr6 des debats et des compromis politiques rendus
necessaires par les disparites entre les legislations des
pays membres en la matiere.

Charges de traduire ces dispositions — obliga-
toires dans certains cas, seulement incitatives dans
d'autres — au sein de leur legislation interne, les Etats
membres devaient s'etre executes au plus tard Ie
3 juillet 1988. En Belgique, ou. les Regions sont
desormais competentes en matiere de protection de
1'environnement, des decrets ont ete votes en ce sens
en Plandre et en Wallonie dans Ie courant de I'annee
1985 tandis que les mesures d'execution indispensa-
bles pour leur mise en ceuvre sont encore lacunaires.
Pour la Region de Bruxelles-Capitale, recemment
investie de ces nouvelles competences, rien n'a encore
ete prevu.

Le but de la presente proposition d'ordonnance
est precisement de remedier a cette lacune importante
qui met la Region en infraction par rapport a ses
obligations internationales.

In juni 1985 heeft de Raad der ministers van de
E.E.G. een richtlijn goedgekeurd over de milieu-
effectbeoordeling van bepaalde openbare en particu-
liere projecten. Die richtlijn was het resultaat van tien
jaar werk met besprekingen en politieke compromis-
sen tussen de uiteenlopende wetgevingen van de
E.E.G.-landen.

De lidstaten moesten ten laatste tegen 3 juli 1988
klaar zijn met de aanpassing van hun interne wetge-
vingen aan die soms verplichte, soms als aansporing
bedoelde E.E.G.-beschikkingen. In Belgie, waar nu
de Gewesten bevoegd zijn op het stuk van de milieu-
bescherming, zijn in Vlaanderen en in Wallonie in
1985 decreten in die zin uitgevaardigd, maar de voor
de tenuitvoerlegging daarvan onontbeerlijke uitvoe-
ringsmaatregelen zijn nog zeer onvolledig. Voor het
pas met die nieuwe bevoegdheden beklede Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest is nog niets gebeurd.

Dit voorstel heeft dan obk ten doel die leemte,
waardoor het Gewest in zijn Internationale verplich-
tingen te kort schiet, te verhelpen.
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I. Ojectifs poursuivis par la directive europeenne I. Oogmerken van de Europese richtlijn

La promotion des etudes d'incidences sur 1'envi-
ronnement repond, dans Ie chef de la Communaute
europeenne, a un triple souci :

— de prevention des nuisances : apres s'etre
efforcee, dans les annees septante, de developper des
programmes de lutte centre les effets negatifs des
pollutions, elle s'est orientee vers Ie developpement
de 1'action preventive dans Ie but de proteger 1'envi-
ronnement, apprehende comme une ressource rare et
menacee.

Dans Ie sens de la directive, la protection de
1'environnement englobe a la fois Ie milieu humain et
1'environnement naturel. En d'autres mots, Ie cadre
de vie — qui vise les conditions d'un bon amenage-
ment du territoire, de commodite du voisinage, de
salubrite publique ou d'esthetique — sont mis sur pied
d'equivalence avec les perturbations engendrees par
la pollution de 1'eau, de 1'air ou du sol sur la survie des
especes vivantes. La politique qui consiste a s'atta-
quer a la reduction de 1'ensemble de ces nuisances a la
source est plus efficace et plus rentable a long terme
pour la collectivite. L'etude d'incidences fait partie de
la panoplie de mesures qui doivent y contribuer.

— d'harmonisation des conditions de la concur-
rence : la disparite existante entre les legislations des
Etats membres en la matiere — tant au niveau des
principes generaux que des criteres devaluation —
contenait, en germe, une menace serieuse de distor-
sion de la concurrence et d'aggravation des disparites
regionales. Des regions soumises a des reglementa-
tions plus strictes risquaient de se voir delaissees par
des investisseurs potentiels. Harmoniser les proce-
dures d'instruction des decisions, a defaut de pouvoir
imposer des regles de fond identiques, constituait un
premier pas pour y remedier.

— de transparence du processus de decision pu-
blique : de venue, au fil du temps, une exigence
croissante des populations, la publicite de la proce-
dure devaluation des incidences est organisee de telle
maniere que tous les interets en cause puissent se faire
entendre ou exercer un contr61e sur les decisions.

Melange de prescriptions obligatoires ou seule-
ment incitatives, la procedure d'etudes d'incidences a
pour fonction de « rassembler, grace a la cooperation
des maltres d'ouvrage, des administrations et du
public, 1'information la plus complete possible sur
1'ensemble des impacts importants d'un ouvrage, puis
a examiner les solutions alternatives possibles; et,
enfin, a prevoir les mesures pour pallier les effets
negatifs » (').

Het aanmoedigen van studies over de weerslag op
het leefmilieu beantwoordt in hoofde van de Euro-
pese Gemeenschap aan drie punten van zorg :

— voorkoming van milieuhinder : na in de jaren
zeventig programma's ter bestrijding van de negatieve
gevolgen van de vervuiling te hebben uitgewerkt gaat
haar aandacht naar preventieve acties ter bescher-
ming van het bedreigde leefmilieu.

In de geest van de richtlijn omvat de milieube-
scherming zowel het leefmilieu van de mens als de
natuur. Het leefmilieu — dat de voorwaarden beoogt
voor een goede ruimtelijke ordening, de voorzienin-
gen van de omgeving, de reinigingsdienst of de
vormgeving — wordt m.a.w. op dezelfde voet ge-
plaatst als storingen voor het voortbestaan van de
levende soorten door water-, lucht- en bodemvervui-
ling. De aanpak van die overlast bij de bron is op
lange termijn voor de gemeenschap doeltreffender en
meer renderend. Het onderzoek van het milieueffect
maakt deel uit van het geheel van maatregelen dat
daartoe moet bijdragen.

— harmonisatie van de concurrentiemogelijkhe-
den : het uiteenlopen van de wetgevingen van de
lidstaten op dat stuk — zowel op het vlak van de
algemene beginselen als van de criteria voor de
beoordeling — houdt een ernstig gevaar in voor
vervalsing van de concurrentie en vergroting van de
regionale verschillen. Gebieden met een strengere
reglementering dreigden door mogelijke investeer-
ders genegeerd te worden. Harmonisatie van de
procedures voor het onderzoek van de beslissingen
was, wanneer geen identieke basisregels kunnen op-
gelegd worden, een eerste stap om dat te verhelpen.-

— doorzichtigheid van de besluitvorming : de
openbaarheid van de procedure voor de effectbeoor-
deling waarop in de loop der jaren steeds krachtiger is
aangedrongen, wordt zo geregeld dat alle betrokke-
nen zich kunnen uitspreken of op de beslissingen
toezicht kunnen oefenen.

De procedure voor de effectbeoordeling is een
mengeling van bindende en slechts als aansporing
bedoelde beschikkingen met het doel, dank zij de
samenwerking van opdrachtgevers, openbare bestu-
ren en bevolking, zo volledig mogelijke gegevens te
verzamelen over de belangrijke gevolgen van een
werk, vervolgens mogelijke wisseloplossingen te on-
derzoeken en ten slotte in maatregelen te voorzien om
de negatieve gevolgen af te wenden (1).

(') Proposition de directive concernant 1'evaluation des incidences
sur 1'environnement de certains ouvrages publics et privfis,
Corn. (80), 313 final, 11 juin 1980, p. 2.

(1) Voorstel van richtlijn betreffende de milieu-effectbeoordeling
van bepaalde openbare en particuliere werken, Cotn. (80),
313 final, 11 jimi 1980, biz. 2.
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II. Un outil d'information et d'analyse

L'etude d'incidences est concue comme un instru-
ment d'analyse et d'information qui doit servir a
toutes les parties concernees par Ie pro jet qui y est
soumis.

Le maitre de 1'ouvrage — qu'il soit, par exemple,
industriel ou promoteur de bureaux — est concerne
au premier chef. Sa participation active a 1'elabora-
tion de 1'etude est en effet indispensable pour sa
reussite.

' C'est lui qui redige la notice devaluation prealable
qui permettra de determiner si une etude d'incidences
se justifie ou non.

C'est lui aussi qui doit transmettre toutes les
informations techniques necessaires a I'elaboration de
1'etude par 1'auteur agree.

Loin de n'etre qu'une contrainte administrative
supplementaire de nature a handicaper la gestion de
son entreprise, cette participation ne peut, a terme,
que lui etre profitable. Au stade de conceptualisation
de son projet, il va etre amene a tenir compte de
parametres nouveaux, jusque-la negliges, qui affine-
ront son approche et lui eviteront des deconvenues
ulterieures. Force de mesurer au prealable les nui-
sances potentielles de son projet sur 1'environnement
et de les comparer aux normes admises, il se met en
mesure de'prendre, immediatement et a moindres
frais, des mesures correctrices. Sans ce detour, il
aurait ete contraint, au prix d'un effort financier
souvent disproportionne, d'adapter son installation a
posteriori.

En acceptant de prendre en compte les effets
directs et indirects de son projet sur le tissu urbain
dans lequel il s'inscrit et d'y porter remede, le
promoteur elargit son champ de perception au-del^ de
sa seule rentabilite economique. Acteur de la vie
sociale, il est oblige de concilier ses interets person-
nels legitimes avec les preoccupations de ses voisins et
d'adapter son projet en consequence.

Les autorites publiques, qui detiennent le pouvoir
de decision, ont tout autant a gagner d'une procedure
comme celle-ci. Confrontees a une demande de
permis de batir ou d'exploiter, elles ne disposent la
plupart du temps que de bien peu d'outils leur
permettant d'evaluer 1'opportunite du projet et les
conditions qu'il faudrait mettre a sa realisation. Cette
carence peut se reveler, dans un contexte urbain,
particulierement desastreuse. Une mauvaise evalua-
tion de 1'impact d'un projet peut en effet durablement
compromettre 1'equilibre relatif de-tout un quartier,
sans compter les repercussions qu'il peut avoir au-
dela.

L'existence d'une etude d'incidences, reunissant '
un maximum d'informations sur le projet en cause,

II. Een middel voor informatie en onderzoek

De effectbeoordeling' is bedoeld als middel voor
onderzoek en informatie ten dienste van alle bij het te
behandelen project betrokken partijen.

De opdrachtgever — b.v. een industrieel of de
promotor van een kantoorgebouw — is de eerste
betrokkene. Zijn actieve deelneming aan de uit-
werking van de studie is onontbeerlijk voor het wel-
slagen ervan.

Hij stelt de voorafgaande beoordeling op aan de
hand waarvan kan worden uitgemaakt of een effect-
beoordeling al dan niet gewettigd is.

Hij moet ook alle technische gegevens verstrekken
die de erkende auteur voor het maken van de studie
nodig heeft.

Die deelneming is geen bijkomende administra-
tieve last voor het beheer van het bedrijf maar kan
integendeel op termijn zeer nuttig zijn. Bij het
bedenken van het project zai de opdrachtgever reke-
ning gaan houden met nieuwe parameters waaraan
voorheen niet werd gedacht zodat latere teleurstellin-
gen hem bespaard blijven. Daar hij vooraf de moge-
lijke overlast van zijn project voor het leefmilieu aan
de aanvaarde normen moet toetsen, kan hij van meet
af en met minder kosten corrigerende maatregelen
treffen. Anders zou hij verplicht zijn achteraf zijn
bedrijf ten koste van een vaak buitenmatige financiele
inspanning aan te passen.

Door de rechtstreekse en onrechtstreekse weer-
slag van zijn project op de stadsstructuur in aan-
merking te nemen ziet de promotor verder dan het
louter economische rendement van zijn project. Als
deelnemer aan het maatschappelijk leven is hij ver-
plicht zijn gewettigde persoonlijke belangen met de
bekommernissen van zijn buren te verzoenen en zijn
project daaraan aan te passen.

•* De overheid, bij wie de beslissingsbevoegdheid
berust, heeft bij een dergelijke procedure evenveel te
winnen. Bij de aanvraag van een bouw- of exploitatie-
vergunning beschikt de overheid meestal over weinig
middelen om de opportuniteit van het project en de
daarvoor te stellen voorwaarden te beoordelen. Dat
gemis kan in een stedelijk milieu rampspoedig zijn.
Een verkeerde effectbeoordeling kan immers het
betrekkelijke evenwicht in een hele wijk en wellicht
obk daarbuiten blijvend aantasten.

Met een effectbeoordeling die .een maximum aan
gegevens over het betrokken project bevat, kan dat
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permettra de reduire ces risques. Les decisions seront
prises sur base d'une approche plus globale des
interets en cause, depuis les 'imperatifs de rentabilite
du promoteur jusqu'aux revendications de la popula-
tion pour un environnement de qualite. Invitees a se
consulter et a conf renter leurs approches, les adminis-
trations concernees auront tout Ie loisir de coordon-
ner leurs attitudes vis-a-vis du projet.

Des conditions de nature a diminuer les nuisances,
a ameliorer 1'integration du projet au tissu urbain
pourront etre imposees sur une base objective; des
alternatives credibles pourront etre etudiees et, even-
tuellement, preferees au projet initial.

A un niveau plus global, 1'etude d'incidences
devrait contribuer a une politique d'amenagement du
territoire et de protection de 1'environnement cohe-
rente a 1'echelle de la region.

Par une meilleure apprehension des consequences
de certains projets sur la viabilite des quartiers
environnants, 1'autorite publique se donne les moyens
de mieux respecter une ligne politique qu'elle s'est
tracee. A condition de jouer Ie jeu loyalement, il ne
lui sera desormais plus possible de se refugier derriere
des arguments de circonstance ou d'opportunite pour
justifier une decision qui va a 1'encontre des objectifs
qu'elle s'est fixes. Les elements mesurables contenus
dans 1'etude 1'obligeront a confronter les conse-
quences previsibles d'une implantation avec les cri-
teres d'amenagement — comme, par exemple, la
mixite des fonctions, la limitation de la circulation
automobile — qu'elle pretend promouvoir.

C'est ici qu'intervient Ie troisieme acteur pour
lequel 1'etude d'incidences est un outil irremplacable,
la population. Principale concernee par les effets lies a
1'implantation d'un projet d'entreprise ou de bureaux,
elle trouve par ce biais une nouvelle opportunity pour
faire entendre sa voix, un outil d'analyse pour affiner
sa position dans Ie debat et contr61er 1'action des
pouvoirs publics. Bref, 1'etude d'incidences participe,
de ce point de vue, a la democratisation et a la
transparence du processus de decision. En favorisant
une participation aussi large que possible, elle permet
d'apprehender la problematique dans tous ses aspects
et de prendre, en consequence, des decisions plus
equilibrees.

Pour faire entendre sa voix, la population rive-
raine ou les associations qui la representent disposent
de la procedure de publicite-concertation qui est
organisee en amont et en aval de 1'etude d'incidences.
L'integration de cette procedure, qui existe deja en
matiere d'amenagement du territoire, a celle qui
organise 1'etude d'incidences constitue la principale
originalite de la proposition sur laquelle nous aurons
1'occasion de revenir.

risico beperkt worden. De beslissingen zullen worden
getroffen op grond van een meer algemene benade-
ring van de betrokken belangen, gaande van de eisen
inzake rendabiliteit van de promoter tot de eisen van
de bevolking voor het leefmilieu. De betrokken
besturen zullen alle gelegenheid hebben om bun
standpunten over het project in overeenstemming te
brengen.

Voorwaarden ter beperking van de hinder en ter
verbetering van de integratie van het project in de
stadsstructuur zullen op een.objectieve basis kunnen
worden opgelegd; er kan worden uitgekeken naar
geloofwaardige wisseloplossingen voor het oorspron-
kelijke plan.

De effectbeoordeling zou meer algemeen moeten
bijdragen tot een op het vlak van het gewest sluitend
beleid van ruimtelijke ordening en milieubescher-
ming.

Door een beter inzicht in de gevolgen van bepaalde
projecten voor de leefbaarheid van .de omiiggende
wijken, verschaft de overheid zich de middelen om de
door haar uitgestippelde politieke lijn beter te volgen.
Als zij het spel eerlijk speelt zai zij zich niet langer
achter de omstandigheden of opportuniteit kunnen
verschuilen om een beslissing te wettigen die indruist
tegen het doel dat zij zich heeft gesteld. Zij zai de
voorzienbare gevolgen van een vestiging moeten
stellen tegenover de criteria inzake ruimtelijke orde-
ning — zoals het gemengde karakter van de bestem-
ming, de beperking van het autoverkeer — waaraan
zij de hand wenst te houden.

Voor de derde betrokkene, nl. de bevolking, is de
effectbeoordeling een onvervangbaar werkmiddel.
Als voornaamste betrokkene bij de gevolgen van de
vestiging van een bedrijf of kantoorgebouw krijgt zij
hier een nieuwe mogelijkheid om haar stem te doen
horen, haar standpunt te verduidelijken en op de actie
van de overheid toe te zien. De effectbeoordeling
draagt in dat opzicht bij tot de democratisering en de
doorzichtigheid van de besluitvorming. Door een zo
ruim mogelijke inspraak te bevorderen, biedt zij de
mogelijkheid om het probleem langs alle kanten aan
te pakken en evenwichtigere beslissingen te treffen.

Om haar stem te doen horen beschikt de bevol-
king uit de buurt of de verenigingen die haar verte-
genwoordigen over de procedure van bekendmaking
en overleg voor en na de effectbeoordeling. De
voornaamste nieuwigheid in het voorstel is de opne-
ming van die procedure, die al bestaat voor de
ruimtelijke ordening, in de muieu-effectrapportering.
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En amont de 1'etude, les habitants peuvent faire
connaitre leurs objections et leurs craintes a 1'egard
du projet tel qu'il est concu, proposer des solutions
alternatives et demander a la commission de concerta-
tion qu'elles soient prises en compte par Ie bureau
d'etudes designe. Us ont egalement la possibility de
recouper les informations fournies par Ie maltre de
1'ouvrage.

A 1'inverse, ce dernier est mieux a meme de
repondre efficacement aux objections avant qu'elles
ne degenerent en eventuels recours judiciaires ou
administratifs.

Au stade de 1'etude, la population apporte une
collaboration essentielle a 1'evaluation des impacts qui
ont un contenu subjectif — comme Ie bruit, les
vibrations ou les odeurs — difficile a mesurer en
1'absence d'une opinion exprimee directement par les
personnes affectees.

En aval, elle verifie dans quelle mesure ses criti-
ques ont ete rencontrees, nuance son propre point de
vue a la lumiere de 1'analyse et definit ainsi une
attitude d'autant plus credible qu'elle est etayee par
des donnees objectives.

Us peuvent enfin mieux se rendre compte dans
quelle mesure les decisions prises par les autorites
publiques correspondent ou non, au vu des resultats
de 1'etude d'incidences, a la ligne politique qu'elles
pretendent defendre et aux interets, parfois antago-
nistes, de toutes les parties en cause. Dans la mesure
ou 1'independance de 1'auteur d'etudes est garantie, la
procedure constitue, a cet egard, un bon instrument
de contr61e politique des decisions.

Grace a la transparence qu'elle assure a tous les
stades du processus de decision par 1'ouverture de
lieux de dialogue, elle apporte une garantie a la
qualite de decisions qui seront Ie resultat de solutions
acceptables par tous.

De inwoners kunnen voor de studie uiting geven
aan hun bezwaren tegen en hun bezorgdheid om het
project, wisseloplossingen voorstellen en de over-
legcommissie vragen dat deze door het aangewezen
studiebureau in aanmerking worden genomen. Zij
kunnen ook de door de projectontwikkelaar ver-
strekte gegevens natrekken.

Anderzijds is de ontwikkelaar beter in staat om op
de bezwaren te antwoorden voor daarmee naar de
rechter of de administratie wordt gestapt.

In het stadium van het onderzoek verleent de
bevolking wezenlijke medewerking bij de beoordeling
van gevolgen van subjectieve aard zoals lawaai,
trillingen of stank, die zonder haar medewerking
moeilijk te meten zijn.

Na het onderzoek gaat de bevolking na in hoever
met haar kritiek rekening is gehouden, verduidelijkt
haar eigen standpunt en bepaalt een houding die
steunt op objectieve gegevens.

De inwoners kunnen er zich ten slotte beter van
vergewissen in hoever de door de overheid genomen
beslissingen na de uitslag van de milieu-effectrappor-
tering overeenstemmen met de politieke lijn die zij
zegt te volgen en met de soms tegenstrijdige belangen
van alle betrokken partijen. De procedure is, voor
zover de onafhankelijkheid van het studiebureau
bewaarborgd is, een goed middel voor politieke
controle op de beslissingen.

Dank zij de uit de mogelijkheden tot dialoog
voortvloeiende doorzichtigheid in alle stadia van de
besluitvorming biedt zij een waarborg voor de hoeda-
nigheid van beslissingen die het resultaat zullen zijn
van voor alien aanvaardbare opiossingen.

III. Originalites de la procedure mise en place pour
Bruxelles

La difficulte principale Ei resoudre, dans Ie
contexte bruxellois, a ete d'adapter la procedure
d'etude d'impact a la realite urbaine. Au-dela de la
protection d'un environnement naturel compris dans
Ie sens classique du terme — comme la prevention de
la pollution de 1'air, du sol et de 1'eau en vue de
proteger les especes vivantes et les espaces naturels —
c'est a la sauvegarde de la qualite de 1'espace urbain
qu'il fallait porter son attention.

Celle-ci est d'autant plus difficile a mesurer qu'elle
est constitute d'un florilege d'equilibres relatifs et
fragiles et que les agressions dont elle est victime se

III. Nieuwigheid in de procedure voor Brussel.

De voornaamste moeilijkheid voor Brussel was de
procedure van de milieu-effectbeoordeling aan te
passen voor het stedelijk milieu. Naast de bescher-
ming van het natuurlijke milieu in de klassieke
betekenis van het woord — zoals het voorkomen van
lucht-, water- en grondverontreiniging ter bescher-
ming van de levende soprten en natuurlijke gebieden
— diende de aandacht te gaan naar de vrijwaring van
de kwaliteit van het stadsgebied.

Deze is des te moeilijker te meten daar zij op een
aantal relatieve en broze evenwichten steunt en daar
de aanvallen, waarvan zij het slachtoffer is, van een
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caracterisent par la conjugaison d'elements perturba-
teurs. Les elements dont U faut tenir coropte sont a ce
point nombreux et delicats qu'ils justifient une ap-
proche la plus affinee et concertee possible.

La premiere originalite de la procedure d'evalua-
tion des incidences qui est proposee est qu'elle
s'integre dans les procedures d'autorisation existantes
en matiere d'urbanisme et d'exploitation des etablis-
sements dangereux.

Plutot que d'etre plaquee, comme un corps etran-
ger, aux mecanismes de decision en vigueur, elle vient
se glisser dans Ie processus de decision, ce qui
permet :
— d'eviter les doubles emplois en fusionnant les

stades de la procedure qui presentent une certaine
analogic entre eux. C'est ainsi, par exemple, que,
pour les projets sounds a etude d'incidences,
1'enquete de commodo et incommode organisee
par Ie R.G.P.T. est supprimee au profit de la
publicite-concertation mise en place en amont et
en aval de 1'etude;

— de ne pas allonger inutillement les delais de prise
de decision a cause d'une procedure trop lourde et
mal articulee qui constituerait un frein dommagea-
ble a 1'activite economique.

Ceci ne veut pas dire pour autant que les proce-
dures d'autorisation existantes donnent pleine satis-
faction et qu'elles ne meritent pas des amenagements
en profondeur. II suffit de songer, par exemple, a
1'anachronisme que constitue, dans Ie nouveau pay-
sage institutionnel, Ie role preponderant de la deputa-
tion permanente de la province de Brabant dans
1'octroi des permis d'exploiter un etablissement dan-
gereux sur Ie temtoire de Bruxelles.

L'ampleur de la tache impose toutefois, sous peine
d'immobilisme, de se fixer des priorites.

Un deuxieme point fort de la proposition est celui
d'articuler 1'etude d'impact autour de la procedure de
publicite-concertation mise en place des 1976 dans Ie
cadre du pro jet de plan de secteur de la Region
bruxelloise.

Sortie. renforcee par la base legale qui lui est
desormais donnee, la publicite-concertation voit son
champ d'application elargi aux etablissements indus-
triels soumis a autorisation en vertu du R.G.P.T.

La composition de la commission de concertation
est legerement modifiee et adaptee a la nouvelle
realite institutionnelle. L'Executif n'est plus membre
de la commission mais est represente par les fonction-
naires de 1'administration de 1'urbanisme et de 1'Insti-
tut bruxellois pour la gestion de 1'environnement
(I.B.G.E.). Pour Ie surplus, la presence de la
S.D.R.B.; des communes concernees et de 1'adminis-
tration de 1'urbanisme est confirmee.

groot aantal storende elementen komen. Bij de aan-
pak is dus ook de grootste omzichtigheid geboden.

De eerste nieuwigheid in de voorgestelde proce-
dure voor de milieu-effectbeoordeling is dat zij past in
de bestaande procedures voor vergunningen inzake
stedebouw en de exploitatie van gevaarlijke inrich-
tingen.

In plaats van als een vreemd lichaam op de
bestaande besluitvorming te worden gekleefd, gaat zij
in de besluitvorming op, wat toelaat :

— overlappingen te vermijden door de stadia van de
procedure die enige onderlinge gelijkenis verto-
nen, samen te voegen. Zo wordt voor projecten
waarvoor milieu-effectrapportering vereist is, het
door het A.R.A.B. voorziene onderzoek de com-
modo et incommodo vervangen door de openbare-
overlegprocedure voor en na het onderzoek;

'— de termijn voor het nemen van de beslising niet
nodeloos te rekken door een te logge procedure
die de economische bedrijvigheid zou afremmen.

-Dat wil nog niet zeggen dat de huidige procedures
voor vergunningen ten voile bevredigen en niet voor
verbetering vatbaar zijn. Wij denken daarbij aan de in
het nieuwe institutionele landschap achterhaalde
beslissende rol van de bestendige deputatie van de
provincie Brabant bij het verlenen van de exploitatie-
vergunningen voor gevaarlijke inrichtingen op het
grondgebied van Brussel.

De taak is echter zoveel omvattend dat prioritei-
ten moeten worden vastgelegd.

Een tweede sterk punt van het voorstel is dat de
effectbeoordeling gebeurt rond de openbare overleg-
procedure die in 1976 in het raam van het ontwerp van
gewestplan voor het Brusselse Gewest tot stand is
gebracht.

De openbare overlegprocedure, die voortaan een
wettelijke basis heeft, kan nu ook worden toegepast
op industriebedrijven waarvoor op grond van het
A.R.A.B. een vergunning vereist is.

De samenstelling van de overlegcommissie wordt
licht gewijzigd en aangepast aan de nieuwe instellin-
gen. De Executieve is geen lid meer van de commissie
maar is vertegenwoordigd door de ambtenaren van
het bestuur van stedebouw en van het Brussels
Instituut voor milieubeheer (B.I.M.). Bovendien
wordt de aanwezigheid van de G.O.M.B., de be-
trokken gemeenten en het bestuur van stedebouw
bevestigd.
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Le role confie a la commission de concertation est, De rol van de overlegcommissie wordt ook merke-
quant a lui, sensiblement elargi. lijk verruimd.

En plus de sa competence traditionnelle d'avis,
c'est elle qui decide de 1'opportunite d'ordonner une
etude d'incidences, qui fixe son contenu et qui designe
la personne ou 1'institution chargee de la realiser. Elle
veille egalement a constituer un comite d'accompa-
gnement destine a assurer le suivi de 1'etude, a
garantir son caractere scientifique et a y mettre un
terme en temps opportun.

D'autres innovations ont encore ete prevues dans
le but de reserver 1'etude d'incidences aux projets qui
ont des effets importants sur 1'environnement et
de garantir sa fiabilite scientifique. Dans cet ordre
d'idees, il faut citer :
— 1'obligation d'accompagner tout projet qui rentre

dans le champ d'application de la procedure
devaluation des incidences d'une notice d'evalua-
tion prealable. II s'agit, par ce biais, de trier les
projets qui meritent une etude approfondie en
raison des effets importants qu'ils peuvent avoir
sur 1'environnement et d'ecarter les autres. C'est
done un moyen de simplifier la procedure d'autori-
sation en reservant d'emblee 1'etude d'incidences
aux projets les plus sensibles. Une liste de base,

— inspiree de la directive europeenne, des installa-
tions qui y sont soumises d'office figure-en annexe
de la proposition. Elle devra etre completee au gre
de 1'experience acquise sur le terrain.
La notice est un document simplifie qui porte sur
des informations precises, mais breves. S'il veut
eviter de voir son projet inutilement soumis h une
etude approfondie, le mattre de 1'ouvrage a interet
a la remplir le plus completement possible. La
commission de concertation ne sera alors pas
tentee d'exiger d'office des informations mieux
etayees;

— au chapitre des simplifications, les dispositions qui
permettent, dans certains cas, de reutiliser une
etude d'incidences existante dans le cadre d'un
nouveau projet;

— les garde-fous mis en place pour assurer 1'indepen-
dance de 1'auteur de 1'etude :* tirant profit de
1'experience vvallonne qui a revele la fragilite du
systeme de designation prevu, la proposition d'or-
donnance confie aux pouvoirs publics — en 1'occu-
rence ceux qui font partie de la commission de
concertation — le soin de designer la personne ou
1'institution chargee de 1'etude parmi celles qui
auront ete prealablement agreees par 1'Executif
regional. C'est egalement la Region qui retribue
1'auteur d'etudes sur son budget, a charge pour
elle de recuperer les frais aupres du maitre de
1'ouvrage dont les contacts avec les experts de-
signes sont ainsi reduits a la transmission d'infor-
mations.

Naast haar traditionele adviserende bevoegdheid
beslist zij of er tot een milieu-effectbeoordeling op-
dracht wordt gegeven, bepaalt de inhoud ervan en
wijst de persoon of instelling aan die ermee belast
wordt. Zij vormt ook een begeleidingscomite dat
zorgt voor het opvolgen van de effectbeoordeling en
voor het wetenschappelijke karakter en de tijdige
beeindiging ervan.

Er is in nog meer nieuwigheden voorzien ten einde
de milieu-effectrapportering voor te behouden aan
projecten met een aanzienlijke weerslag op het milieu
en de wetenschappelijke betrouwbaarheid ervan te
waarborgen. In dat verband zijn te vermelden :
— de verplichting om aan elk project dat onder

toepassing van de milieu-effectbeoordeling valt,
een bericht van voorafgaande beoordeling toe te
voegen om die projecten qp te sporen die een
grondig onderzoek vergen. bat is een middel om
de vergunningenprocedure te vereenvoudigen
door de effectbeoordeling voor de gevoeligste
projecten voor te behouden. Een van de Europese
richtlijn uitgaande lijst van instellingen die daar-
aan van ambtswege onderworpen zijn, is als bij-
lage aan het voorstel toegevoegd. Die lijst zai
moeten aangevuld worden naarmate de praktische
ervaring groter wordt.

De beoordelingsnota is een eenvoudiger stuk met
welbepaalde maar korte gegevens. Om te vermij-
den dat een project nodeloos aan een grondig
onderzoek wordt onderworpen, heeft de project-
ontwikkelaar er belang bij dat de nota zO volledig
mogelijk wordt ingevuld. De overlegcommissie zai
dan niet in verleiding komen om beter gestaafde
inlichtingen te vragen;

— bij de vereenvoudigingen, bepalingen die toelaten
in bepaalde gevallen een bestaande effectbeoorde-
ling opnieuw te gebruiken voor een ander project;

— de ingebouwde veiligheid om de onafhankelijk-
heid van de onderzoeker te verzekeren : het
voorstel maakt gebruik van de Waalse ervaring
waarbij de broosheid van het voorziene benoe-
mingssysteem blijkt, en belast de overheid — in
dit geval degenen die van de overlegcommissie
deel uitmaken — met de aanstelling van de met
het onderzoek belaste persoon of instelling onder
degenen die vooraf door de Gewestexecutieve zijn
erkend. Het Gewest betaalt ook de onderzoeker
maar kan de kosten nadien verhalen op de project-
ontwikkelaar wiens contacten met de aangestelde
deskundigen zodoende beperkt blijven tot het
overmaken van inlichtingen.
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La creation d'un comite d'accompagnement de
1'etude va dans Ie meme sens. II s'agit, avec 1'aide
de certains membres de la commission de concer-
tation, d'experts exteneurs et, si elles Ie souhai-
tent, de representants d'associations de protection
de 1'environnement, d'assurer Ie suivi de 1'etude,
de garantir son caractere scientifique et de decre-
ter son achevement une fois Ie tour de la proble-
matique assure;
1'obligation, pour Ie bureau d'etudes designe, de
tenir compte des solutions alternatives credibles.
Apres un premier tri par la commission de concer-
tation sur base de propositions deposees lors de
1'enquete publique, 1'auteur de 1'etude doit exami-
ner en detail les solutions alternatives, y compris
celles qu'il entrevoit lui-meme, dans 1'optique
d'une reduction des effets negatifs sur 1'environne-
ment;
la possibility offerte a la commission de concerta-
tion d'ordonner, tous les 5 ans, une mise a jour de
1'etude d'incidences pour tenir compte de 1'evolu-
tion de la situation. Celle-ci devrait permettre a la
fois de confronter la realite vecue sur Ie terrain
avec les effets prevus par la premiere etude, de
verifier si les conditions imposees ont ete respec-
tees et de proposer, en consequence, des mesures
correctrices appropriees.

De oprichting van een comite ter begeleiding van
het onderzoek heeft dezelfde bedoeling. Het gaat
erom, met de hulp van leden van de overlegcom-
missie, van externe deskundigen en, indien zij dat
wensen, van vertegenwoordigers van verenigingen
voor milieubescherming, het onderzoek te volgen,
het wetenschappelijk karakter ervan te waarbor-
gen en de voltooiing ervan te bevelen wanneer de
zaak rond is;

— de verplichting voor het aangewezen studiebureau
aannemelijke wisseloplossingen in aanmerking te
nemen. Na een eerste schifting door de
overlegcommissie aan de hand van tijdens het
openbaar onderzoek ingediende voorstellen, moet
het studiebureau een grondig onderzoek wijden
aan de alternatieven met minder negatieve gevol-
gen voor het leefmilieu;

— de aan de overlegcommissie geboden mogelijk-
heid om, om de 5 jaar, de effectrapportering te
doen bijwerken en aanpassen aan de eventueel
gewijzigde toestand. Zo is het mogelijk de werke-
lijkheid ter plaatse te vergelijken met de in het
eerste onderzoek vooropgestelde gevolgen, na te
gaan of de opgelegde voorwaarden nageleefd zijn
en zo nodig corrigerende maatregelen voor te
stellen.

* *

Le resume des atouts offerts par la procedure
d'etude d'incidences mise en place par la presente
proposition ne doit pas faire perdre de vue que son
caractere operationnel dependra en fin de compte de
la volonte politique dont fera preuve le pouvoir
executif regional.

En effet, quel que soit le bien-fonde de la demar-
che, elle risque de rester au stade des intentions si les
moyens necessaires a sa mise en oeuvre ne sont pas
degages. Ceux-ci concernent tant la determination des
modalites d'application de certains aspects de la
procedure que 1'encadrement administratif necessaire
a son deroulement. .

Dans le souci d'eviter d'aloiirdir inutilement le
texte de la proposition de modalites pratiques de
detail, celles-ci ont ete confiees systematiquement aux
soins de 1'Executif. Dans les mois qui suivront 1'adop-
tion de 1'ordonnance par le conseil regional, le
pouvoir executif devra par consequent prendre les
arretes d'application necessaires sans tarder.

Ce n'est pas parce que la proposition prevoit
explicitement qu'elle pourra etre mise en oeuvre des sa
publication au Moniteur beige — nonobstant, par
exemple, la non-agreation des auteurs d'etudes — que
des delais d'execution trop longs ne seront pas dom-
mageables au bon fonctionnement de la procedure.

Een overzicht van de voordelen van de met dit
voorstel voorgedragen milieu-effectbeoordeling mag
ons niet uit het oog doen verliezen dat de doeltref-
fendheid daarvan uiteindelijk afhankelijk is van de
politieke wil van de gewestelijke uitvoerende macht.

Het blijven allemaal slechts goede bedoelingen
zolang de nodige middelen voor de tenuitvoerlegging
niet ter beschikking worden gesteld. Deze betreffen
zowel het vastleggen van de toepassingsmodaliteiten
voor bepaalde aspecten van de procedure als het
nodige administratieve personeel voor de ukvoering
ervan.

Om het voorstel niet nodeloos de bezwaren met
kleine praktische bijzonderheden, worden deze laat-
ste stelselmatig aan de Executieve overgelaten. Na de
goedkeuring van de ordonnantie door de gewestraad
zai de uitvoerende macht dan ook onverwijid de
nodige toepassingsbesluiten moeten uitvaardigen.

Dat in de ordonnantie uitdrukkelijk is bepaald dat
zij na het verschijnen in het Belgisch Staatsblad ten
uitvoer kan worden gelegd — hoewel bij voorbeeld de
studiebureaus nog niet zijn erkend — betekent niet
dat te lange uitvoeringstermijnen niet nadelig zouden
zijn voor de goede gang van de procedure.
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La volonte politique de traduire Ie systeme
d'etude d'incidences dans les faits passera egalement
par un renforcement du cadre de 1'administration
chargee du suivi des operations. Sans Ie personnel
qualifie suffisant, il sera en effet impossible d'accor-
der toute 1'attention meritee par chaque dossier. Une
telle situation risque, a terme, de donner raison a ceux
qui n'auront vu dans la procedure qu'une contrainte
administrative supplementaire, purement formelle et
sans pertinence, de nature a contrarier 1'initiative
economique privee. C'est a 1'ensemble des forces
politiques de la region qu'il reviendra d'en faire outil
adequat de protection de 1'environnement.

IV. Quelles sont les decisions soumises aux procedures
devaluation?

La proposition entend soumettre aux procedures
devaluation :
— tous les projets de plan particulier d'amenagement

(article 1" de la proposition, ajoutant un article 21,
§ 3 a la lot du 29 mars 1962). Etant donne son
echelle, la revision du plan de secteur devra faire
1'objet d'une procedure devaluation distincte;

— certaines demandes de permis de batir et de lotir
(article 5 de la proposition, modifiant 1'article 54, §
3, alinea 2 de la loi de 1962) et de certificats
d'urbaiusme n° 2 (article 6 de la proposition,
modifiant 1'article 63, § 1" de la loi de 1962) :

— dans Pimmediat, celles qui ont trait a des actes
ou travaux pour lesquels des mesures particu-
lieres de publicite ou de concertation sont pres-
crites;

— a terme, celles ayant trait a des actes ou
travaux designes par 1'Executif, 1'idee etant
que celui-ci s'mspire, en 1'actualisant, de la
liste des actes ou travaux aujourd'hui soumis a
publicite;

— dans tous les cas, celles qui ont trait aux projets
vises a 1'annexe I de la directive 85/337/C.E.E.
du 27 juin 1985, ainsi qu'a quelques autres
projets urbanistiquement sensibles;

— certaines demandes de permis d'exploiter (arti-
cle 10 de la proposition, completant 1'article 3 du
R.G.P.T., et article 21 de la proposition, modi-
fiant 1'arrete royal du 9 fevrier 1976 sur les dechets
toxiques) :

— celles qui ont trait a un etablissement de
premiere classe ou a un autre etablissement
designe par 1'Executif;

— celles qui ont trait a une installation visee a
1'annexe I de la directive C.E.E. indiquee,
ainsi qu'a quelques autres installations sen-
sibles pour 1'environnement;

De politieke wil om de effectrapportering toe te
passen onderstelt ook een uitbreiding van de perso-
neelsformatie die de verrichtingen moet volgen. Zon-
der voldoende geschoold personeel is het niet moge-
lijk aan alle problemen de nodige aandacht te beste-
den. Op termijn kan een dergelijke situatie ertoe
leiden dat degenen die in deze procedure slechts een
bijkomende, louter formele en nutteloze maatregelen
zagen, die bedoeld zou zijn om het economisch prive
initiatief te dwarsbomen, nog gelijk krijgen ook. Alle
politieke krachten van het gewest zullen er gezamen-
lijk moeten voor zorgen dat het een aangepast be-
schermingsinstrument voor het milieu, wordt.

IV. Weike beslisingen vergen een effectbeoordeling?

Volgens het voortel worden aan de beoordelings-
procedure onderworpen :
— alle ontwerpen van bijzonder plan van aanleg

(artikel 1 van het voorstel waarbij aan de wet van
29 maart 1962 een artikel 21, § 3, wordt toege-
voegd). De herziening van het gewestplan zai aan
een afzonderiijke beoordelingsprocedure moeten
onderworpen worden;

— sommige aanvragen van bouw- en verkavelings-
vergunningen (artikel 5 van het voorstel, tot wijzi-
ging van artikel 54, § 3, tweede lid, van de wet van
1962) en van stedebouwkundige attesten nr. 2
(artikel 6 van het voorstel, tot wijziging van arti-
kel 63, § 1, van de wet van 1962) :
— onmiddellijk, degene die betrekking hebben

op handelingen of werken waarvoor bijzon-
dere maatregelen inzake openbaarmaking of
overleg gelden;

— op termijn, degene die betrekking hebben op
door de Executieve aangewezen handelingen
of werken, met dien verstande dat zij uitgaat
van de door haar bijgewerkte lijst van de
handelingen of werken waarvoor nu de open-
baarmaking geldt;

— in alle gevallen, degene die betrekking hebben
op de projecten die voorkomen in bijiage I bij
richtlijn 85/337/E.E.G. van 27 juni 1985, en op
enkele andere, stedebouwkundig gevoelig lig-
gende projecten;

— sommige aanvragen van exploitatievergunningen
(artikel 10 van het voorstel tot aanvulling van
artikel 3 van het A.R.A.B., en artikel 21 van het
voorstel tot wijziging van het koninklijk besluit
van 9 februari.1976 op de giftige afval) :

— degene die betrekking hebben op een in-
richting van eerste klasse of op een andere
door de Executieve aangewezen inrichting;

— degene die betrekking hebben op een in
bijiage I van de voormelde E.E.G.-richtlijn
bedoelde inrichting en op enkele andere
voor het leefmilieu gevoelig liggende instal-
laties;
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— celles qui ont trait a un etablissement
posant des questions de compatibilite avec
Ie plan de secteur, c'est-a-dire qui, actuelle-
ment, est soumis a publicity ou a concerta-
tion, 1'Executif pouvant actualiser les dis-
positions aujourd'hui en vigueur.

n faut preciser que tous ces pro jets ne seront pas
automatiquement soumis SL etude d'incidences propre-
ment dite. Us doivent faire 1'objet d'une notice
d'e valuation prealable, document comportant une
premiere evaluation des incidences, forcement non
approfondie, et permettant en 1'occurrence a la
commission de concertation de decider s'il serait
indique de faire realiser une etude d'incidences,
document beaucoup plus complet et analytique.

V. Quel est Ie deroulement d'une procedure deva-
luation?

Ce sont respectivement Ie nouveau titre VI de la
loi du 29 mars 1962 (insere par 1'article 7 de la
proposition) et Ie nouveau chapitre IV du titre I" du
R.G.P.T. (insere par Particle 19 de la proposition) qui
decrivent Ie deroulement d'une procedure d'evalua-
tion.

— Tout projet de P. P. A. et toute demande de
permis ou de certificat d'urbanisme soumis aux proce-
dures devaluation, doivent comporter une notice
devaluation prealable, redigee par ou sous la respon-
sabilite de 1'initiateur du projet, denomme « mattre
de 1'ouvrage ». Cette notice est soumise ^ diverses
procedures, dont la mise en oeuvre suspend 1'examen
du projet de P.P.A. ou de la demande de permis ou
de certificat, tel qu'il est prevu dans les reglementa-
tions existantes.

— La premiere phase de la procedure suivant Ie
dep6t de la notice consiste en une consultation de la
population. La definition des elements de cette proce-
dure est laissee a 1'Executif, tout en enoncant quel-
ques principes generaux, generalement tires de la
procedure de publicite organisee par 1'arrete royal du
5 novembre 1979, qui continue ^ s'appliquer, en
attendant une eventuelle refonte de la procedure. Les
habitants sont invites a faire part de leur eventuel
souhait qu'une etude d'incidences soit realisee, a
donner leur avis sur Ie projet, et. Ie cas echeant, a
proposer 1'etude d'alternatives.

— Vient ensuite' la phase de concertation. La
commission de concertation a 45 jours pour decider si
une etude d'incidences doit etre realisee. Elle prend
cette decision sur base de sa propre jurisprudence, en
tenant compte de criteres qu'il appartient a 1'Executif
d'arreter; les projets vises par 1'annexe I de la
directive europeenne deja citee et quelques autres

. — degene die betrekking hebben. op een in-
richting die moeilijkheden doet rijzen in-
zake de verenigbaarheid met het gewest-
plan, d.w.z. die momenteel aan openbaar-
heid of overieg onderworpen is, waarbij de
Executieve de thans geldende voorschriften
kan aanpassen.

Niet al die projecten zullen automatisch aan een
eigenlijke milieu-effectrapportering onderworpen
worden. Daarom moet een voorafgaande maar geen
grondige effectbeoordelingsnota worden opgesteld
die de overlegcommissie in staat stelt te beslissen of
een milieu-effectbeoordeling, die uiteraard veel gron-
diger en vollediger is, vereist is.

V. Hoe verloopt een effectbeoordelingsprocedure?

Het verloop van een milieu-effectbeoordelings-
procedure wordt beschreven in de nieuwe titel VI van
de wet van 29 maart 1962 (ingevoegd door artikel 7
van het voorstel) en in het nieuwe hoofdstuk IV van
titel I van het A.R.A.B. (ingevoegd door artikel 19
van het voorstel).

— Elk ontwerp van B.P.A. en eike aanvraag van
een vergunning of stedebouwkundig attest, die aan de
beoordelingsprocedure wordt onderworpen, moet
een voorafgaande beoordelingsnota omvatten die is
opgesteld door of onder de verantwoordelijkheid van
de initiatiefnemer van het project, genoemd op-
drachtgever. Die nota wordt aan allerlei procedures
onderworpen, waarvan de tenuitvoerlegging het on-
derzoek van het ontwerp van B.P.A. of van de aan-
vraag van vergunning of attest, zoals bepaald in de
bestaande reglementeringen, opschort.

— De eerste fase van de procedure na het indie-
nen van de nota bestaat in de raadpleging van de
bevolking. Het vaststellen van de modaliteiten voor
die procedure wordt aan de Executieve overgelaten,
maar wel worden enkele algemene beginselen ver-
meld, die over 't algemeen overgenomen zijn uit de
procedure. voor openbaarmaking volgens koninklijk
besluit van 5 november 1979 dat van kracht blijft in
afwachting van een eventuele herziening van de
procedure. De inwoners worden verzocht te laten
weten of zij een effectbeoordeling wensen, hun me-
ning over het project kenbaar te maken en in voorko-
mend geval het onderzoek van alternatieven voor te
stellen.

— Dan komt het overieg. De overlegcommissie
heeft 45 dagen om te beslissen of er een effectbeoor-
deling moet komen. Zij treft die beslissing aan de
hand van haar eigen rechtsopvatting en rekening
houdend met door de Executieve vast te leggen
criteria; de in bijiage I van de reeds vermelde Euro-
pese richtlijn bedoelde projecten en enkele andere
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projets sensibles doivent, de toute facon, faire 1'objet
d'une etude. Du point de vue de la procedure, deux
hypotheses sont envisageables :
— soit la commission de concertation decide qu'une

etude ne doit pas etre realisee ou s'abstient de
statuer dans les 45 jours : sauf si c'est legalement a
tort qu'une etude n'a pas ete prescrite, la proce-
dure habituelle d'examen du projet de plan ou la
demande d'autorisation ou de certificat reprend
alors son cours et la commission de concertation
donne son avis sur Ie projet;

— soit la realisation d'une etude d'incidences est
prescrite. Dans Ie delai indique, il appartient a la
commission de concertation de designer 1'auteur
de 1'etude, de definir les elements requis de celle-
ci et d'instituer Ie comite d'accompagnement de
1'etude.
— Quelques precisions en ce qui concerne la

realisation d'une etude d'incidences :
— il doit s'agir d'une analyse scientifique detaillee,

envisageant, au besoin, les alternatives qui s'impo-
seraient;

— pour que Ie projet soit reellement evalue, c'est-a--
dire sujet a critique, 1'etude doit etre effectuee par
une personne ou une institution independante du
maitre de 1'ouvrage. Pour ecarter certains risques
a cet egard, il convient que ce soit 1'autorite
publique (en 1'occurrence la commission de
concertation) qui choisisse 1'auteur d'une etude,
sur base d'une liste de bureaux d'etudes prealable-
ment agrees, et que 1'auteur de 1'etude soit remu-
nere par la Region, celle-ci se faisant rembourser
par Ie maitre de 1'ouvrage;

— Ie comite d'accompagnement de 1'etude a un
pouvoir de recommandation durant la realisation
de 1'etude, et Ie pouvoir .important de decider si
celle-ci peut etre consideree comme achevee. La
decision sur 1'achevement de 1'etude fait reprendre
vigueur a la procedure habituelle d'examen du
projet de plan ou de la demande d'autorisation ou
de certificat.
— Apres la realisation de 1'etude, est organisee

une nouvelle phase de consultation de la population et
de concertation. La commission de concertation est
chargee ici de donner un avis sur Ie projet; en
examinant les observations emises par Ie public, elle
est bien sur tenue d'examiner toutes critiques formu-
lees a 1'encontre de 1'etude. En ce qui concerne les
permis d'exploiter, il est egalement prevu que Ie
college des bourgmestre et echevins doit etre
consulte, puisque Ie R.G.P.T. prevoit actuellement
cette consultation.

— En finale, intervient la decision adoptant Ie
P.P.A. ou statuant sur la demande d'autorisation ou
de certificat. La decision devra dorenavant etre moti-
vee au regard des incidences du projet sur- 1'environ-
nement et des objectifs de la presente legislation.

gevoelig liggende projecten moeten in elk geval aan
een milieu-effectrapportering worden onderworpen.
Voor de procedure zijn er twee mogelijkheden :
— de overlegcommissie beslist dat er geen onderzoek

nodig is of spreekt zich niet binnen de 45 dagen
. uit : behalve wanneer de studie ten onrechte niet

werd bevolen, loopt net onderzoek van het ont-
werp van plan of van de aanvraag van een vergun-
ning of attest gewoon verder en brengt de overleg-
commissie over het project advies uit;

— een effectbeoordeling wordt voorgeschreven : bin-
nen de aangegeven termijn wijst de overlegcom-
missie het studiebureau aan, bepaalt ze de vereiste
elementen voor het onderzoek en stelt ze het
comite voor de begeleiding van het onderzoek
samen.
— Enkele bijzonderheden over een milieu-effect-

beoordeling : '
— het moet gaan om een omstandig wetenschappe-

lijk onderzoek waarin desgevallend ook wissel-
opiossingen onder ogen worden genomen;

— om tot een objectieve beoordeling te komen moet
het onderzoek gebeuren door een persoon of
instelling die volkomen onafhankelijk is t.a.v. de
opdrachtgever. De overheid (in dit geval de
overlegcommissie) moet dus het studiebureau kie-
zen op een lijst van vooraf erkende gespeciali-
seerde firma's en het studiebureau wordt betaald
door het Gewest, dat het goed terugvordert van de
opdrachtgever;

— het comite dat het onderzoek begeleidt kan in de
loop daarvan aanbevelingen doen en beslissen of
het onderzoek als beeindigd mag worden be-
schouwd. Zodra de beslissing over het beeindigen
van het onderzoek gevallen is, wordt de gewone
onderzoeksprocedure voor het plan of voor de

. aanvraag van een vergunning of attest opnieuw
van kracht.
— Na het afsluiten van het onderzoek volgt een

nieuwe fase van raadpleging van de bevolking en
overleg. Hier moet de overlegcommissie over het
project advies uitbrengen; zij moet alle opmerkingen
van het publiek op de studie en uiteraard eike kritiek
erop onderzoeken. Wanneer het om een exploitatie-
vergunning gaat moet ook het college van burgemees-
ter en schepenen worden geraadpleegd, aangezien het
A.R.A.B. dat nu voorschrijft.

— Tot slot komt de beslissing tot goedkeuring van
het B.P.A. of de uitspraak.over de aangevraagde ver-
gunning of attest. De beslissing moet voortaan met
redenen omkleed zijn wat betreft de weerslag van het
project op het leefmilieu en de bedoelingen van de
onderhavige wetgeving.
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— Une fois la decision prise, la demarche d'eva-
luation des incidences sur 1'environnement n'est pas
forcement terminee, la realisation meme du projet
dans un environnement sujet a modifications meritant
d'etre examinee. C'est pourquoi il est prevu que, tous
les cinq ans, la commission de concertation peut
prescrire la realisation d'une mise a jour d'une etude
d'incidences et faire. a cette occasion, toutes sugges-
tions utiles.

— Met de beslissing is de milieu-effectbeoorde-
ling niet noodzakelijk afgelopen daar ook de realisatie
van net project verdient te worden gevolgd. Daarom
is bepaald dat de overlegcommissie om de vijf jaar
kan bevelen dat een effectbeoordeling moet worden
bijgewerkt, met alle nuttige suggesties ter zake.

VI. Comment proceder quand un projet est soumis a
plusieurs decisions requerant la mise en ceuvre des
procedures devaluation?

Un meme projet peut etre soumis ou faire 1'objet
de plusieurs decisions dont chacune requiert la mise
en ceuvre des procedures devaluation. La presente
proposition n'entend ni creer des paralysies, ni bana-
liser la demarche d'evaluation des incidences. Ainsi
est-il prevu qu'une etude d'incidences ne peut, dans
les cas ou un projet a deja fait 1'objet d'une evaluation
dans les deux annees precedentes, etre prescrite que si
se sont presentes des elements nouveaux ou comple-
mentau-es (nouvel article 97 de la lot du 29 mars 1962;
nouvel article 27ter/14 du R.G.P.T.); la procedure est
encore davantage simplifiee quand se succedent un
certificat d'urbanisme et une demande de permis de
batir ou de lotir, etant donne 1'effet juridique particu-
lier produit par Ie certificat d'urbanisme (nouvel
article 98 de la loi du 29 mars 1962). Enfin, pour les
projets requerant ^ la fois un permis d'exploiter et un
permis de batir (ou faisant 1'objet d'une demande de
certificat d'urbanisme) et tombant dans Ie champ
d'application de la proposition, il est prevu 1'obliga-
tion de deposer simultanement les notices d'evalua-
tion prealable et de mener une seule fois 1'evaluation
des incidences, celle-ci etant concue globalement
(nouvel article 99 de la loi du 29 mars 1962; nouvel
article 27 /̂15 du R.G.P.T.).

VI. Wat te doen wanneer verscheidene beslissingen
over een project een effectbeoordeling vergen?

Eenzelfde ontwerp kan net voorwerp zijn van
verscheidene beslissingen die elk een effectbeoorde-
ling bevelen. Dit voorstel wil niet veriammend
werken, noch effectbeoordelingen tot iets alledaags
maken. Zo is bepaald dat binnen twee jaar na een
effectbeoordeling geen nieuw onderzoek kan worden
bevolen, tenzij er nieuwe of aanvullende elementen
zijn bijgekomen (nieuw artikel 97 van de wet van
29 maart 1962; nieuw artikel 27ter/14 van het
A.R.A.B.); gezien de bijzondere rechtskracht van het
stedebouwkundig attest wordt de procedure nog een-
voudiger wanneer na een dergelijk attest een bouw- of
verkavelingsvergunning wordt aangevraagd (nieuw
artikel 98 van de wet van 29 maart 1962). Voor
projecten, waarvoor zowel een exploitatie- als een
bouwvergunning vereist is (of waarvoor een stede-
bouwkundig attest aangevraagd wordt) en waarop het
voorstel toepasselijk is, is voorzien in de verplichting
om de voorafgaande beoordelingsnota's gelijktijdig in
te dienen en tot een enkele globale milieu-effect-
beoordeling over te gaan (nieuw artikel 99 van de wet
van 29 maart 1962; nieuw artikel 27ter/15 van het
A.R.A.B.).

Commentaire particulier des articles

Articles 1" ^ 8

Ces articles modifient et completent la loi du
29 mars 1962 organique de 1'amenagement du terri-
toire et de 1'urbanisme :

— L'article 1" modifie les dispositions relatives a
1'elaboration des plans communaux d'amenagement,
en sorte que les dispositions initiales ne s'appliquent
plus qu'aux P.G.A. et que, pour les P.P.A., la phase
d'enquete prevue par les dispositions initiales de la loi
est remplacee par la mise en oeuvre des proc6dures
d'evaluation des incidences.

— Les articles 2 et 3 sont la consequence logique
de la modification inscrite a 1'article I".

Toelichting bij de artikelen

Artikelen 1 tot 8

Met die artikelen wordt de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordering en
van de stedebouw gewijzigd en aangevuld :

— Artikel 1 wijzigt de regels voor het opmaken
van de gemeentelijke plannen van aanleg, zodat de
oorspronkelijke bepalingen nog slechts toepasselijk
zijn op de A.P.A.'s, terwiji voor de B.P.A.'s het bij
de wet voorgeschreven onderzoek vervangen wordt
door een milieu-effectbeoordeling.

— De artikelen 2 en 3 vioeien normaal voort uit
de wijziging bij artikel 1.
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— L'article 4 modifie 1'article 53 de la loi, de
maniere a disposer qu'un dossier de demande de
permis de batir ne peut etre considere comme complet
tant qu'un projet pouvant etre soumis a etude d'inci-
dences n'en est pas dispense ou que 1'etude d'inci-
dencesn'estpasterminee.

— L'article 5 remplace la disposition servant de
fondement a la publicite-concertation par une disposi-
tion se referant aux procedures devaluation des
incidences. II determine les projets soumis a ces
procedures, pour les permis de batir et de lotir.

— L'article 6 determine les projets faisant 1'objet
d'une demande de certificat d'urbanisme n° 2 qui sont
soumis aux procedures devaluation des incidences.

— L'article 7 ajoute un nouveau titre dans la loi
de 1962; il institue et organise les procedures deva-
luation des incidences : cfr. la presentation qui en a
ete faite ci-avant.

— L'article 8 ajoute une annexe a la loi de 1962 :
il s'agit des installations qui doivent faire 1'objet d'une
etude d'incidences, en vertu de la directive euro-
peenne citee, ainsi que de quelques autres installa-
tions urbanistiquement sensibles.

— Artikel 4 wijzigt artikel 53 van de wet en
bepaalt dat de aanvraag van een bouwvergunning niet
volledig is zolang een project dat aan een effectbeoor-
deling kan worden onderworpen, daarvan niet is vrij-
gesteld, of de effectbeoordeling niet is voltooid.

— Artikel 5 vervangt de bepaling waarop de
openbare overlegprocedure steunt, door een bepaling
waarin naar de milieu-effectbeoordeling wordt verwe-
zen. Het bepaalt weike projecten daaraan worden
onderworpen voor de bouw- en verkavelingsvergun-
ningen.

— Artikel 6 bepaalt voor weike projecten, waar-
voor een stedebouwkundig attest nr. 2 wordt aange-
vraagd, een effectbeoordeling vereist is.

— Artikel 7 voegt aan de wet van 1962 een
nieuwe titel toe waarbij de effectbeoordelingen wor-
den ingevoerd : cfr. de hoger verstrekte toelichting
hierbij.

— Artikel 8 voegt aan de wet van 1962 een bijiage
toe : het gaat om installaties waarvoor krachtens de
vermelde Europese richtlijn een milieu-effectbeoor-
deling vereist is, en om enkele andere, stede-
bouwkundig gevoelig liggende installaties.

Art. 9 a 20 Art. 9 tot 20

Ces articles modifient et completent Ie R.G.P.T.
Les dispositions du R.G.P.T. auxquelles la presente
proposition ne touche pas continuent a pouvoir etre
modifiees par simple arrete, mais celles qui sont
modifiees ou inserees par la presente proposition ne
pourraient elles-memes etre modifiees que par ordon-
nance. A terme, il conviendra qu'une ordonnance
rajeunisse Ie dispositif du R.G.P.T.; ceci n'empeche
pas que, dans 1'immediat, celui-ci soit complete par
des dispositions en matiere devaluation des inci-
dences.

— L'article 9 ne modifie que partiellement 1'arti-
cle I", alinea 2 du R.G.P.T., en disposant que les
etablissements soumis aux procedures devaluation
sont automatiquement consideres comme de premiere
classe.

— L'article 10 determine les etablissements sou-
mis aux procedures devaluation.

— Les articles 11, 12 et 13 modifient les disposi-
tions du R.G.P.T. relatives a 1'enquete publique et a
la consultation du college des bourgmestre et eche-
vins, en sorte que les dispositions initiales ne s'appli-
quent plus qu'aux demandes non soumises aux proce-
dures devaluation des incidences et que, pour celles
qui y sont soumises, la phase d'enquete et de consulta-

Met die artikelen wordt het A.R.A.B. gewijzigd
en aangevuld. De A.R.A.B.-voorschriften waaraan
het onderhavige voorstel niet raakt, kunnen ook in de
toekomst nog bij gewoon besluit worden gewijzigd,
maar de voorschriften die bij het onderhavige voorstel
worden gewijzigd of ingelast, kunnen zeif slechts met
een ordonnantie worden gewijzigd. Het A.R.A.B.
zou op termijn bij ordonnantie een verjonging moe-
ten ondergaan, maar ondertusen kan het al aangevuld
worden met voorschriften inzake de milieu-effect-
beoordeling. ,

— Artikel 9 wijzigt artikel 1, tweede lid, van het
A.R.A.B. slechts gedeeltelijk met de bepaling dat
inrichtingen waarvoor een effectbeoordeling vereist
is, automatisch onder de eerste klasse vallen.

— Artikel 10 zegt voor weike inrichtingen de
effectbeoordeling vereist is.

— De artikelen 11, 12 en 13 wijzigen de
A.R.A.B.-voorschriften over het openbaar onder-
zoek en de raadpleging van het college van burge-
meester en schepenen, zodat de oorspronkelijke be-
palingen nog Slechts gelden voor niet aan een effect-
beoordeling onderworpen aanvragen, en dat, voor
degene die daaraan wel onderworpen zijn, het oor-
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tion prevue par les dispositions initiales du reglement
est remplacee par la mise en ceuvre des procedures
d'evaluation.

— L'article 14 a pour. effet que la procedure
habituelle d'examen d'une demande d'autorisation
reprend quand il est etabli qu'une etude d'incidences
n'est pas requise ou qu'elle est terminee.

— L'article 15 a pour objet essentiel de faire
courir Ie delai de trois mois dans lequel la deputation
permanente doit statuer, a dater du moment ou il est
etabli qu'une etude d'incidences n'est pas requise ou
qu'elle est terminee.

— L'article 16 tend a pallier les inconvenients du
caractere non suspensif du recours adresse a 1'Execu-
tif contre une autorisation que la deputation perma-
nente aurait accordee en violation d'un element des
procedures devaluation : 1'Executif est habilite a
suspendre lui-meme 1'autorisation. Cette disposition
est inspiree de 1'article 21 du decret de la Region
wallonne du 11 septembre 1985 organisant revalua-
tion des incidences sur 1'environnement. EUe ne
confere toutefois pas au Conseil d'Etat la meme
competence, celle-ci ne pouvant etre re'glee que par la
lot.

— L'article 17 tend a empecher qu'une demande
d'extension d'un etablissement soit soustraite aux
procedures devaluation.

— L'article 18 est necessaire pour soumettre aux
procedures devaluation les demandes d'autorisation
introduites pour des etablissements crees ou exploites
par 1'Etat.

— L'article 19 ajoute un- nouveau' chapitre au
titre I" du R.G.P.T.; il institue et organise les
procedures d'evaluation des incidences : cfr. la pre-
sentation qui en a ete faite ci-avant. •

— L'article 20 ajoute une annexe a la loi de 1962 :
il s'agit des installations soumises a un permis d'ex-
ploiter de competence regionale qui doivent faire
1'objet d'une etude d'incidences, en vertu de la
directive europeenne citee, ainsi que de quelques
autres installations sensibles pour 1'environnement.

spronkelijk voorgeschreven onderzoek en raadple-
ging vervangen worden door een effectbeoordeling.

— Artikel 14 heeft tot gevolg dat het gebruikelijk
onderzoek van een vergunningsaanvraag wordt hervat
wanneer blijkt dat een effectbeoordeling niet vereist
is of dat zij beeindigd is.

— Artikel 15 heeft hoofdzakelijk tot' doel de
termijn van drie maanden waarbinnen de bestendige
deputatie zich moet uitspreken, te doen beginnen op
het ogenblik dat blijkt dat een effectbeoordeling niet
vereist is of dat zij beeindigd is.

— Artikel 16 verhelpt de bezwaren tegen het niet-
opschortende karakter van het beroep bij de Execu-
tieve tegen een vergunning die de bestendige deputa-
tie zou hebben uitgereikt met overtreding van een
element van de beoordelingsprocedure ; de Execu-
tieve is gerechtigd om zeif de vergunning op te
schorten. Die bepaling is ingegeven door artikel 21
van het decreet van 11 September 1985 van het Waals
Gewest over de milieu-effectbeoordeling. Dezelfde
bevoegdheid gaat echter niet naar de Raad van State,
omdat dat slechts bij wet kan gebeuren.

— Artikel 17 strekt ertoe te verhinderen dat een
aanvraag tot uitbreiding van een bedrijf aan de effect-
beoordeling ontsnapt.

— Artikel 18 is noodzakelijk om aanvragen van
vergunningen voor door het Rijk opgerichte of be-
heerde inrichtingen aan de effectbeoordeling te on-
derwerpen.

— Artikel 19 voegt aan titel I van het A.R.A.B.
een nieuw hoofdstuk toe over de invoering en de
organisatie van milieu-effectbeoordelingen : cfr. de
hoger verstrekte toelichting ter zake.

— Artikel 20 voegt aan de wet van 1962 een
bijiage-toe : het gaat om onder gewestelijke bevoegd-
heid vallende, aan een exploitatievergunning on-
derworpen inrichtingen waarvoor krachtens de voor-
melde Europese richtlijn een milieu-effectbeoorde-
ling vereist is, en om enkele andere, voor het leef-
milieu gevoelig liggende inrichtingen.

Art. 21 Art. 21

Cet article garantit qu'une demande d'autorisation
d'exploitation qui devrait etre introduite pour une
installation d'elimination de dechets toxiques est
soumise aux procedures devaluation, telles qu'insti-
tuees par Ie R.G.P.T.

M. NAGY
A. ADRIAENS

Dat artikel zegt dat voor de aanvraag van een
exploitatievergunning voor een installatie voor het
wegwerken van giftig afval een beoordelingsproce-
dure vereist is, zoals voorzien in het A.R.A.B.
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PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

Article 1"

§ I". Dans la Region de Bruxelles-Capitale, a
1'article 21 de la loi du 29 mars 1962 organique de
1'amenagement du territoire et de 1'urbanisme, Ie
texte actuel de 1'alinea 1" forme Ie § I".

§ 2. Dans la meme Region, a la meme disposition,
Ie texte actuel des alineas 2 a 6 forme Ie § 2, et Ie mot
« plan » est remplace par les mots « plan general
d'amenagement ».

§ 3. Dans la meme Region, a la meme disposition,
il est ajoute un § 3, redige comme suit :

« § 3. Apres son adoption provisoire par Ie conseil
communal, Ie projet de plan particulier d'amenage-
ment est soumis aux procedures devaluation
des incidences sur 1'environnement institutes par Ie
titre VI de la presente loi.

Apres que la commune ait recu, selon Ie cas, Ie
dossier conformement a 1'article 90, § 4, alinea 3, ou
la decision d'achevement de 1'etude d'incidences, Ie
projet de plan est, avec Ie dossier constitue par
1'ensemble des pieces rassemblees lors de la mise en
ceuvre des procedures d'e valuation des incidences sur
1'environnement, soumis a la commission consultative
competente; celle-ci emet son avis dans les soixante
jours de la reception du dossier, faute de quoi cet avis
est repute favorable.

Dans les soixante jours qui suivent, Ie conseil
communal prend connaissance du dossier qui lui est
transmis; il peut soit adopter definitivement Ie plan,
soit decider de modifier celui-ci; dans ce dernier cas, il
est precede a une nouvelle consultation de la popula-
tion, dont la procedure est determinee par 1'Exe-
cutif. »

' Artikel 1

§ 1. Voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
verandert in de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw, artikel 21, eerste lid, in artikel 21, § 1.

§ 2. Voor hetzelfde Gewest worden in het voor-
melde artikel het tweede tot zesde lid omgevormd tot
§ 2, en worden de woorden «ontwerp-plan» en
« plan » veranderd in « ontwerp van algemeen plan
van aanleg » en « algemeen plan van aanleg ».

§ 3. Voor hetzelfde Gewest wordt aan het voor-
melde artikel een § 3 toegevoegd, luidend als volgt :

« § 3. Na voorlopige goedkeuring door de ge-
meenteraad wordt het ontwerp van bijzonder plan
van aanleg onderworpen aan de bij titel VI van
onderhavige wet ingevoerde milieu-effectbeoorde-
ling.

Nadat de gemeente, naargelang van het geval, het
dossier overeenkomstig artikel 90, § 4, derde lid, of
de beslissing dat de effectbeoordeling beeindigd-is,
heeft ontvangen, wordt het ontwerp-plan, samen met
het dossier met alle tijdens de milieu-effectbeoorde-
lingsprocedure bijee'ngebrachte stukken, voorgelegd
aan de bevoegde commissie van advies; deze brengt
binnen de zestig dagen na ontvangst van het dossier
advies uit, zo niet, wordt het advies geacht gunstig te
zijn.

Binnen de daarop volgende zestig dagen neemt de
gemeenteraad kennis van het voorgelegde dossier; hij
kan dit plan definitief aannemen of beslissen het te
wijzigen; in het laatste geval wordt de bevolking
opnieuw geraadpleegd volgens de door de Executieve
vastgestelde procedure. »

Art. 2 Art. 2

Dans la meme Region, a 1'article 23, alinea I",
de la meme loi, les mots : « Le plan, accompagne
des deliberations du ou des conseils communaux,
des proces-verbaux d'enquete et des reclamations et
observations, ainsi que des avis de la commission
consultative » sont remplaces par les mots : « Le
plan, accompagne du dossier constitue par 1'ensemble
des pieces rassemblees lors de la mise en ceuvre des
procedures visees aux articles 21 et 22 ».

Voor hetzelfde Gewest worden in artikel 23,
eerste lid, de woorden : « Het plan wordt, samen met
de besluiten van de gemeenteraad of de gemeentera-
den, de processen-verbaal van onderzoek, de bezwa-
ren en opmerkingen en de adviezen van de commissie
van advies » vervangen door de woorden : « Het plan
wordt, samen met het dossier met alle bij de tenuit-
voerlegging van de artikelen 21 en 22 bedoelde stuk-
ken, ».

Art. 3 Art. 3

Dans la meme Region, 1'article 24, alinea 2 de la
meme loi est remplace par 1'alinea suivant :

Voor hetzelfde Gewest wordt het tweede lid van
artikel 24 van voormelde wet vervangen door het vol-
gende lid :
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« Le ou les projets de plans sont soumis, par
1'entremise et aux frais de la commune, et sans
1'intervention du ou des conseils communaux, aux
procedures visees a 1'article 21. »

« Het ontwerp-plan of de ontwerp-plannen wor-
den door bemiddeling en op kosten van de gemeente,
en zonder bemoeiing van de gemeenteraad of ge-
meenteraden, aan de bij artikel 21 bedoelde proce-
dures onderworpen. »

Art. 4 Art. 4

Dans la meme Region, a 1'article 53 de la meme
loi, modifiee par la loi du 22 decembre 1970, 1'alinea
suivant est insere entre les alineas 3 et 4 :

« Pour les demandes des permis vises a 1'article 54,
§ 3, alinea 2, sans prejudice du respect des conditions
visees a 1'alinea 3, le dossier n'est pas complet tant
que le maitre de 1'ouvrage n'a pas depose une notice
conforme ^ 1'article 86 et que la commune n'a pas
recu, selon le cas, le dossier conformement a 1'ar-
ticle 90, § 4, alinea 3, ou la decision d'achevement de
1'etude d'incidences,

Pour ces demandes de permis :

1° si le dossier n'est pas complet au regard des
conditions visees b 1'alinea 3 ou au regard du contenu
requis de la notice visee a 1'article 86, la commune en
informe le demandeur dans le delai et la forme indi-
ques a 1'alinea 2;

2° la commune adresse 1'avis de reception du
dossier complet, dans les cinq jours b dater de la
reception, selon le cas, du dossier conformement ^
1'article 90, § 4, alinea 3 ou de la decision d'acheve-
ment de 1'etude d'incidences. »

Voor hetzelfde Gewest wordt tussen het der.de en
het vierde lid van artikel 53 van voormelde wet,
gewijzigd bij de wet van 22 december 1970, het vol-
gende lid ingevoegd :

« Voor aanvragen van vergunningen, bedoeld bij
artikel 54, § 3, tweede lid, onverminderd de bij
alinea 3 bedoelde voorwaarden, is het dossier niet
volledig zolang de opdrachtgever geen met artikel 86
overeenkomstige nota heeft ingediend en zolang de
gemeente, naargelang van het geval, overeenkomstig
artikel 90, § 4, derde lid, het dossier of de beslissing
dat de effectbeoordeling beeindigd is, niet heeft
ontvangen.

Voor die vergunningsaanvragen :

1° als het dossier niet volledig is wat betreft de bij
het derde lid bedoelde voorwaarden of de vereiste
inhoud van de bij artikel 86 bedoelde nota, brengt de
gemeente de aanvrager daarvan op de hoogte binnen
de termijn en in de vorm die het tweede lid daarvoor
bepaalt;

1° de gemeente meldt de ontvangst van het volle-
dige dossier binnen vijf dagen na de ontvangst van,
naargelang van het geval, het dossier overeenkomstig
artikel 90, § 4, derde lid, of de beslissing tot beeindi-
ging van de effectbeoordeling. »

Art. 5

Dans la meme Region, 1'article 54, § 3, alinea 2, de
la meme loi, modifie par la loi du 22 decembre 1970,
est remplace par 1'alinea suivant :

« Est soumis b la mise en oeuvre des procedures
devaluation des incidences sur 1'environnement insti-
tuees par le titre VI de la presente loi, tout permis
requis pour des actes, travaux ou installations qui :

1° soit sont determines par 1'Executif;

2° soit sont vises par une prescription d'un plan
d'amenagement applicable au moment de 1'entree en
vigueur du present alinea et prevoyant soit des
mesures particulieres de publicite, soit 1'avis de la
commission de concertation, tant que cette prescrip-
tion reste applicable;

Art. 5

Voor hetzelfde Gewest wordt artikel 54, § 3,
tweede lid, van voormelde wet, gewijzigd bij de wet
van 22 december 1970, vervangen door het volgende
lid :

« Wordt aan de bij titel VI van onderhavige wet
ingevoerde milieu-effectbeoordeling onderworpen,
eike vergunning voor handelingen, werken of installa-
ties die :

1° ofwel door de Executieve vastgesteld zijn;

2° ofwel bedoeld zijn door een bepaling in een
plan van aanleg dat bij de inwerkingtreding van dit lid
toepasselijk is en voorziet ofwel in bijzondere maat-
regelen van openbaarmaking, ofwel in het advies van
de commissie van overleg, zolang die bepaling van
toepassing blijft;
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3° soit sont vises a 1'annexe de la presente loi

Art. 6

Dans la meme Region, a 1'article 63, § I", de la
meme loi, modifie par les lois des 22 decembre 1970 et
28 juillet 1976, il est ajoute un alinea 3, redige comme
suit:

« Toute demande d'un certificat d'urbanisme indi-
quant dans quelle mesure et a quelles conditions un
projet d'actes, de travaux ou d'instaUations vises a
1'article 54, § 3, alinea 2, est susceptible d'etre agree,
est soumise aux procedures devaluation des inci-
dences sur 1'environnement instituees par Ie titre VI
de la presente loi. Les delais de delivrance du
certificat sont suspendus tant que la commune n'a pas
recu selon Ie cas, Ie dossier conformement a 1'article
90, § 4, alinea 3, ou la decision d'achevement de
1'etude d'incidences. »

3° ofwel bedoeld zijn in de bijiage bij de onderha-
vige wet. »

Art. 6

Voor hetzelfde Gewest wordt aan § 1 van arti-
kel 63 van de voormelde wet, gewijzigd bij de wetten
van 22 december 1970 en 28 juli 1976, een derde lid
toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Eike aanvraag van een stedebouwkundig attest
waarin vermeld is in hoever en onder weike voorwaar-
den een project voor bij artikel 54^ § 3, tweede lid
bedoelde handelingen, werken of installaties in aan-
merking komt voor erkenning, wordt aan de bij ti-
tel VI van onderhavige wet ingevoerde milieu-effect-
beoordeling onderworpen. De termijn voor de uitrei-
king van het attest wordt opgeschort zolang de
gemeente, naargelang van het geval, het dossier over-
eenkomstig artikel 90,- § 4, derde lid, of de beslissing
tot beeindiging van de effectbeoordeling niet heeft
ontvangen. »

Art. 7 Art. 7

Dans la meme Region, a la meme loi, il est ajoute
un titre VI, redige comme suit :

Voor hetzelfde Gewest wordt aan de voormelde
wet een titel VI toegevoegd, luidend als volgt :

« TITRE VI « TITEL VI

Dispositions relatives aux procedures devaluation
des incidences sur 1'environnement,
dans la Region de Bruxelles-Capitale

Bepalingen over de werkwijze
bij de milieu-effectbeoordeling

in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

, CHAPITRE I"

G6neralites

HOOFDSTUK I

Algemeenheden

Article 84 Artikel 84

La mise en ceuvre des procedures instituees par Ie
present titre doit avoir principalement pour but :

1° de proteger et d'ameliorer la qualite du cadre de
vie et des conditions de vie de la population pour
lui assurer un envirohnement sain, sur et agreable;

2° d'instaurer entre les besoins humains et Ie milieu
de vie un equilibre qui permette a 1'ensemble de la
population de jouir durablement d'un cadre et de
conditions de vie convenables;

3° de gerer Ie milieu de vie et les ressources naturelles
de facon a preserver leurs qualites et utiliser
rationnellement et judicieusement leurs potentia-
lites.

De tenuitvoerlegging van de bij deze titel inge-
voerde werkwijze moet hoofdzakelijk tot doel heb-
ben :
1° het leefklimaat en de levensomstandigheden van

de bevolking te beschermen en te verbeteren met
het oog op een gezond, veilig en aangenaam leef-
milieu;

2° tussen de menselijke behoeften en het leefmilieu
een evenwicht te scheppen dat de hele bevolking
blijvend een behooriijk leefklimaat en levens-
voorwaarden biedt;

3° het leefmilieu en de natuuriijke rijkdommen zo te
beheren dat hun hoedanigheden gevrijwaard blij-
ven en hun mogelijkheden doelmatig en oor-
\ deelkundig worden benut.
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Article 85 Artikel 85 •

Au sens du present titre, il faut entendre par : Onder deze titel wordt verstaan onder :

1° projet :
a) dans Ie cas vise a. 1'article 21, § 3 : les actes et

travaux que rend possible Ie projet de plan
particulier d'amenagement, tant pendant
qu'apres leur realisation;

b) dans les cas vises aux articles 54, § 3, alinea 2 et
63, § I", alinea 3 : les actes, travaux ou
installations faisant 1'objet de la demande de
permis ou de certificat d'urbanisme, tant pen-
dant qu'apres leur realisation;

r
2° maitre de 1'ouvrage ;

a) dans Ie cas vise a 1'article 21, § 3 : la commune;
b) dans les cas vises aux articles 54, § 3, alinea 2 et

63, § I", alinea 3 : la personne qui introduit la
demande de permis ou de certificat d'urba-
nisme;

3° notice : la notice devaluation prealable des inci-
dences sur 1'environnement;

4° effets ou incidences sur 1'environnement : effets
ou incidences a court ou ^ long terme, tempo-
raires, accidentels ou permanents, negatifs ou
positifs.

1° project :
a) zoals bedoeld bij artikel 21, § 3 : de door het

bijzonder plan van aanleg mogelijk gemaakte
handelingen en werken, zowel tijdens als na de
uitvoering ervan;

b) zoals bedoeld bij de artikelen 54, § 3, tweede
lid, en 63, § 1, derde lid : de handelingen,
werken of installaties waarvoor een vergunning
of stedebouwkundig attest is aangevraagd, zo-
wel tijdens als na de uitvoering ervan;

2° opdrachtgever :
a) zoals bedoeld bij artikel 21, § 3 : de gemeente;
b) zoals bedoeld bij de artikelen 54, § 3, tweede

lid, en 63, § 1, derde lid : degene die de
aanvraag voor een .vergunning of stedebouw-
kundig attest indient;

3° nota : de voorafgaande imheu-effectbeoordeiings-
nota;

r
4° milieu-effect : tijdelijke, incidentele of blijvende,

negatieve of positieve neerslag of uitwerking op
korte of lange termijn.

CHAPITRE II

De la notice devaluation prealable
des incidences sur 1'environnement

HOOFDSTUK II

De voorafgaande milieu-effectbeoordelingsnota

Article 86 Artikel 86

§ I". Une notice doit figurer dans tout projet de
plan particulier d'amenagement et dans toute de-
mande de pernys de batir ou de lotir ou de certificat
d'urbanisme, lorsque la presente loi soumet un tel
permis ou un tel certificat a la mise en oeuvre des
procedures devaluation des incidences sur 1'environ-
nement.

§ 2. La notice est un document comportant une
premiere evaluation des effets du projet sur 1'environ-
nement, et devant permettre a la commission de
concertation visee & 1'article 89 de prendre la decision
visee h 1'article 90, §§ 2 et 3.

§ 3. La notice comporte les elements suivants :
1° une description du projet et son calendrier de

realisation;
2° 1'indication des objectifs et la justification du,

projet;.

§ 1. In elk onrwerp van bijzonder plan van aanleg
en in eike aanvraag voor een bouw- of verkavelings-
vergunning of een stedebouwkundig attest moet een
nota voorkomen, wanneer de onderhavige wet een
dergelijke vergunning of attest afhankelijk maakt van
de tenuitvoerlegging van de procedures voor een
milieu-effectbeoordeling.

§ 2. De nota is een stuk met een eerste raming
van de uitwerking van het project op het milieu die de
bij artikel 89 bedoelde overlegcommissie moet toela-
ten de bij artikel 90, §§ 2 en 3 bedoelde beslissing te
treffen.

§ 3. De nota be vat de volgende gegevens :
1° beschrijving van het project en tijdschema voor de

uitvoering;
2° doel en rechtvaardiging van het project;
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3° une premiere description des elements de 1'envi-
ronnement susceptibles d'etre affectes par Ie pro-
jet, tels qu'ils se presentent avant la realisation de
celui-ci;

4° un premier inventaire des effets previsibles du
projet sur 1'environnement;

5° une description des mesures essentielles envisa-
gees pour supprimer ou reduire les effets negatifs
du projet pour 1'environnement;

6° une synthese des elements precedents.

La notice est etablie de maniere a situer Ie projet
au regard des criteres vises a 1'article 90, § 2.

L'Executif peut determiner plus precisement la
composition de la notice. II peut prevoir 1'integration
de la notice dans Ie corps du projet de plan particulier
d'amenagement ou du dossier de demande de permis
ou de certificat d'urbanisme auquel s'attache la
notice.

3° eerste beschrijving van de milieu-elementen die
door het project zouden kimnen worden getroffen
in de toestand van voor de realisatie van het
project;

4° eerste opsomming van de verwachte gevolgen van
het project voor het leefmilieu;

5° beschrijving van de voornaamste maatregelen die
in aanmerking worden genomen om de negatieve
gevolgen van het project voor het milieu uit te
schakelen of te beperken;

6° samenvatting van de voorgaande punten.

De nota is zo Opgemaakt dat het project wordt
gezien in het licht van de bij artikel 90, § 2, bedoelde
criteria.

De Executieve kan de inhoud van de nota nader
omschrijven. Zij kan bepalen dat de nota op te nemen
is in het ontwerp van bijzonder plan van aanleg of in
de aanvraag van een vergunning of stedebouwkundig
attest waarop de nota betrekking heeft.

CHAPITRE III HOOFDSTUK III

De la consultation de la population
et de la concertation prealable

a 1'etude d'incidences

Raadpleging van de bevolking
en overleg voor

de effectbeoordeling

Article 87 Artikel 87

La notice et Ie projet de plan particulier d'amena-
gement ou Ie dossier de demande de permis ou de
certificat d'urbanisme auquel elle s'attache sont sou-
mis successivement a une consultation de la popula-
tion et a une concertation, conformement aux disposi-
tions du present chapitre.

Over de nota en het ontwerp van bijzonder plan
van aanleg of het dossier van de aanvraag van een
vergunning of stedebouwkundig attest, waarop de
nota betrekking heeft, wordt achtereenvolgens de
bevolking geraadpleegd en overleg gepleegd, over-
eenkomstig de bepaling van het onderhavige hoofd-
stuk.

Article 88 Artikel 88

L'Executif determine la procedure de consultation
de la population visee & 1'article 87, dans Ie respect des
principes suivants :
1° determination a 30 jours de la duree de la proce-

dure;
2° affichage des avis d'enquete aux endroits habituels

d'affichage et sur Ie terrain;
3° possibilite, pour toute personne, de consulter Ie

dossier pendant toute la duree de la procedure;
4° possibilite, pour toute personne, de presenter des

observations ou reclamations ou de proposer des
alternatives au projet, ainsi que de demander a
etre entendue par la commission de concertation
visee a 1'article 89.

De Executieve bepaalt de procedure voor de bij
artikel 87 bedoelde raadpleging van de bevolking met
inachtneming van de volgende beginselen :
1° duur van de procedure : 30 dagen;

2° aanplakken van het bericht over het onderzoek op
de gebruikelijke aanplakborden ter plaatse;

3° mogelijkheid voor iedereen om tijdens de duur;
van de procedure het dossier in te zien;

4° mogelijkheid voor iedereen om opmerkingen of
bezwaren in te dienen of wisseloplossingen voor
het project voor te stellen en om te vragen door de
bij artikel 89 bedoelde overlegcommissie te wor-
den gehoord.
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Le dossier soumis a consultation comporte la
notice et le projet de plan particulier d'amenagement
ou le dossier de demande de permis ou de certificat
d'urbanisme auquel s'attache la 'notice. La consulta-
tion est organisee par 1'administration de la commune
ou est envisage le projet.

Het te raadplegen dossier bevat de nota en het
ontwerp van bijzonder plan van aanleg of het dossier
van de aanvraag van een vergunning of stedebouw-
kundig attest waarop de nota betrekking heeft. De
raadpleging wordt georganiseerd door het bestuur van
de gemeente waarvoor het project betemd is.

Article 89 Artikel 89

§ I". La concertation se produit au sein d'une
commission de concertation composee conformement
a u § 2 .

§ 2. Deux membres sont designes par 1'Executif
parmi les fonctionnaires de 1'administration de 1'urba-
nisme et de 1'amenagement du territoire.

Deux membres sont designes par 1'Executif parmi
les fonctionnaires de 1'Institut bruxellois pour la
gestion de 1'environnement.

Deux membres sont designes par le college des
bourgmestre et echevins de la commune ou est
envisage le projet. Si plusieurs communes sont
concemees, chacun de leur college des bourgmestre et
echevins designe un representant. Si plus de deux
communes sont concemees, le nombre de membres
designes par les colleges des bourgmestre et echevins
peut exceder deux, dans le respect de la regle fixee a
la phrase precedente; en ce cas, pour 1'ensemble qu'ils
constituent, les membres designes par les colleges des
bourgmestre et echevins disposent de deux voix.

Deux membres sont designes par le Conseil d'ad-
ministration de la Societe de developpement regional
de Bruxelles,

Les membres vises aux alineas I", 2 et 4 peuvent
varier en fonction des communes concemees.

§ 1. Het overleg heeft plaats in een overeenkom-
stig § 2 samengestelde overlegcommissie.

§ 2. Twee leden worden door de Executieve aan-
gewezen onder de ambtenaren van het bestuur van
stedebouw en ruimtelijke ordening.

Twee leden worden door de Executieve aangewe-
zen onder de ambtenaren van het Brussels Instituut
voor milieubeheer.

Twee leden worden aangewezen door het college
van burgemeester en schepenen van de gemeente
waarvoor het project bestemd is. Als er verscheidene
gemeenten bij betrokken zijn, wijst elk college van
burgemeester en schepenen een vertegenwoordiger
aan. Als er meer dan twee gemeenten bij betrokken
zijn, dan mogen de colleges van burgemeester en
schepenen samen meer dan twee leden aanwijzen met
inachtnemirig van de in de vorige ziri vastgelegde
regel; in dat geval beschikken de door de colleges van
burgemeester en schepenen aangewezen leden samen
over twee stemmen.

Twee leden worden door de raad van bestuur van
de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor
Brussel aangewezen.

De bij het eerste, tweede en vierde lid bedoelde
leden kunnen wisselen in functie van de betrokken
gemeenten.

Des membres suppleants sont designes.

§ 3. L'Executif arrete la liste des personnes et
organismes entendus d'office par la commission de
concertation, ainsi que les modalites de leur convoca-
tion. En outre, la commission entend le maitre de
1'ouvrage, s'il le desire, et ses conseillers eventuels,
ainsi que toute persoime qui, au cours de la procedure
de consultation de la population a demande a etre
entendue, et ses conseillers eventuels.

§ 4. L'organisation et les regles de fonctionnement
de la commission de concertation sont determinees
par 1'Executif, dans le respect des principes suivants :

1° possibility, pour les membres de la commission, de
se faire assister par des experts;

Er worden plaatsvervangende leden aangewezen.

§ 3. De Executieve stelt de lijst op van de perso-
nen en instellingen die van ambtswege door de
overlegcommissie worden gehoord, alsmede de mo-

• daliteiten voor hun oproeping. De commissie hoort
ook de opdrachtgever, als hij dat wenst, en diens
eventuele raadslieden, alsmede ieder die tijdens de
raadpleging van de bevolking heeft gevraagd te wor-
den gehoord, met diens eventuele raadslieden.

§ 4. De organisatie en de regels voor de working
van de overlegcommissie worden door de Executieve
bepaald met inachtneming van de volgende begin-
selen :
1° mogelijkheid voor de leden van de commissie om

zich.door deskundigen te doen bijstaan;
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2° possibility, pour tout membre de la commission,
de joindre aux proces-verbaux des reunions, une
note exprimant son opinion;

3° tenue d'un registre, accessible au public, des
proces-verbaux des reunions de la commission.

Article.90

§ I". La commission de concertation se prononce
en vertu du present article, sur base d'un dossier
comportant la notice, Ie projet de plan particulier
d'amenagement ou Ie dossier de demande de permis
ou de certificat d'urbanisme auquel s'attache la no-
tice, et Ie proces-verbal de cloture de la procedure de
consultation ainsi que les observations et reclamations
de la population.

§ 2. La commission de concertation a pour mission
de decider si Ie projet requiert 1'etablissement d'une
etude d'incidences.

Cette decision est motivee en fonction de la nature
ou de 1'importance soit des actes ou travaux, soit des
modalites de leur realisation, soit des incidences
previsibles sur 1'environnement des actes, travaux ou
installations ou de leur realisation.

Dans 1'annee de 1'entree en vigueur du present
litre, 1'Executif arrete une liste de criteres permettant
a la commission de concertation de prendre sa deci-
sion. Cette liste ne peut avoir pour effet d'empecher
la commission de decider qu'un projet requiert 1'eta-
blissement d'une etude d'incidences.

Dans tous les cas, les actes, travaux et installations
vises a 1'annexe de la presente loi requierent 1'etablis-
sement d'une etude d'incidences.

§ 3. La decision par laquelle 1'etablissement d'une
etude d'incidences est prescrit determine en outre,
tenant compte des criteres indiques au § 2, alinea 2 :
1° 1'identite de la personne ou de 1'institution que

choisit la commission de concertation pour realiser
1'etude, parmi les personnes et institutions agreees
conformement a 1'article 92 et presentant toutes
garanties d'independance par rapport au maitre de
1'ouvrage;

2° les objectifs, les principaux elements requis de
1'etude d'incidences et ses modalites de realisa-
tion, ainsi que. Ie cas echeant, les alternatives au
projet proposees lors de la procedure de consulta-
tion de la population, qui ne peuvent raisonnable-
ment etre retenues pour 1'examen et 1'evaluation
vises a 1'article 91, alinea I", 8°;

3° la composition et les regles de fonctionnement du
comite d'accompagnement de 1'etude, conforme-
ment a 1'article 93.

2° mogelijkheid voor alle leden van de commissie om
aan de notulen van de vergaderingen een nota met
hun eigen mening toe te voegen;

3° houden van een voor het publiek toegankelijk
register met de notulen van de commissievergade-
ringen.

Artikel90

§ 1. De overlegcommissie spreekt zich krachtens
het onderhavige artikel uit aan de hand van een
dossier dat bevat : de nota, het ontwerp van bijzonder
plan van aanleg of het dossier van de aanvraag van
een vergunning of stedebouwkundig attest waarop de
nota betrekking heeft, het slotprotocol van de raad-
pleging en de opmerkmgen en bezwaren van de bevol-
king.

§ 2. De overlegcommissie heeft tot taak te beslis-
sen of voor het project een milieu-effectbeoordeling
vereist is.

Die beslissing is afhankelijk van de aard of de
omvang van de handelingen of werken, de modalitei-
ten van de uitvoering ervan, of de te verwachten
weerslag van die handelingen, werken of installaties
of de uitvoering ervan, op het leefmilieu.

Binnen het jaar na de inwerkingtreding van de
onderhavige titel stelt de Executieve een lijst 'op met
de criteria die de overlegcommissie in staat stellen
haar beslissing te treffen. Die lijst mag niet tot gevolg
hebben dat de commissie verhinderd wordt te beslis-
sen dat voor een project een effectbepordeling vereist
is.

Voor de in de bijiage bij de onderhavige wet
bedoelde handelingen, werken en installaties is in elk
geval een milieu-effectbeoordeling vereist.

§ 3. In de beslissing waarbij een effectbeoordeling
wdrdt bevolen, wordt bovendien, rekening houdend
met de in § 2, tweede lid, bedoelde criteria, vermeld :
1° de.persoon of instelling die door de overlegcom-

missie voor het onderzoek is gekozen onder de
overeenkomstig artikel 92 erkende personen of
instellingen die alle waarborgen inzake onafhan-
kelijkheid t.o.v. de opdrachtgever bieden;

2° het doel, de v6ornaamste elementen en de modali-
teiten voor de uitvoering van de effectbeoordeling
en, in voorkomend geval, de wisseloplossingen
voor het project die bij de raadpleging van de
bevolking werden voorgesteld en die redelijker-
wijze niet in aanmerking komen voor het bij
artikel 91, eerste lid, 8°, bedoelde onderzoek en
beoordeling;

3° de samenstelling en de regels voor de werking van
het comite voor de begeleiding van het onderzoek,
overeenkomstig artikel 93.
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§ 4. Dans un delai de quarante-cinq jours a dater
de la reception du dossier vise au § I", la commission
de concertation transmet la decision visee aux §§ 2 et
3 au maitre de 1'ouvrage. Passe ce delai, la commis-
sion perd toute competence pour prendre une deci-
sion sur base des §§ 2 et 3.

La perte de competence visee a 1'alinea 1" ne porte
cependant pas prejudice a 1'obligation d'etablir une
etude d'incidences, lorsque cette obligation est pres-
crite, par ou en vertu de la presente loi. Dans cette
hypothese :
1°. Ie maitre de 1'ouvrage choisit la personne ou

1'institution chargee de realiser 1'etude, parmi les
personnes et institutions agreees conformement a
1'article 92;

2° les dispositions du present titre qui suivent sont
applicables, a 1'exception de 1'article 93;

3° 1'auteur de 1'etude decide de 1'achevement de
celle-ci, cette decision etant transmise a 1'autorite
competente, selon Ie cas, pour adopter Ie plan
particulier d'amenagement ou pour statuer sur la
demande de permis ou de certificat d'urbanisme.

Des qu'elle a pris la decision de ne pas prescrire
1'etablissement d'une etude d'incidences ou qu'elle a
perdu toute competence pour se prononcer, en dehors
de 1'hypothese visee a 1'alinea 2, la commission de
concertation transmet Ie dossier a 1'autorite compe-
tente, selon Ie cas, pour adopter Ie plan particulier
d'amenagement ou pour statuer sur la demande de
permis ou de certificat d'urbanisme.

'Dans 1'hypothese visee a 1'alinea 2, des qu'elle a
perdu toute competence pour se prononcer, la
commission de concertation transmet Ie dossier au
maitre de 1'ouvrage.

§ 5. Si elle decide de ne pas prescrire 1'etablisse-
ment d'une etude d'incidences ou si elle perd toute
competence pour prendre une decision sur base des §§
1" et 2 et que 1'hypothese visee au § 4, alinea 2 n'est
pas applicable, la commission de concertation emet
un avis motive sur Ie projet. EUe transmet cet avis a
1'autorite competente, selon Ie cas, pour adopter Ie
plan particulier d'amenagement ou pour statuer sur la
demande de permis ou de certificat d'urbanisme.

§ 4. Binnen vijfenveertig dagen vanaf de ont-
vangst van het bij § 1 bedoelde dossier maakt de
overlegcommissie de bij de §§2 en 3 bedoelde beslis-
sing aan de opdrachtgever over. Na die termijn ver-
liest de commissie de mogelijkheid om een beslissing
te nemen op grond van de §§ 2 en 3.

Het verlies van de bij het eerste lid bedoelde
bevoegdheid doet echter geen afbreuk aan de ver-
plichting tot het opmaken van een effectbeoordeling
wanneer die verplichting door of krachtens de onder-
havige wet is opgelegd. In dat geval :
1° kiest de opdrachtgever de persoon of instelling die

met het onderzoek wordt belast, onder de over-
eenkomstig artikel 92 erkende personen en ins.tel-
lingen;

2° zijn de volgende bepalingen van de onderhavige
titel van toepassing, met uitzondering van arti-
kel 93;

3° beslist degene die het onderzoek doet, over de
beeindiging daarvan en wordt die beslissing over-
gemaakt aan de instantie die bevoegd is voor de
goedkeuring van het bijzonder plan van aanleg of
voor de uitspraak over de aangevraagde vergun-
ning op het stedebouwkundig attest.
Nadat de overlegcommissie beslist heeft geen

effectbeoordeling te bevelen of de bevoegdheid om
zich uit te spreken kwijt is, behalve in het bij het
tweede lid bedoelde geval, maakt zij het dossier over
aan de instantie die bevoegd is voor de goedkeuring
van het bijzonder plan van aanleg of de uitspraak over
de aangevraagde vergunning of stedebouwkundig
attest.

In het bij het tweede lid bedoelde geval maakt de
overlegcommissie, nadat zij de bevoegdheid om zich
uit te spreken kwijt is, het dossier aan de opdracht-
gevers over.

§ 5. Als de overlegcommissie beslist geen effect-
beoordeling te bevelen of als zij de bevoegdheid om
een beslissing te nemen verliest op grond van de §§ 1
en 2 en het bij § 4, tweede lid, bedoelde geval niet
toepasselijk is, dan brengt zij over het project een met
redenen omkleed advies uit. Dat advies wordt overge-
maakt aan de instantie die bevoegd is voor de goed-
keuring van het bijzonder plan van aanleg of voor de
uitspraak over de aangevraagde vergunning op het
stedebouwkundig attest.

CHAPITRE IV

De la realisation de 1'etude d'incidences

Article 91

Sans prejudice des elements requis par la commis-
sion de concertation, toute etude d'incidences
comporte au minimum les elements suivants :

HOOFDSTUK IV

Uitvoering van de effectbeoordeling

Artikel 91

Onverminderd de door de overlegcommissie ge-
vraagde elementen, omvat eike effectbeoordeling ten
minste de volgende elementen :
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1° les donnees, fournies par Ie maltre de 1'ouvrage,
relatives a la description du projet, a son calen-
drier de realisation, a ses objectifs et a sa
justification;

2° un releve des prestations accomplies, la mention
des methodes d'analyse utilisees, et une descrip-
tion des difficultes recontrees;

3° une description et une evaluation detaillees et
precises des elements de 1'environnement suscep-
tibles d'etre affectes par Ie projet, tels qu'ils se
presentent avant la realisation de celui-ci;

4° un inventaire et une evaluation detailles et precis
des effets du projet sur 1'environnement;

5° une etude de la conformite et de la compatibilite
du projet avec les dispositions et prescriptions
legislatives et reglementaires applicables;

6° les donnees, fournies par Ie maitre de 1'ouvrage,
relatives aux mesures envisagees pour supprimer
ou reduire les effets negatifs du projet sur 1'envi-
ronnement;

7° une evaluation de la pertinence des mesures
indiquees au 6°;

8" 1'examen des alternatives au projet proposees
lors de la procedure de consultation de la popula-
tion, ainsi que 1'evaluation de leurs incidences sur
1'environnement;

9° toutes propositions eventuelles d'autres mesures
pour supprimer ou reduire les effets negatifs du
projet sur 1'environnement, en ce comprise au
besoin, 1'abandon du projet;

10° un resume succinct, clair et comprehensible pour
Ie public des elements precedents.

L'Executif peut fixer un canevas general de 1'ela-
boration des etudes d'incidences.

Article 92

§ I". Toute etude d'incidences est etablie par une
personne ou une institution prealablement agreee par
PExecutif pour assurer Ie service public de 1'etablis-
sement d'etudes d'incidences. Le defaut de determi-
nation, par 1'Executif, de personnes ou d'institutions
agreees conformement au present article, ne fait pas
obstacle a ce que soit choisie ta personne ou 1'institu-
tion chargee d'etablir une etude d'incidences.

§ 2. L'Executif determine les conditions d'octroi et
la procedure d'agrement.

II suspend ou retire 1'agrement lorsqu'il constate
qu'une personne ou une institution agreee ne respecte
pas les conditions d'octroi de 1'agrement, n'offre pas
les garanties d'independance requises par rapport au
maltre de 1'ouvrage d'un projet dont il realise 1'etude
d'incidences, ou realise ou a realise mediocrement
une etude d'incidences. L'interesse est prealablement

1" door de opdrachtgever verstrekte gegevens over
het project, het tijdschema voor de uitvoering,
zijn doel en zijn rechtvaardiging;

2° overzicht van de geleverde prestaties, vermelding
van de gevolgde onderzoeksmethoden en
beschrijving van de tegengekomen moeilijk-
heden;

3° grondige beschrijving en beoordeling van de
milieu-elementen die door het project zouden
kunnen worden getroffen, z"bals zij waren voor de
tenuitvoerlegging van het project;

4° uitvoerig en nauwkeurig overzicht van de weer-
slag van het project op het milieu;

5° onderzoek naar de overeenstemming en de ver-
enigbaarheid van het project met de toepasse-
lijke wets- en overheidsbepalingen;

6° door de opdrachtgever verstrekte gegevens over
de in aanmerking genomen maatregelen om de
negatieve weerslag van het project op het milieu
uit te schakelen of te beperken; •

7° beoordeling van de deugdelijkheid van de bij 6°
vermelde maatregelen;

8° onderzoek van de bij de raadpleging van de
bevolking voorgestelde wisseloplossingen en
beoordeling van hun milieu-effect;

9° alle eventuele andere voorstellen om de nega-
tieve uitwerking van het project op het milieu uit
te schakelen of te beperken, zonodig met inbe-
grip van het opgeven van het project;

10° een bondige, duidelijke en voor het publiek
begrijpelijke samenvatting van de vorige elemen-
ten.

De Executieve kan een algemeen schema voor de
uitwerking van de effectbeoordelingen vastleggen.

Artikel 92

§ 1. Een effectbeoordeling wordt opgemaakt
door een persoon of instelling die vooraf door de
Executieve erkend is voor de openbare bediening van
het opstellen van effectbeoordelingen. Dat de Execu-
tieve geen personen of instellingen heeft erkend over-
eenkomstig het huidige artikel, verhindert niet dat de
met het opmaken van een effectbeoordeling belaste
persoon of instelling gekozen wordt.

§ 2. De Executieve bepaalt de voorwaarden voor
het verlenen van en de procedure voor de erkenning.

Zij schort de erkenning op of trekt deze in
wanneer zij vaststelt dat een erkende persoon of
instelling de voorwaarden voor het verlenen van de
erkenning niet naleeft, de vereiste waarborgen van
onafhankelijkheid t.o.v. de opdrachtgever van een
project, waarvoor hij/zij de effectbeoordeling doet,
niet biedt of een middelmatige effectbeoordeling
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entendu. L'Executif determine la procedure de sus-
pension et de retrait de Fagrement.

§ 3. Le maitre de Pouvrage d'un projet faisant
1'objet d'une etude transmet a 1'auteur de celle-ci
toutes informations utiles pour son etablissement.

§ 4. Les prestations de 1'auteur d'une etude
d'incidences sont honorees par la Region de Bruxel-
les-Capitale. Celle-ci est tenue d'en recouvrer le
montant aupres du maitre de 1'ouvrage du projet dont
1'etude d'incidences a ete etablie.

Article 93

§ 1°. Un comite d'accompagnement suit le derou-
lement de toute etude d'incidences.

§ 2. Tout comite d'accompagnement est compose,
a tout le moins majoritairement, de membres de la
commission de concertation, qui en determine la
composition. Lorsqu'elle en fait la demande avant
que ne soit prise la decision visee a 1'article 90, § 3,
toute association ayant pour objet la defense de
1'environnement ou des habitants a le droit de desi-
gner un representant ayant voix deliberative au sein
du comite d'accompagnement; pour. 1'ensemble qu'ils
constituent, les membres du comite d'accompagne-
ment designes par ces associations ne peuvent dispo-
ser de plus du tiers des voix.

L'Executif peut arreter des regles generates de
composition et de fonctionnement des comites d'ac-
compagnement.

§ 3. L'auteur d'une etude d'incidences tient regu-
lierement informe le comite d'accompagnement du
deroulement de 1'etude.

Le comite d'accompagnement peut demander a
1'auteur d'une etude d'incidences toute information
sur le deroulement de celle-ci. II peut lui adresser
toutes observations ou recommandations utiles. II
decide de 1'achevement de 1'etude, cette decision
etant transmise a 1'autorite competente, selon le cas,
pour adopter le plan particulier d'amenagement ou
pour statuer sur la demande de permis ou de certificat
d'urbanisme.

aflevert. De betrokkene wordt vooraf gehoord. De
Executieve bepaalt de procedure voor de opschorting
of intrekking van de erkenning.

§ 3. De opdrachtgever van een project waarvoor
een beoordeling wordt gemaakt, bezorgt aan de
maker ervan alle voor het opmaken dienstige inlich-
tingen.

§ 4. De prestaties van de maker van een effect-
beoordeling worden vergoed door het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest dat die uitgave terugvordert
van de opdrachtgever van het project waarover de
beoordeling is gemaakt.

Artikel 93

§ 1. Een begeleidingscomite volgt het verloop van
de effectbeoordeling.

§ 2. Elk begeleidingscomite bestaat, ten minste
voor de meerderheid, uit leden van de overlegcom-
missie die de samenstelling ervan vaststelt. Eike
vereniging die de bescherming van het milieu of van
de inwoners beoogt, heeft, wanneer zij de aanvraag
doet voor de bij artikel 90, § 3, bedoelde beslissing is
getroffen, het recht voor het begeleidingscomite een
stemgerechtigde vertegenwoordiger aan te wijzen; de
door de verenigingen aangewezen leden van het
begeleidingscomite mogen samen over niet meer dan
een derde van de stemmen beschikken.

De Executieve kan algemene regels voor de
samenstelling en de werking van de begeleidingsco-
mites vaststellen. »

§ 3. De maker van een effectbeoordeling houdt
het begeleidingscomite op de hoogte van het verloop
van het onderzoek.

Het begeleidingscomite mag de maker van een
effectbeoordeling alle gewenste inlichtingen over het
verloop daarvan vragen. Het mag hem nuttige opmer-
kingen of aanbevelingen verstrekken. Het beslist over
het beeindigen van het onderzoek. Die beslissing
wordt overgemaakt aan de instantie die bevoegd is
voor de goedkeuring van het bijzonder plan van aan-
leg of voor de uitspraak over de aangevraagde ver-
gunning of het stedebouwkundig attest.

CHAPITRE V

De la consultation de la population et
de la concertation posterieure a Petude d'incidences

Article 94

Lorsque 1'etude d'incidences est achevee, il est
precede successivement ^ une consultation de la

HOOFDSTUK V

Raadpleging van de bevolking en overleg
na de milieu-effectbeoordeling

Artikel 94

Wanneer de effectbeoordeling af is, wordt achter-
eenvolgens overgegaan tot een raadpleging van de
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population et a une concertation, conformement aux
dispositions du present chapitre.

bevolking en een overleg, overeenkomstig de bepalin-
gen van het onderhavige hoofdstuk.

Article 95 Artikel 95

L'Executif determine la procedure de consultation
de la population visee a 1'article 94, dans Ie respect des
principes suivants :
1° determination a 30 jours de la duree de la proce-

dure;
2° affichage des avis d'enquete aux endroits habituels

d'affichage, sur Ie terrain et publication des avis
dans deux quotidiens diffuses dans la Region;

3° possibility, pour toute personne, de consulter Ie
dossier pendant toute la duree de la procedure;

4° possibility, pour toute personne, de presenter des
observations ou reclamations ou de proposer des
alternatives au projet, ainsi que de demander a
etre entendue par la commission de concertation.

Le dossier soumis a consultation comporte la
notice, le projet de plan particulier d'amenagement
ou le dossier de demande de permis ou de certificat
d'urbanisme auquel s'attache la notice, le proces-
verbal de cloture de la procedure de consultation vise
a 1'article 87 ainsi que les reclamations et observations
de la population, la decision de la commission de
concertation visee a 1'article 90, §§ 2 et 3, 1'etude
d'incidences et les proces-verbaux des reunions du
comite d'accompagnement.

La consultation est organisee par 1'administration
de la commune ou est envisage le projet.

De Executieve bepaalt de procedure voor de bij
artikel 94 bedoelde raadpleging van de bevolking met
inachtneming van de volgende beginselen :
1° duur van de procedure : 30 dagen;

2° aanplakken van de berichten over het onderzoek
op de gebruikelijke aanplakborden en ter plaatse
en publicatie van de berichten in twee in het
Gewest uitgegeven dagbladen;

3° m'ogelijkheid voor iedereen om het dossier in te
zien zolang de procedure duurt;

4° mogelijkheid voor iedereen om opmerkingen of
klachten in te dienen of wisseloplossingen voor het
project voor te stellen en om te vragen door de
overiegcommissie te worden gehoord.

Het te raadplegen dossier bevat de nota, het
ontwerp van bijzonder plan van aanleg of het dossier
van de aanvraag van een vergunning of stedebouw-
kundig attest waarop de nota betrekking heeft, het bij
artikel 87 bedoelde slotprotocol van de raadpleging,
de bezwareri en opmerkingen van de bevolking, de bij
artikel 90, §§ 2 en 3, bedoelde beslissing van • de
overiegcommissie, de effectbeoordeling en de notulen
van de vergaderingen van het begeleidingscomite.

De raadpleging wordt georganiseerd door het
bestuur van de gemeente waarvoor het project be-
stemd is. , /

Article 96

§ I". La concertation se produit au sein de la
commission de concertation composee et organisee
conformement a 1'article 89.

§ 2. La commission de concertation se prononce
en vertu du present article, sur base d'un dossier
comportant les elements indiques a 1'article 95, ali-
nea 2, le proces-verbal de cl6ture de la procedure de
consultation visee a 1'article 94 ainsi que les observa-
tions et reclamations de la population.

§ 3. La commission de concertation a pour mission
d'examiner 1'etude d'incidences, les observations et
reclamations de la population emises lors de la
procedure de consultation visee a 1'article 94, et de
donner un avis motive sur le projet. Elle transmet son
avis a 1'autorite^competente, selon le cas, pour
adopter le plan particulier d'amenagement ou pour
statuer sur la demande de permis ou de certificat
d'urbanisme.

Artikel 96

§ 1. Het overleg heeft plaats in de overeenkom-
stig artikel 89 samengestelde en georganiseerde over-
iegcommissie.

§ 2. De overiegcommissie spreekt zich krachtens
het onderhavige artikel uit aan de hand van een
dossier dat omvat : de bij artikel 95, tweede lid,
vermelde elementen, het slotprotocol van de bij
artikel 94 bedoelde raadpleging en de opmerkingen
en bezwaren van de bevolking.

§ 3. De overiegcommissie heeft tot taak de effect-
beoordeling en de tijdens de bij artikel 94 bedoelde
raadpleging uitgebrachte opmerkingen en bezwaren
te onderzoeken en een met redenen omkleed advies
over het project uit te brengen. Zij maakt haar advies
over aan de overheid die bevoegd is voor de goedkeu-
ring van het bijzonder plan van aanleg of voor de
uitspraak over de aangevraagde vergunning of het
stedebouwkundig attest.
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CHAPITRE VI HOOFDSTUK VI

Des actes et travaux faisant I'objet
de plusieurs decisions soumises

a la procedure devaluation
des incidences sur 1'environnement

Article 97

Dans chacune des hypotheses qui suivent, la
commission de concertation ne peut requerir 1'etablis-
sement d'une etude d'incidences que si et dans la
mesure ou, aux termes d'une decision motivee, il lui
apparalt que des elements nouveaux ou complemen-
taires d'etude doivent etre realises :
1° lorsqu'elle est saisie de la notice s'attachant a une

demande de permis ou de certificat d'urbanisme
introduite pour des aetes, travaux ou installations
qui sont situes dans Ie perimetre d'un plan particu-
lier d'amenagement ou d'un lotissement et ont, ^
ce titre, fait I'objet de procedures devaluation des
incidences sur 1'environnement, si la decision visee
a 1'article 90, §§ 2 et 3, a ete ou aurait du etre
prise, a cette occasion, depuis deux ans au
maximum;

2° lorsqu'elle est saisie de la notice s'attachant a un
projet de plan particulier d'amenagement et que,
pour Ie meme perimetre, un projet avait deja ete
etabli et, &. ce titre, fait I'objet de procedures
devaluation des incidences sur 1'environnement,
si la decision visee a 1'article 90, §§ 2 et 3, a ete ou
aurait du etre prise, a cette occasion, depuis deux
ans au maximum;

3° lorsqu'elle est saisie de la notice s'attachant a une
demande de pennis ou de certificat d'urbanisme et
que, pour Ie meme bien, une demande d'une
decision de meme nature avait deja ete introduite
et, a ce titre, fait I'objet de procedures d'evalua-
tion des incidences sur 1'environnement, si la
decision visee ^ 1'article 90, §§ 2 et 3, a ete ou
aurait du etre prise, b cette occasion, depuis deux
ans au maximum.

Handelingen en werken
die het voorwerp zijn

van ver^cheidene beslissingen onderworpen
aan milieu-effectbeoordeling

Artikel 97

In elk van de volgende gevallen kan de overleg-
commissie slechts een effectbeoordeling eisen als en
voor zover het haar volgens een met redenen omklede
beslissing voorkomt dat nieuwe of bijkomende ele-
menten moeten worden onderzocht :

1° wanneer haar de nota wordt voorgelegd die be-
trekking heeft op de aanvraag van een vergunning
of stedebouwkundig attest voor handelingen,
werken of installaties binnen het gebied van een
bijzonder plan van aanleg of een verkaveling, die
het voorwerp zijn geweest van een milieu-effect-
beoordeling, wanneer de bij artikel 90, §§ 2 en 3,
bedoelde beslissing bij die gelegenheid sedert ten
hoogste twee jaar genomen is of had moeten zijn;

2° wanneer haar de nota wordt voorgelegd die be-
trekking heeft op een ontwerp van bijzonder plan
van aanleg en wanneer voor hetzelfde gebied
reeds een ontwerp opgemaakt en het voorwerp
van een milieu-effectbeoordeling was, indien de
bij artikel 90, §§ 2 en 3, bedoelde beslissing bij die
gelegenheid sedert ten hoogste twee jaar genomen
is of had moeten zijn;

3° wanneer haar de nota wordt voorgelegd die be-
trekking heeft op de aanvraag van een vergunning
of stedebouwkundig "attest en wanneer voor het-
zelfde goed reeds een aanvraag voor een gelijk-
aardige beslissing ingediend was en het voorwerp
is van een milieu-effectbeoordeling, indien de bij
artikel 90, §§2 en 3, bedoelde beslissing bij die
gelegenheid sedert ten hoogste twee jaar genomen
is of had moeten zijn.

Article 98 Artikel 98

Une demande de permis de batir ou de lotir
introduite pour des actes, travaux ou installations
dont un certificat d'urbanisme qui avait ete soumis
aux procedures d'evaluation des incidences sur 1'envi-
ronnement, a etabli qu'ils etaient susceptibles d'etre
agrees, ne doit pas comporter de notice et n'est pas
soumise a la procedure de consultation visee a 1'arti-
cle 87, si elle est introduite dans 1'annee de la
delivrance du certificat.

Elle est directement transmise a la commission de
concertation qui se prononce conformement a 1'arti-
cle 90. Elle ne present 1'etablissement d'une etude
d'incidences que si et dans la mesure ou la demande
de permis de batir ou de lotir comporte des elements

De aanvraag voor een bouw- of verkavelingsver-
gunning voor handelingen, werken of installaties
waarvoor een aan de milieu-effectbeoordeling on-
derworpen stedebouwkundig attest zegt dat zij voor
goedkeuring vatbaar waren, moet geen nota omvatten
en wordt niet aan de bij artkel 87 bedoelde raadple-
ging onderworpen, als zij in het jaar van de uitreiking
van het attest wordt ingediend.

Zij wordt rechtstreeks overgemaakt aan de
overlegcommissie die zich overeenkomstig artikel 90
uitspreekt. De commissie beveelt slechts het opmaken
van een effectbeoordeling wanneer en voor zover de
aanvraag van de bouw- of verkavelingsvergunning
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non contenus dans la demande de certificat et justi-
fiant 1'etablissement d'une nouvelle etude ou d'un
complement d'etude.

elementen bevat die niet in de attestaanvraag voorko-
men en die het opmaken van een nieuwe of een
aanvullende effectbeoordeling wettigen.

Article 99 ' Artikel 99

§ I". Toute demande d'un certificat d'urbanisme
ou d'un permis soumis aux procedures devaluation
des incidences sur 1'environnement, introduite pour"
des actes, travaux ou installations necessaires a 1'ex-
ploitation d'un ou d'etablissements requerant une
autorisation visee par Ie titre I" du reglement general
pour la protection du travail, approuve par 1'arrete du
Regent du 11 fevrier 1946, et soumise aux procedures
devaluation des incidences sur 1'environnement insti-
tuees par ce reglement, est introduite en meme temps
que la demande d'autorisation d'exploiter ce ou ces
etablissements.

§ 2. Les deux demandes visees au § 1" comportent
la meme notice, qui prend en compte et integre les
preoccupations de chacun des systemes legislatifs ou
reglementaires concernes.

§ 3. Dans 1'hypothese visee au § I", les procedures
de consultation de la population et de concertation
pr6vues respectivement par Ie present titre et par Ie
titre P' du reglement general pour la protection du
travail, sont fusionnees en des procedures uniques.

§ 4. Dans 1'hypothese visee au § I", une seule
etude d'incidences est realisee. Elle prend en compte
et integre les preoccupations de chacun des systemes
legislatifs et reglementaires concernes.

§ 5. L'Executif precise les dispositions du present
article.

§ 1. Eike aan de milieu-effectbeoordeling on-
derworpen aanvraag van een stedebouwkundig attest
of vergunning voor handelingen, werken of installa-
ties die nodig zijn voor de exploitatie van inrichtingen
•waarvoor een vergunning vereist is zoals bedoeld in
titel I van net algemeen reglement vpor de arbeids-
bescherming, goedgekeurd bij besluit van de Regent
van 11 februari 1946, wordt ingediend samen met de
aanvraag van de exploitatievergunnmg voor die in-
richtingen.

§2. Beide bij § 1 bedoelde aanvragen omvatten
dezelfde nota waarin met de wets- en overheidsbepa-
lingen van beide betrokken stelsels rekening is ge-
houden.

§ 3. In het bij § 1 bedoelde geval worden de
procedures voor de raadpleging van de bevolking en
voor het overleg, waarin de onderhavige titel, resp.
titel I van het algemeen reglement voor de arbeids-
bescherming voorziet, samengevoegd tot gezamen-
lijke procedures.

§ 4. In het bij § 1 bedoelde geval wordt een
enkele effectbeoordeling opgemaakt. Daarin wordt
rekening gehouden met de wets- en overheidsbepalin-
gen van beide betrokken stelsels.

§ 5. De Executieve verduidelijkt de bepalingen
van het onderhavige artikel.

CHAPITRE VII

De la mise a jour des etudes d'incidences

HOOFDSTUK VII

Het bijwerken van de milieu-effectbeoordelingen

Article 100 • • Artikel 100

§ I". A partir d'un delai de cinq ans a dater de
1'achevement d'une etude d'incidences, la commission
de concertation peut, aux termes d'une decision
motivee, requerir 1'etablissement de la mise a jour de
1'etude. Aux memes conditions, elle peut par apres
requerir 1'etablissement d'autres mises a jour.

§ 2. Sans prejudice des elements requis par la
commission, toute mise a jour d'une etude d'inci-
dences comporte au minimum les elements suivants :
1° un releve des prestations accomplies, la mention

des methodes d'analyse utilisees, et une descrip-
tion des difficultes rencontrees;

§ 1. Vanaf vijf jaar na de voltooiing van een
milieu-effectbeoordeling kan de overlegcommissie in
een met redenen omklede beslissing eisen dat de
studie wordt bijgewerkt. Onder dezelfde voorwaar-
den kan zij nadien eisen dat de studie nogmaals wordt
bijgewerkt.

§ 2. Onverminderd de door de commissie geeiste
elementen moet eike bijwerking van een effectbeoor-
deling ten minste de volgende punten omvatten :
1° lijst van de verrichte prestaties, vermelding van de

aangewende onderzoeksmethoden en beschrijving
van de tegengekomen moeilijkheden;
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2° la description des actes et travaux realises ainsi
que de 1'installation existante;

3° un inventaire et une evaluation detailles et precis
des effets des actes, travaux et installations sur
1'environnement, ainsi qu'une comparaison avec
1'inventaire et 1'evaluation precedemment realises;

4° une etude de la conformite et de la compatibilite
des actes, travaux et installations avec les disposi-
tions et prescriptions legislatives et reglementaires
applicables;

5° les donnees, fournies par Ie maitre de 1'ouvrage,
relatives aux mesures envisagees pour supprimer
ou reduire les effets negatifs des actes, travaux et
installations sur 1'environnement;

6° une evaluation de la pertinence des mesures
indiquees au 5°, et toutes propositions d'autres
mesures pour supprimer ou reduire les effets
negatifs des actes, travaux et installations sur
1'environnement;

7° un resume succinct, clair et comprehensible pour
Ie public des elements precedents.

L'Executif peut fixer un canevas general d'elabo-
rarion des mises a jour d'etudes d'incidences.

§ 3. Sont applicables en cas de mise a jour d'une
etude d'incidences, les articles 90, § 3, 92 a 95 et 96,
§§ 1" et 2. de la presente loi.

§ 4. Apres 1'achevement de la mise a jour d'une
etude d'incidences, la commission de concertation a
pour mission d'examiner la mise a jour et les observa-
tions et reclamations emises lors de la procedure de
consultation visee & 1'article 94, et de formuler des
recommandations motivees de mesures destinees ^
supprimer ou reduire les effets negatifs des actes,
travaux et installations sur 1'environnement,

2° beschrijving van de uitgevoerde handelingen en
werken en van de bestaande installatie;

3° uitvoerige en nauwkeurige lijst en beoordeling van
de weerslag van de handelingen, werken en instal-
laties op het leefmilieu, en vergelijking met de
vroegere lijst en beoordeling;

4° onderzoek van.de overeenstemming en de vere-
nigbaarheid van de handelingen, werken en instal-
laties met de toepasselijke wets- en overheids-

'bepalingen;
5° door de opdrachtgever verstrekte gegevens over

de voorgenomen maatregelen om de negatieve
gevallen van de handelingen, werken en installa-
ties voor het leefmilieu uit te schakelen of te
beperken;

6° beoordeling van de doeltreffendheid van de bij 5°
vermelde maatregelen en alle andere voorgestelde
maatregelen om de negatieve gevolgen van de
handelingen, werken en installaties voor het mi-
lieu uit te schakelen of te beperken;

7° een beknopte, duidelijke en voor het publiek
begrijpelijke samenstelling van de vorige ele-
menten.

De Executieve kan voor het bijwerken van effect-
beoordelingen een algemeen schema vaststellen.

§ 3. Bij het bijwerken van een milieu-effectbeoor-
deling zijn van toepassing de artikelen 90, § 3, 92 tot
95 en 96, §§ 1 en 2, van de onderhavige wet.

§ 4. Nadat een effectbeoordeling is bijgewerkt
wordt zij onderzocht door de overlegcommissie die
ook de tijdens de bij artikel 94 bedoelde raadpleging
gemaakte opmerkingen en bezwaren onderzoekt en
met redenen omklede aanbevelingen doet inzake
maatregelen om de negatieve gevolgen van de hande-
lingen, werken en installaties voor het leefmilieu uit te
schakelen of te beperken.

CHAPITRE VIII HOOFDSTUK VIII

Dispositions diverses et dispositions transitoires

Article 101

Toute decision soumise ^ la mise en oeuvre des
procedures devaluation des incidences sur I'enviroa-
nement est motiv6e au regard des incidences du projet
sur 1'environnement et des objectifs fixes a 1'article 84.

Article 102

Quiconque fait entrave a un element des proce-
dures devaluation des incidences sur 1'environnement
ou soustrait des elements de dossier soumis a la
consultation de la population ou a la concertation
prevues par Ie present titre, est puni d'un emprison-
nement de un a six mois et d'une amende de 100 a
250 francs ou d'une de ces peines seulement.

Diverse maatregelen en overgangsbepalingen

Artikel 101

Eike milieu-effectbeoordelingsplichtige beslissing
is gemotiveerd t.o.v. de weerslag van het project op
het leefmilieu en de bij artikel 84 bepaalde oog-
merken.

Artikel 102

Wie een element van de procedure voor een
milieu-effectbeoordeling hindert of elementen ont-
trekt aan de bij de onderhavige titel bedoelde raad-
pleging van de bevolking of overleg, wordt gestraft
met een tot zes maandeh gevangenis en een boete van
100 tot 250 frank, of met een van beide straffen.
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Article 103 Artikel 103

Tant que 1'Executif n'en a pas determine les
elements, les procedures de consultation de la popula-
tion visees au present titre sont, sans prejudice des
dispositions de celui-ci, menees selon les regles fixees
aux articles 4 a 13 de 1'arrete royal du 5 novembre
1979 determinant, pour la Region bruxelloise, les
mesures particulieres de publicite applicables a cer-
taines demandes de permis de batir et de lotir et
creant, pour chacune des communes de la Region
bruxelloise, une commission de concertation en ma-
tiere d'amenagement local, etant entendu qu'a 1'arti-
cle 12 de cet arrete, les mots « Dans les cas vises aux
articles 15 et 16 du present arrete » sont supprimes.

Zolang de Executieve de elementen ervan niet
heeft bepaald, verloopt de in de onderhavige titel
bedoelde raadpleging van de bevolking, onvermin-
derd de bepalingen van de onderhavige titel, volgens
de regels die zijn bepaald bij de artikelen 4 tot 13 van
het koninklijk besluit van 5 november 1979 tot bepa-
ling, wat het Brusselse Gewest betreft, van de speciale
regelen van openbaarmaking die moeten worden
nageleefd inzake sommige bouw- en verkavelingsaan-
vragen en houdende instelling, voor eike gemeente
van het Brusselse Gewest, van een overlegcommissie
voor plaatselijke ordening, met dien verstande dat in
artikel 12 van dat besluit de woorden «In de in
artikelen 15 en 16 van dit besluit bedoelde gevallen »
worden weggelaten.

Article 104 . Artikel 104

Tant que 1'Executif n'en a pas determine les
elements, les procedures de concertation visees au
present titre sont, sans prejudice des dispositions de
celui-ci, menees selon les regles fixees aux articles 17,
§§ 2 a 4, et 18 a 25 de 1'arrete royal cite du 5 novembre
1979, etant entendu que :

1° a 1'article 17, § 2, les mots « Lorsqu'elle est saisie
en vertu de 1'article 15 ou de 1'article 16 » sont
supprimes;

2° 1'article 18 doit se lire comme suit :
« La commission est presidee par 1'un des mem-
bres designes par 1'Executif. Le vice-president est
1'un des membres designes par le college des
bourgmestre et echevins »;

3° a 1'article 21, les mots « Cinq membres » sont
remplaces par les mots « La moitie des mem-
bres ».

Art. 8

Dans la meme Region, a la loi du 29 mars 1962
organiqu'e de 1'amenagement du territoire et de 1'ur-
banisme, il est ajoute 1'annexe suivante :

Zolang de Executieve de elementen ervan niet
heeft bepaald, verloopt het in de onderhavige titel
bedoelde overleg, onverminderd de bepalingen van
de onderhavige titel, volgens de regels die zijn be-
paald bij de artikelen 17, §§ 2 tot 4, en 18 tot 25 van
het voormelde koninklijk besluit van 5 november
1979, met dien verstande dat:
1° in artikel 17, § 2, de woorden « wanneer op de

commissie een beroep wordt gedaan krachtens
artikel 15 of artikel 16 » weglaten en § 2 laten
aanvangen als volgt : « De commissie brengt, om
hen te horen, bij elkaar... »;

2° artikel 18 moet luiden als volgt :
« De commissie wordt voorgezeten door een van
de door de Executieve aangewezen leden. Onder-
voorzitter is een van de door het college van
burgemeester en schepenen aangewezen leden »;

3° in artikel 21 worden de woorden « vijf leden »
vervangen door de woorden « de helft van de
leden », zodat de zin aanvangt als volgt : « Er
dient ten minste de helft van de leden aanwezig te
zijn,... ».

Art. 8i

Voor hetzelfde Gewest wordt aan de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimte-
lijke ordening en van de stedebouw, de volgende
bijiage toegevoegd :

« ANNEXE

Liste des actes, travaux ou installations vises
aux articles 54, § 3, alinea 2, et 90, § 2,

alinea 4, de la loi applicable
dans la Region de Bruxelles-Capitale

1. Raffinerie de petrole brut (a 1'exclusion des
entreprises fabriquant des lubrifiants a partir de

« BIJLAGE

Lijst van de handelingen, .werken of installaties,
bedoeld bij de artikelen 54, § 3, tweede lid,

en 90, § 2, vierde lid, van de in het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toepasselijke wet

1. Raffinaderijen van ruwe aardolie (met uitzonde-
ring van de bedrijven die smeermiddelen uit ruwe
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petrole brut) ainsi que les installations de gazeifi-
cation d'au moins 500 tonnes de charbon et de
schiste bitumineux par jour.

2. Centrales thermiques et autres installations de
combustion d'une puissance calorifique d'au
moins 300 MW ainsi que les centrales nucleaires
et autres reacteurs nucleaires (a 1'exception des
installations de recherche pour la production et la
transformation des matieres fissiles et fertiles
dont la puissance maximale ne depasse pas 1 kW
de duree permanente thermique).

3. Installations servant exclusivement a stocker en
permanence ou & eliminer definitivement des
dechets radioactifs.

4. Usines integrees de premiere fusion de la fonte et
de 1'acier.

5. Installations • destinees a 1'extraction d'amiante
ainsi qu'au traitement et a la transformation
d'amiante et de produits contenant de 1'amiante :
pour les produits en amiante-ciments, une pro-
duction annuelle de plus de 20.000 tonnes de
produits finis; pour les garnitures de friction, une
production annuelle de plus de 50 tonnes de
produits finis; pour les autres utilisations de
1'amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes
par an.

olie vervaardigen), alsmede installaties voor de
vergassing en vioeibaarmaking van ten minste
500 ton steenkool of bitumineuze schisten per
dag.

2. Thermische centrales en andere verbrandings-
installaties met een warmtevermogen van ten
minste 300 MW, alsmede kerncentrales en an-
dere kernreactoren (met uitzondering van de
onderzoekinstallaties voor de produktie en
verwerking van splijt- en kweekstoffen, met een
constant vermogen van ten hoogste 1 thermische
kW).

3. Installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de
permanente opslag of de definitieve verwijdering
van radioactief afval. . -

4. Geintegreerde hoogovenbedrijven voor de pro-
duktie van ruwijzer en staal.

5. Installaties voor de winning van asbest, alsmede
voor de behandeling en de verwerking van asbest
en asbesthoudende produkten : voor produkten
van asbestcement, met een jaarproduktie van
meer dan 20.000 ton eindprodukten, voor rem-
voeringen, met een jaarproduktie van meer dan
50 ton eindprodukten, alsmede — voor andere
toepassingsmogelijkheden van asbest — met een
gebruik van meer dan 200 ton per jaar.

6. Installations chimiques integrees. 6. Geintegreerde chemische installaties.

7. Construction d'autoroutes, de votes rapides, de
toutes infrastructures routieres de quatre bandes
de circulation ou plus, de voies pour Ie trafic a
grande distance des chemins de fer ainsi que
d'aeroports dont la piste de decollage et d'atter-
rissage a une longueur de 2.100 metres ou plus.

8. Ports de commerce maritime ainsi que les voies
navigables et les ports de navigation interieure
permettant 1'accession de bateaux superieurs a
1.350 tonnes.

9. Installations d'elimination des dechets toxiques
et dangereux par traitement chimique ou
stockage a terre.

10. Installations d'elimination par incineration de
dechets.

11. Installations d'epuration des eaux usees visees H
1'article 10, § I", 1° de la loi du 26 mars 1971 sur la
protection des eaux de surface centre la pollu-
tion, modifie par la loi du 16 juin 1989, et a
1'article 32octies de cette loi, y insere par la loi du
16 juin 1989.

12. Golfs.

7. Aanleg van autosnelwegen, autowegen, alle we-
gen met vier of meer rijstroken, spoorwegtrajec-
ten voor spoorverkeer .over lange afstand, als-
mede van vliegvelden met een start- en landings-
baan van ten minste 2.100 meter.

8. Zeehandelshavens alsmede waterwegen en ha-
vens voor de binnenvaart, bevaarbaar voor sche-
pen van meer dan 1.350 ton.

9. Afvalverwijderingsinstallaties voor chemische
omzetting of opslag in de grond van toxische en
gevaarlijke afvalstoffen.

10. Afvalverwijderingsinstallaties door verbranding.

11. Waterzuiveringsinstallaties, bedoeld bij arti-
kel 10, § 1, 1°, van de wet van 26 maart 1971 op
de bescherming van net oppervlaktewater tegen
vervuiling, gewijzigd bij de wet van 16 juni 1989,
en bij het bij de wet van 16 juni 1989 in die wet
ingelaste artikel 32octies.

12. Golfterreinen.
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13. Parkings d'au moins 500 emplacements de vehi-
cules.

14. Construction ou reconstruction de bureaux dont,
soit la superficie de planchers depasse 25.000 m2,
soit la hauteur est d'au moins cinq niveaux.

15. Construction d'infrastructure de communication,
souterraines ou aeriennes.

16. Construction de collecteurs d'eaux ou de bassins
d'orage. »

13. Parkings met ten minste 500 autostaanplaatsen.

14. Bouw of wederopbouw van kantoorgebouwen
met ofwel een vioeroppervlakte van meer dan
25.000 m2 ofwel een hoogte van ten minste vijf
bouwiagen.

15. Bouw van infrastructuur voor ondergronds of
luchtverkeer.

16. Bouw van hoofdriolen of stormbekkens. »

Art. 9 Art. 9

Dans la meme Region, 1'article premier, alinea 2
du reglement general pour la protection du travail,
approuve par 1'arrete du Regent du 11 fevrier 1946,
est remplace par 1'alinea suivant :

« Ces etablissements, divises en deux classes, ne
peuvent etre eriges, transformes ou deplaces qu'en
vertu d'une permission de 1'autorite administrative.
Leur nomenclature et leur classification fait 1'objet du
chapitre II du present titre, etant entendu que, dans
tous les cas, les etablissements vises a 1'article 3,
alinea 6, 2°, 3° et 4° sont consideres comme etant de
premiere classe. »

Voor hetzelfde Gewest wordt het tweede lid van
artikel 1 van het algemeen reglement voor de arbeids-
bescherming, goedgekeurd bij besluit van de Regent
van 11 februari 1946, vervangen door het volgende
lid:

« Deze in twee klassen ingedeelde inrichtingen
mogen noch opgericht, noch veranderd, verplaatst
worden tenzij mits vergunning vanwege de bestuurs-
overheid. De lijst en de indeling ervan is het voorwerp
van hoofdstuk II van de onderhavige titel, met dien
verstande dat de bij artikel 3, zesde lid, 2°, 3° en 4°,
bedoelde inrichtingen in elk geval beschouwd worden
als behorend tot de eerste klasse. »

Art. 10

Dans la meme Region, 1'article 3 du reglement
general pour la protection du travail, modifie par les
arretes royaux des 18 janvier 1963 et 22 avril 1974, est
complete par 1'alinea suivant :

« La demande d'autorisation est en outre soumise
aux procedures devaluation des incidences sur 1'envi-
ronnement institutes par Ie chapitre IV du present
titre, s'il s'agit :
1° soit d'un etablissement de premiere classe au sens

du chapitre II du present titre;

2° soit d'un etablissement figurant sur une liste
etablie par 1'Executif;

3° soit d'un etablissement vise par une prescription
d'un plan d'amenagement du territoire applicable
au moment de 1'entree en vigueur du present
alinea et prevoyant, soit des mesures particulieres
de publicite, soit 1'avis de la commission de
concertation, tant que cette prescription reste
applicable;

4° soit d'un etablissement vise a 1'annexe du present
titre. »

Art. 10

Voor hetzelfde Gewest wordt artikel 3 van het
algemeen reglement voor de arbeidsbescherming,
gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 januari
1963 en 22 april 1974, aangevuld met het volgende
lid:

« De aanvragen om vergunning worden bovendien
aan de bij hoofdstuk IV van de onderhavige titel
ingestelde procedure van milieu-effectbeoordeling
onderworpen, wanneer het gaat om :
1° een inrichting van eerste klasse in de zin van

hoofdstuk II van de onderhavige titel;

2° een op een door de Executieve opgestelde lijst
voorkomende inrichting;

3° een inrichting zoals bedoeld in een voorschrift van
een plan van ruimtelijke ordening dat bij de
inwerkingtreding van het onderhavige lid van
kracht is en voorschrijft ofwel speciale regelen van
openbaarmaking, ofwel het advies van de over-
legcommissie, zolang dat voorschrift toepasselijk
blijft;

4° een in de bijiage bij de onderhavige titel bedoelde
inrichting. »
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Art. 11

Dans la meme Region, a Particle 4 du meme
reglement, sont abroges :
1° les alineas2 et 3;
2° la derniere phrase de I'alinea 4, modifie par

1'arrete royal du 24 septembre 1958;
3° I'alinea 5, modifie par 1'arretd royal du 24 septem-

bre 1958.

Art. 12

Dans la meme Region, a 1'article 5 du meme
reglement, la disposition est precedee par les mots :
« En ce qui concerne les etablissements de seconde
classe, ».

Art. 11

Voor hetzelfde Gewest worden in artikel 4 van het
voormelde reglement weggelaten :
1° het tweede en derde lid;
2° de laatste zin van het bij koninklijk besluit van

24 September 1958 gewijzigde vierde lid;
3° het bij koninklijk besluit van 24 September 1958

gewijzigde vijfde lid.

Art. 12

Voor hetzelfde Gewest wordt artikel 5 van het
voormelde reglement aangepast als volgt : « Voor
inrichtingen van tweede klasse kunnen de aanvraag
om vergunning en de daarbij gevoegde plannen
tijdens het onderzoek door alle betrokkenen worden
ingezien. »

Art. 13 . Art. 13

Dans la meme Region, a 1'article 6, alinea 1" du
meme reglement, la disposition est precedee par les
mots : « En ce qui concerne les etablissements de
seconde classe, ».

Voor hetzelfde Gewest wordt de aanhef van het
eerste lid van artikel 6 van het voormelde reglement
aangepast als volgt: « Voor inrichtingen van tweede
klasse zai een lid van het College ...»

Art. 14 Art. 14

Dans la meme Region, 1'article 7, alinea 1" du
meme reglement est remplace par 1'alinea suivant :

« S'il s'agit d'un etablissement de premiere classe,
Ie dossier est transmis au gouverneur de la province :
1° par la commission de concertation dans Ie cas

prevu a 1'article 27ter/7, § 4, alinea 3;
2° par 1'administration communale, dans Ie cas prevu

a 1'article 27ter/12, alinea 4. »

Voor hetzelfde Gewest wordt het eerste lid van
artikel 7 van het voormelde reglement vervangen
door het volgende lid :

« Voor inrichtingen van eerste klasse wordt het
dossier aan de provinciegouverneur overgemaakt :
1° door de overlegcommissie in het bij artikel TIterI

7, § 4, derde lid, bedoelde geval;
2° door het gemeentebestuur in het bij artikel TIterI

12, vierde lid, bedoelde geval. »

Art. 15 Art. 15

Dans la meme Region, a 1'article 10, alinea 1° du
meme reglement : *
1° la disposition est precedee par les mots : « En

ce qui concerne les etablissements de seconde
classe, »; i

2° la phrase suivante est ajoutee : «En ce qui
concerne les etablissements de premiere classe, Ie
meme delai court a dater de la reception du
dossier par Ie gouverneur, conformement a 1'arti-
cle 7, alinea I". »

Art. 16

Dans la meme Region, a 1'article 13 du meme
reglement, modifie par 1'arrete royal du 22 avril 1974,
il est ajoute 1'alinea suivant :

Voor hetzelfde Gewest, het eerste lid van arti-
kel 10 van het voormelde reglement :
1° laten aanvangen als volgt : « Voor inrichtingen

van tweede klasse zai de overheid die ... »;

2° aanvullen met de volgende zin : « Voor inrichtin-
gen van eerste klasse gaat dezelfde termijn in bij
de ontvangst van het dossier door de gouverneur,
overeenkomstig artikel 7, eerste lid. »

Art. 16

Voor hetzelfde Gewest wordt aan artikel 13 van
het voormelde reglement, gewijzigd bij koninklijk
besluit van 22 april 1974, het volgende lid toege-
voegd :
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« A la demande de toute personne qui a introduit
un recours contre une autorisation delivree par la
deputation permanente, 1'Executif peut, sur avis des
fonctionnaires techniques competents et apres avoir
entendu Ie demandeur en suspension et Ie titulaire de
1'autorisation, ordonner, par une decision motivee, la
suspension de 1'autorisation jusqu'a ce qu'il statue sur
Ie recours, si 1'interesse invoque un moyen serieux
fonde sur la violation d'une disposition du chapitre IV
et a condition que 1'execution immediate de 1'autori-
sation attaquee risque de causer un prejudice grave
difficilement reparable. L'Executif statue sur la de-
mande en suspension, dans un delai de quarante-cinq
jours ».

« Op verzoek van elkeen die tegen een door de
bestendige deputatie uitgereikte vergunning in beroep
gaat, kan de Executieve op advies van de technisch
bevoegde ambtenaren, en na de verzoeker om op-
schorting en de houder van de vergunning te hebben
gehoord, bij met redenen omklede beslissing bevelen
dat de vergunning wordt opgeschort tot zij over het
beroep uitspraak doet, als de betrokkene een ernstige
rechtsgrond inroept die steunt op de schending van
een bepaling van hoofdstuk IV en op voorwaa'rde dat
de onmiddellijke uitvoering van de betwiste vergun-
ning moeilijk te herstellen ernstige schade zou kunnen
veroorzaken. De Executieve spreekt zich binnen een
termijn van vijfenveertig dagen over het verzoek tot
opschorting uit. »

Art. 17 . Art. 17

Dans la meme Region, a 1'article 14, alinea 3 du
meme reglement, modifie par 1'arrete du Regent du
6 juillet 1946, la disposition est precedee par les
mots : « En ce qui concerne les etablissements de
seconde classe, ».

Voor hetzelfde Gewest wordt de aanhef van het
derde lid van artikel 14 van het voormelde reglement,
gewijzigd bij besluit van de Regent van 6 juli 1946,
aangevuld als volgt : « Voor inrichtingen van tweede
klasse zai de overheid die uitspraak dient te doen,
oordelen of ... »

Art. 18 Art. 18

Dans la meme Region, a 1'article 17 du meme
reglement, modifie par 1'arrete royal du 31 aout 1959 :

1° la disposition de 1'alinea 3 est precedee par les
mots : « En ce qui concerne les etablissements de
seconde classe, »;

2° 1'alinea suivant est insere entre les alineas 3 et 4 :
« En ce qui concerne les etablissements de pre-
miere classe, la procedure est celle en vigueur
pour les etablissements de premiere classe soumis
a 1'autorisation de la deputation permanente. »

Voor hetzelfde Gewest, in artikel 17 van het voor-
melde reglement, gewijzigd bij koninklijk besluit van
31 augustus 1959, wordt
1° de aanhef van het derde lid aangevuld als volgt :

« Voor inrichtingen van tweede klasse zai het
College... »;

2° tussen net derde en vierde lid, een nieuw lid
ingevoegd, luidend als volgt : « Voor inrichtingen
van eerste klasse geldt de procedure voor inrich-,
tingen van eerste klasse waarvoor een vergunning
van de bestendige deputatie vereist is ».

Art. 19 Art. 19

Dans la meme Region, au titre premier du meme
reglement, il est ajoute un chapitre IV, redige comme
suit :

Voor hetzelfde Gewest wordt aan Titel I van het
voormelde reglement een hoofdstuk IV toegevoegd,
dat luidt als volgt :

« CHAPITRE IV « HOOFDSTUK IV

Dispositions relatives aux procedures devaluation
des incidences sur 1'environnement,

dans la Region de Bruxelles-Capitale

SECTION I"

Generality

Article 27tei!l

La mise en ceuvre des procedures institutes par Ie
present chapitre doit avoir principalement pour but :

Bepalingen betreffende
de milieu-effectbeoordeling

in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

AFDELINGI

Algemeenheden

Artikel 27ter/l

De tenuitvoerlegging van de bij het onderhavige
hoofdstuk ingestelde procedures moet hoofdzakelijk
tot doel hebben :
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1° de proteger et d'ameliorer la qualite du cadre de
vie et des conditions de vie de la population pour
lui assurer un environnement sain, sur et agreable;

2° d'instaurer entre les besoins humains et Ie milieu
de vie un equilibre qui permette a 1'ensemble de la
population de jouir durablement d'un cadre et de
conditions de vie convenables;

3° de gerer Ie milieu de vie et les ressources natu-
relles de facon a preserver leurs qualites et utiliser
rationnellement et judicieusement leurs potentia-
lites.

1° het leefklimaat en de levensomstandigheden van
de bevolking te beschermen en te verbeteren met
het oog op een gezond, veilig en aangenaam leef-
milieu;

2° tussen de menselijke behoeften en het leefmilieu
een evenwicht te scheppen dat de hele bevolking
blijvend een behoorlijk leefklimaat en levensvoor-
waarden biedt;

3° het leefmilieu en de natuurlijke rijkdommen zo te
beheren dat de kwaliteit ervan gevrijwaard blijft
en de mogelijkheden ervan verstandig en oordeel-
kundig worden benut.

Article 27ter/2 Artikel 27ter/2

Au sein du present chapitre, il faut entendre par :

1° pro jet : 1'existence, 1'exploitation ou la mise en
ceuvre de 1'etablissement faisant 1'objet de la
demande d'autorisation d'exploitation;

2° maltre de 1'ouvrage : la personne qui introduit la
demande d'autorisation d'exploitation;

3° notice : la notice devaluation prealable des inci-
dences sur 1'environnement;

4° effets ou incidences sur 1'environnement : effets
ou incidences a court ou a long terme, tempo-
raires, accidentels ou permanents, negatifs ou
positifs.

"̂
SECTION II

De la notice d'evaluation prealable
des incidences sur 1'environnement

Article 27terf3

§ I". Une notice doit figurer dans toute demande
d'autorisation d'exploitation.

§ 2. La notice est un document comportant une
premiere evaluation des effets du projet sur 1'environ-
nement, et devant permettre a la commission de
•concertation visee a 1'article TIterlQ de prendre la
decision visee a 1'article 27ter/7, §§ 2 et 3.

§ 3. La notice comporte les elements suivants :
1° une description du projet;
2° 1'indication des objectifs et la justification du

projet;
3" une premiere description des elements de 1'envi-

ronnement susceptibles d'etre affectes par Ie pro-
jet, tels qu'ils se presentent avant la realisation de
celui-ci;

4° un premier inventaire des effets previsibles du
projet sur 1'environnement;

5° une description des mesures essentielles envisa-
gees pour supprimer ou reduire les effets negatifs
du projet pour 1'environnement;

In het onderhavige hoofdstuk wordt verstaan
onder:
1° project : het bestaan, de exploitatie o£ de tenuit-

voerlegging van de inrichting die het voorwerp van
de aangevraagde exploitatie vergunning is;

2° opdrachtgever : degene die de exploitatievergun-
ning aanvraagt;

3° nota : de voorafgaande milieu-effectbeoordelings-
nota;

4° milieu-effect : tijdelijke, incidentele of blijvende,
negatieve of positieve weerslag of uitwerking op
korte of lange termijn.

AFDELING II

De voorafgaande
milieu-effectbeoordelingsnota

Artikel 27ter/5

§ 1. Bij eike aanvraag voor een exploitatievergun-
ning hoort een voorlopige nota.

§ 2. De nota is een stuk met een eerste schatting
van de uitwerking van het project op het milieu die de
bij artikel 27ter/6 bedoelde overlegcommissie moet
toelaten de bij artikel 27ter/7, §§2 en 3, bedoelde
beslissing te treffen.

§ 3. De nota bevat de volgende gegevens :
1° beschrijving van het project;
2° doel en rechtvaardiging van het project;

3° eerste beschrijving van de milieu-elementen die
door het project zouden kunnen worden getrof-
fen, in de toestand van v66r de realisatie van het
project;

4° eerste opsomming van de verwachte gevolgen van
het project voor het leefmilieu;

5° beschrijving van de voornaamste maatregelen die
in aanmerking worden genomen om de negatieve
gevolgen van het project voor het milieu uit te
schakelen of te beperken;
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6° une synthese des elements precedents.

La notice est etablie de maniere a situer Ie pro jet
au regard des criteres vises b 1'article 27ter/7, § 2. -.

L'Executif peut determiner plus precisement la
composition de la notice. II peut prevoir 1'integration
de la notice dans Ie corps du dossier d'autorisation
auquel s'attache la notice.

6° samenvatting van de voorgaande punten.

De nota is zo opgemaakt dat het project wordt
gezien in het licht van de bij artikel 27ter/7, § 2,
bedoelde criteria.

De Executieve kan nader bepalen wat er in de
nota moet staan. Zij kan bepalen dat de nota op te
nemen is in het dossier van de aanvraag voor een
vergunning waarop de nota betrekking heeft.

SECTION III

De la consultation de la population
et de la concertation prealable a I'etude d'incidences

Article 27tei/4

La notice et Ie dossier de demande d'autorisation
auquel elle s'attache sont soumis successivement a
une consultation de la population et a une concerta-
tion, conformement aux dispositions de la presente
section.

AFDELING III

Raadpleging van de bevolking
en overleg voor de effectbeoordeling

Artikel 27ter/4

Over de voorlopige nota en het dossier van de
aanvraag voor een vergunning waarop zij betrekking
heeft, wordt achtereenvolgens de bevolking geraad-
pleegd en overleg gepleegd, overeenkomstig de bepa-
lingen van de onderhavige afdeling.

Article 27ter/5 Artikel 27tei/5

L'Executif determine la procedure de consultation
de la population visee a 1'article 27ter/4 dans Ie respect
des principes suivants :
1° determination a 30 jours de la duree de la proce-

dure;
2° affichage des avis d'enquete aux endroits habituels

d'affichage et sur Ie terrain;
3° possibilite, pour toute personne, de consulter Ie

dossier pendant toute la duree de la procedure;
4° possibilite, pour toute personne, de presenter des

observations ou reclamations ou de proposer des
alternatives au projet, ainsi que de demander a
etre entendue par la commission de concertation
visee a 1'article 27ter/6.

Le dossier soumis ^ consultation comporte la
notice et le dossier de demande d'autorisation auquel
s'attache la notice. La consultation est organisee par
1'administration de la commune ou est envisage le
projet.

Article 27ter/6 .

§ I". La concertation se produit au sein d'une
commission de concertation composee conformement
au § 2.

§ 2. Deux membres sont designes par 1'Executif
parmi les fonctionnaires de 1'Administration de 1'ur-
banisme et de 1'amenagement du territoire.

De Executieve bepaalt de procedure voor de bij
artikel 27ter/4 bedoelde raadpleging van de bevolking
met inachtneming van de volgende beginselen :
1° duur van de procedure : 30 dagen;

2° aanplakken van het bericht over het onderzoek op
de gebruikelijke aanplakborden en ter plaatse;

3'' mogelijkheid voor iedereen om tijdens de duur
van de procedure het dossier in te zieri;

4° mogelijkheid voor iedereen om opmerkingen of
bezwaren in te dienen of wisseloplossingen voor
het project voor te stellen en om te vragen door de
bij artikel 27ter/6 bedoelde overlegcommissie te
worden gehoord.

Het te raadplegen dossier bevat de nota en het
dossier van de aanvraag van een vergunning waarop
de nota betrekking heeft. De raadpleging wordt
georganiseerd door het bestuur van de gemeente
waarvoor het project bestemd is.

• Artikel 27ter/6

§ 1. Het verslag heeft plaats in een overeenkoms-
tig § 2 samengestelde overlegcommissie.

§ '2. Twee leden worden door de fexecutieve aan-
gewe^en onder de ambtenaren van het Bestuur van
stedebouw en ruimtelijke ordening.
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Deux membres sont designes par 1'Executif parmi
les fonctionnaires de 1'Institut bruxellois pour la
gestion de 1'environnement.

Deux membres sont designes par Ie college des
bourgmestre et echevins de la commune oil est
envisage Ie projet. Si plusieurs communes sont
concernees, chacun de leur college des bourgmestre et
echevins designe un representant. Si plus de deux
communes sont concernees, Ie nombre de membres
designes par les colleges des bourgmestre et echevins
peut exceder deux, dans Ie respect de la regle fixee a
la phrase precedente. En ce cas, pour 1'ensemble
qu'ils constituent, les membres designes par les col-
leges des bourgmestre et echevins disposent de deux
voix.

Deux membres sont designes par Ie conseil d'ad-
ministration de la Societe de developpement regional
de Bruxelles.

Les membres vises aux alineas I", 2 et 4 peuvent
varier en fonction des communes concernees.

Deux membres suppleants sont designes.

§ 3. L'Executif arrete la liste des personnes et
organismes entendus d'office par la commission de
concertation, ainsi que les modalites de leur convoca-
tion. En outre, la commission entend Ie maitre de
1'ouvrage, s'il Ie desire, et ses conseillers eventuels,
ainsi que toute personne qui, au cours de la procedure
de consultation de la population a demande a etre
entendue, et ses conseillers eventuels.

§ 4. L'organisation et les regles de fonctionnement
de la commission de concertation sont determinees
par 1'Executif, dans Ie respect des principes suivants :

1° possibilite, pour les membres de la commission, de
se faire assister par des experts;

2° possibilite, pour tout membre de la commission,
de joindre aux proces-verbaux des reunions, une
note exprimant son opinion;

3° tenue d'un registre, accessible au public, des
proces-verbaux des reunions de la commission.

Twee leden worden door de Executieve aangewe-
zen onder de ambtenaren van het Brussels instituut
voor milieubeheer.

Twee leden worden aangewezen door het college
van burgemeester en schepenen van de gemeente
waarvoor het project bestemd is. Als er verscheidene
gemeenten bjj betrokken zijn, wijst elk college van
burgemeester en schepenen een vertegenwoordiger
aan. Als er meer dan twee gemeenten bij betrokken
zijn, dan mogen de colleges van burgemeester en
schepenen samen meer dan twee leden aanwijzen met
inachtneming van de in de vorige zin vastgelegde
regel; in dat geval beschikken de door de colleges van
burgemeester en schepenen aangewezen leden samen
over twee stemmen.

Twee leden worden door de raad van bestuur van
de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor
Brussel aangewezen.

De bij het eerste, tweede en vierde lid bedoelde
leden kunnen wisselen in functie van de betrokken
gemeenten.

Er worden twee plaatsvervangende leden aange-
wezen.

§ 3. De Executieve stelt de lijst op van de perso-
nen en instellingen die van ambtswege door de
overlegcommissie worden gehoord, alsmede de mo-
daliteiten voor hun oproeping. De commissie hoort
ook de opdrachtgever, als hij dat wenst, en diens
eventuele raadslieden, alsmede ieder die tijdens de
raadpleging van de bevolking heeft gevraagd te wor-
den gehoord, met diens eventuele raadslieden.

§ 4. De organisatie en de regels voor de werking
van de overlegcommissie worden door de Executieve
bepaald met inachtneming van de volgende begin-
selen :
1° mogelijkheid voor de leden van de commissie om

zich door deskundigen te doen bijstaan;
2° mogelijkheid voor alle leden van de commissie om

aan de notulen van de vergaderingen een nota met
hun eigen mening toe te voegen;

3° houden van een voor. het publiek toegankelijk
register met de notulen van de commissievergade-
ringen.

Article 27ter/7 Artikel 27ter/7

§ I". La commission de concertation se prononce
en vertu du present article, sur base d'un dossier
comportant la notice, Ie dossier d'autorisation auquel
s'attache la notice, et Ie proces-verbal de cloture de la
procedure de consultation ainsi que les observations
et reclamations de la population.

§ 1. De overlegcommissie spreekt zich krachtens
het onderhavige artikel uit aan de hand van een
dossier dat bevat : de nota, het dossier van de
aanvraag voor een vergunning waarop de nota be-
trekking heeft, het slotprotocol van de raadpleging en
de opmerkingen en bezwaren van de bevolking,
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§ 2. La commission de concertation a pour mission
de decider si Ie projet requiert 1'etablissement d'une
etude d'incidences.

Cette decision est motivee en fonction de la nature
ou de 1'importance soit du projet, soit de ses inci-
dences previsibles sur 1'environnement.

Dans 1'annee de 1'entree en vigueur du present
chapitre, 1'Executif arrete une liste de criteres permet-
tant a la commission de concertation de prendre sa
decision. Cette liste ne peut avoir pour effet d'empe-
cher la commission de decider qu'un projet requiert
1'etablissement d'une etude d'incidences.

Dans tous les cas, les projets relatifs aux etablis-
sements vises a 1'annexe du present titre requierent
1'etablissement d'une etude d'incidences.

§ 3. La decision par laquelle 1'etablissement d'une
etude d'incidences est prescrit determine en outre,
tenant compte des criteres indiques au § 2, alinea 2 :
1° 1'identite de la personne ou de 1'institution que

choisit la commission de concertation pour realiser
1'etude, parmi les personnes et institutions'agreees
conformement a 1'article liter 19 et presentant
toutes garanties d'independance par rapport au
maitre de 1'ouvrage;

2° les objectifs, les principaux elements requis de
1'etude d'incidences et ses modalites de realisation
ainsi que, Ie .cas echeant, les alternatives au projet
proposees lors de la procedure de consultation de
la population, qui ne peuvent raisonnablement
etre retenues pour 1'examen et 1'evaluation vises a
1'article 27ter/8, alinea I", 8°;

3° la composition et les regles de fonctionnement du
comite d'accompagnement de 1'etude, conforme-
ment a 1'article 27ter/10.

§ 4. Dans un delai de quarante-cinq jours a dater
de la reception du dossier vise au § I", la commission
de concertation transmet la decision visee aux §§ 2 et
3 au maitre de 1'ouvrage. Passe ce delai, la commis-
sion perd toute competence pour prendre une deci-
sion sur base des §§ 2 et 3.

La perte de competence visee a 1'alinea 1" ne porte
cependant pas prejudice a 1'obligation d'etablir une
etude d'incidences, lorsque cette obligation est pres-
crite par ou en vertu du present titre. Dans cette
hypothese :
1° Ie maitre de 1'ouvrage choisit la personne ou

1'institution chargee de realiser 1'etude, parmi les
personnes et institutions agreees conformement a
1'article 27ter/9;

2° les dispositions du present chapitre qui suivent
sont applicables, a 1'exception de 1'article 27ter/10;

§ 2. De overlegcommissie heeft tot taak te beslis-
sen of voor het project een milieu-effectbeoordeling
vereist is.

Die beslissing is afhankelijk van de aard of de
omvang van het project of van de te verwachten weer-
slag ervan op het leefmilieu.

Binnen het jaar na de inwerkingtreding van het
onderhavige hoofdstuk stelt de Executieve een lijst op
met de criteria die de overlegcommissie in staat
stellen haar beslissing te treffen. Die lijst mag niet tot
gevolg hebben dat de commissie verhinderd wordt te
beslissen dat voor een project een effectbeoordeling
vereist is.

Voor de in de bijiage bij de onderhavige titel
bedoelde projecten is in elk geval een milieu-effect-
beoordeling vereist.

§ 3. In de beslissing waarbij een effectbeoordeling
wordt bevolen, wordt bovendien, rekening houdend
met de in § 2, tweede lid, bedoelde criteria, vermeld :
1° de persoon of instelling die door de overlegcom-

missie voor het onderzoek is gekozen onder de
overeenkomstig artikel 27ter/9 erkende personen
of instellingen die alle waarborgen inzake onaf-
hankelijkheid t.o.v. de opdrachtgever bieden;

2° het doel, de voornaamste elementen en de modali-
teiten voor de uitovering van de effectbeoordeling
en, in voorkomend geval, de wisseloplossingen
voor het project die bij de raadpieging van de
bevolking werden voorgesteld die redelijkerwijze
niet in aanmerking komen voor het bij arti-
kel 27ter/8, eerste lid, 8°, bedoelde onderzoek en
beoordeling;

3° de samenstelling en de regels voor de werking van
het comite voor de begeleiding van het onderzoek,
overeenkomstig artikel 27ter/10.

§ 4. Binnen vijfenveertig dagen vanaf de ont-
vangst van het bij § 1 bedoelde dossier maakt de
overlegcommissie de bij de §§2 en 3 bedoelde
beslissing aan de opdrachtgever over. Na die termijn
verliest de commissie de mogelijkheid om een beslis-
sing te nemen op grond van de §§ 2 en 3.

Het veriies van de bij het eerste lid bedoelde
bevoegdheid doet echter geen afbreuk aan de ver-
plichting tot het opmaken van een effectbeoordeling
wanneer die verplichting door of krachtens de onder-
havige wet is opgelegd. In dat geval :
1° kiest de opdrachtgever de persoon of instelling die

met het onderzoek wordt belast, onder de over-
'eenkomstig artikel 27ter/9 erkende personen en
instellingen;

2° zijn de volgende bepalingen van de onderhavige
titel van toepassing, met uitzondering van arti-
kel 27ter/10:
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3° 1'auteur de 1'etude decide de 1'achevement de
celle-ci.

Des qu'elle a pi-is la decision de ne pas prescrire
1'etablissement d'une etude d'incidences ou qu'elle a
perdu toute competence pour se prononcer, en dehors
de 1'hypothese visee a 1'alinea 2, la commission de
concertation transmet Ie dossier au gouverneur de la
province.

Dans 1'hypothese visee a 1'alinea 2, des qu'elle a
perdu toute competence pour se prononcer, la com-
mission de concertation transmet Ie dossier au maitre
de 1'ouvrage.

§ 5. Si elle decide de ne pas prescrire 1'etablis-
sement d'une etude d'incidences ou si elle perd toute
competence pour prendre une decision sur base des
§§ 1" et 2 et que 1'hypothese visee au § 4, alinea 2 n'est
pas applicable, la commission de concertation emet
un avis motive sur Ie projet. Elle transmet cet avis a
1'autorite competente pour statuer sur la demande
d'autorisation.

3° beslist degene die het onderzoek doet, over de
beeindiging daarvan.

Nadat de overlegcommissie beslist heeft geen
effectbeoordeling te bevelen of de bevoegdheid om
zich uit te spreken kwijt is, behalve in het bij het
tweede lid bedoelde geval, maakt zij het dossier over
aan de provinciegouverneur.

In het bij het tweede lid bedoelde geval maakt de
overlegcommissie, nadat zij de bevoegdheid om zich
uit te spreken kwijt is, het dossier aan de opdracht-
gever over.

§ 5. Als de overlegcommissie beslist geen effect-
beoordeling te bevelen of als zij de bevoegdheid om
een beslissing te nemen verliest op grond van de §§ 1
en 2 en het bij § 4, tweede lid, bedoelde geval niet
toepasselijk is, dan brengt zij over het project een met
redenen omkleed advies uit. Dat adyies wordt overge-
maakt aan de instantie die bevoegd is voor de uit-
spraak over de aangevraagde vergunning.

SECTION IV

De la realisation de V etude d'incidences

Article 27ter/8

Sans prejudice des elements requis par la commis-
sion de concertation, toute etude d'incidences
comporte au minimum les elements suivants :

1° les donnees, fournies par Ie maitre de 1'ouvrage,
relatives ^ la description du projet, a ses objectifs
et a sa justification;

2° un releve des prestations accomplies, la mention
des methodes d'analyse utilisees, et une descrip-
tion des difficultes recontrees;

3° une description et une evaluation detainees et
precises des elements de .Tenvironnement suscep-
tibles d'etre affectes par Ie projet, tels qu'ils se
presentent avant la realisation de celui-ci;

4° un inventaire et une evaluation detailles et precis
- des effets du projet sur 1'environnement;
5° une etude de la conformite et de la compatibilite

du projet avec les dispositions et prescriptions
legislatives et reglementaires applicables;

6° les donnees, fournies par Ie maitre de 1'ouvrage,
relatives aux mesures envisagees pour supprimer
ou reduire les effets negatifs du projet sur 1'envi-
ronnement;

7° une evaluation de la pertinence des mesures
indiquees au 6°;

8° 1'examen des alternatives au projet proposees
lors de la procedure de consultation de la popula-
tion, ainsi que 1'evaluation de leurs incidences sur
1'environnement;

AFDELING IV

Uitvoering van de effectbeoordeling

Artikel 27ter/8

Onverminderd de door de overlegcommissie ge-
vraagde elementen, omvat eike effectbeoordeling ten
minste de volgende elementen :

1° door de opdrachtgever verstrekte gegevens over
het project, zijn doel en zijn rechtvaardiging;

2° overzicht van de geleverde prestaties, vermelding
van de gevolgde onderzoeksmethoden en be-
schrijving van de tegengekomen moeilijkheden;

3° grondige beschrijving en beoordeling van de
milieu-elementen die door het project zouden
kunnen worden getroffen, zoals zij waren voor de
tenuitvoerlegging van het project;

4° uitvoering en nauwkeurig overzicht van de weer-
slag van het project op het milieu;

5° onderzoek naar de overeenstemming en de ver-
enigbaarheid van het project met de toepasse-
lijke wets- en overheidsbepalingen;

6° door de opdrachtgever verstrekte gegevens over
de in aanmerking genomen maatregelen om de
negatieve weerslag van het project op het milieu
uit te schakelen of te beperken; •

7° een beoordeling van de deugdelijkheid van de bij
6° vermelde maatregelen;

8° onderzoek van de bij de raadpleging van de
bevolking voorgestelde wisseloplossingen en
beoordeling van hun milieu-effect;
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9° toutes propositions eventuelles d'autres mesures
pour supprimer ou reduire les effets negatifs du
projet sur 1'environnement, en ce compris, au'
besoin, 1'abandon du projet;

10° un resume succinct, clair et comprehensible pour
Ie public des elements precedents.

L'Executif peut fixer un canevas general de 1'ela-
boration des etudes d'incidences.

Article 27ter/9

§ .1". Toute etude d'incidences est etablie par une
personne ou une institution prealablement agreee par
I'Executif pour assurer Ie service public de 1'etablis-
sement d'etudes d'incidences. Le defaut de determi-
nation, par I'Executif, de personnes ou d'institutions
agreees conformement au present article, ne fait pas
obstacle b ce que soit choisie la personne ou 1'institu-
tion chargee d'etablir une etude d'incidences.

§ 2. L'Executif determine les conditions d'octroi et
la procedure d'agrement.

II suspend ou retire 1'agrement lorsqu'il constate
qu'une personne ou une institution agreee ne respecte
pas les conditions d'octroi' de 1'agrement, n'offre pas
les garanties d'mdependance requises par rapport au
maitre de 1'ouvrage d'un projet dont il realise 1'etude
d'incidences, ou realise ou a realise mediocrement
une etude d'incidences. L'interesse est prealablement
entendu. L'Executif determine la procedure de sus-
pension et de retrait de 1'agrement.

§ 3. Le maitre de 1'ouvrage d'un projet faisant
1'objet d'une etude transmet ^ 1'auteur de celle-ci
toutes informations utiles pour son etablissement.

§ 4. Les prestations de 1'auteur d'une etude
d'incidences sont honorees par la Region de Bruxel-
les-Capitale. Celle-ci est tenue d'en recouvrer le
montant aupres du maitre de 1'ouvrage du projet dont
1'etude d'incidences a ete etablie.

9° alle eventuele andere voorstellen om de nega-
tieve uitwerking van het project op het milieu uit
te schakelen of te beperken, zonodig met inbe-
grip van het opgeven van het project;

10° een bondige, duidelijke en voor het publiek
begrijpelijke samenvatting van de vorige ele-
menten.

De Executieve kan een algemeen schema voor de
uitwerking van de effectbeoordelingen vastleggen.

Artikel 27ter/9

§ 1. Een effectbeoordeling wordt opgemaakt
door een persoon of instelling die vooraf door de
Executieve erkend is voor de openbare bediening van
het opstellen van effectbeoordelingen. Dat de Execu-
tieve geen personen of instellingen heeft erkend
overeenkomstig het huidige artikel, verhindert niet
dat de met het opmaken van een effectbeoordeling
belaste persoon of instelling gekozen wordt.

§ 2. De Executieve bepaalt de voorwaarden voor
het verlenen van en de procedure voor de erkenning.

Zij schort de erkenning op of trekt deze in
wanneer zij vaststelt dat een erkende persoon of
instelling de voorwaarden voor het verlenen van de
erkenning niet naleeft, de vereiste waarborgen van
onafhankelijkheid t.o.v. de opdrachtgever van een
project, waarvoor hij/zij de effectbeoordeling doet,
niet biedt. of een middelmatige effectbeoordeling
aflevert. De betrokkene wordt vooraf gehoord. De
Executieve bepaalt de procedure voor de opschorting
of intrekking van de erkenning.

§ 3. De opdrachtgever van een project waarvoor^
een beoordeling wordt gemaakt, bezorgt aan de
maker ervan alle voor het opmak'en dienstige inlich-
tingen.

§ 4. De prestaties van de maker van een effect-
beoordeling worden vergoed door het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest dat die uitgave terugvordert
van de opdrachtgever van het project waarover de
beoordeling is gemaakt.

Article 27tertl0 Artikel 27ter/i0

§ I". Un comite d'accompagnement suit le derou-
lement de toute etude d'incidences.

§ 2. Tout comit6 d'accompagnement est compose,
a tout le moins majoritairement, de membres de la
commission de concertation, qui en determine la
composition. Lorsqu'elle en fait la demande avant
que ne soit prise la decision visee a 1'article 27ter/7,
§ 3, toute association ayant pour objet la defense de
1'environnement ou des habitants a le droit de desi-
gner un representant ayant voix deliberative au sein

§ 1. Een begeleidingscomite volgt het verloop van
de effectbeoordeling.

§ 2. Elk begeleidingscomite bestaat, ten minste
voor de meerderheid, uit leden van de overlegcom-
missie die de samenstelling ervan vaststelt. Eike
vereniging die de bescherming van het milieu of van
de inwoners beoogt, heeft, wanneer zij de aanvraag
doet voor de bij artikel 27ter/10, § 3, bedoelde beslis-
sing is getroffen, het recht voor het begeleidings-
comite een stemgerechtigde vertegenwoordiger aan te
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du comite d'accompagnement; pour 1'ensemble qu'ils
constituent, les membres du comite d'accompagne-
ment designes par ces associations ne peuvent dispo-
ser de plus du tiers des voix.

L'Executif peut arreter des regles. generales de
composition et de fonctionnement'des comites d'ac-
compagnement.

§ 3, L'auteur d'une etude d'incidences tient regu-
lierement informe Ie comite d'accompagnement du
deroulement de 1'etude.

Le comite d'accompagnement peut demander b
1'auteur d'une etude d'incidences toute information
sur le deroulement de celle-ci. II peut lui adresser
toutes observations ou recommandations utiles. II
decide de 1'achevement de 1'etude, cette decision
etant transmise a 1'autorite competente pour statuer
sur la demande de permis.

wijzen; de door die vereniging aangewezen leden van
het begeleidingscomite mogen samen over met meer
dan een derde van de stemmen beschikken.

De Executieve kan algemene regels voor de sa-
menstelling en de werking van de begeleidingscomites
vaststellen.

§ 3. De maker van een effectbeoordeling houdt
het begeleidingscomite op de hoogte van het verioop
van het onderzoek.

Het begeleidingscomite mag de maker van een
effectbeoordeling alle gewenste inlichtingen over het
verioop daarvan vragen. Het mag hem nuttige op-
merkingen of aanbevelingen verstrekken. Het beslist
over het beeindigen van het onderzoek. Die beslissing
wordt overgemaakt aan de instantie die bevoegd is
voor de uitspraak over de aangevraagde vergunning.

SECTION V AFDELING V

De la consultation de la population
et du college des bourgmestre et echevins,

et de la cancellation posterieure
a 1'etude d'incidences

Article 27tet/ll

Lorsque 1'etude d'incidences est achevee, il est
precede successivement a une consultation de la
population et du college des bourgmestre et echevins,
et b une concertation conformement aux dispositions
du present chapitre.

Article 27ter//2

L'Executif determine la procedure de consultation
de la population visee a 1'article 27ter/ll, dans le
respect des principes suivants :

1° determination a 30 jours de la duree de la proce-
dure;

2° affichage des avis d'enquete aux endroits habituels
d'affichage, sur le terrain et publication des avis
dans deux quotidiens diffuses dans la region;

3° possibilite, pour toute personne, de consulter le
dossier pendant toute la duree de la procedure;

4° possibilite, pour toute personne, de presenter des
reclamations ou des observations, ainsi que de
demander ^ etre entendue par la commission de
concertation.

Le dossier soumis a consultation comporte la
notice, le dossier de demande d'autorisation auquel
s'attache la notice, le proces-verbal de cloture de la

Raadpleging van de bevolking
en van het college van burgemeester en schepenen

en overleg na de
milieu-effectbeoordeling

Artikel 27tei/ll

Wanneer de effectbeoordeling af is, wordt achter-
eenvolgens overgegaan tot een raadpleging van de
bevolking, en een overleg, overeenkomstig de bepa-
lingen van het onderhavige hoofdstuk.

Artikel 27ter/12

De Executieve bepaalt de procedure voor de bij
artikel 27ter/ll bedoelde raadpleging van de be-
volking met inachtneming van de volgende begin-
selen :
1° duur van de procedure 30 dagen;

2° aanplakken van de berichten over het onderzoek
op de .gebruikelijke aanplakborden ter plaatse en
bekendmaking van de berichten in twee in de
streek verspreide dagbladen;

3° mogelijkheid voor iedereen om het dossier in te
zien zolang de procedure duurt;

4° mogelijkheid voor iedereen om opmerkingen of
klachten in te dienen of wisseloplossingen voor het
project voor te stellen en om te vragen door de
overiegcommissie te worden gehoord.

Het te raadplegen dossier be vat de nota, het
dossier van de aanvraag voor een vergunning waarop
de nota betrekking heeft, het bij artikel 27ter/4 be-
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procedure de consultation visee a 1'article 27ter/4 ainsi
que les reclamations et observations de la population,
la decision de la commission de concertation visee a
1'article 27ter/7, §§ 2 et 3, 1'etude d'incidences et les
proces-verbaux des reunions du comite d'accompa-
gnement.

La consultation est organisee par 1'administration
de la commune ou est envisage Ie projet. Lorsque la
consultation de la population est terminee, 1'adminis-
tration cornmunale transmet Ie dossier au gouverneur
de la province, avec 1'avis motive du college des
bourgmestre et echevins.

Article 27tei/13

§ I". La concertation se produit au sein de la
commission de concertation composee et organisee
conformement a 1'article 27ter/6.

§ 2. La commission de concertation se prononce
en vertu du present article, sur base d'un dossier
comportant les 61ements indiques a 1'article 27ter/12,
alinea 2, Ie proces-verbal de cloture de la procedure
de consultation visee a 1'article 27ter/ll ainsi que les
observations et reclamations de la population et 1'avis
du college des bourgmestre et echevins.

§ 3. La commission de concertation a pour mission
d'examiner 1'etude d'incidences, les observations et
reclamations de la population emises lors de la
procedure de consultation visee a 1'article 27ter/ll, et
de donner un avis motive sur Ie projet. Elle transmet
son avis a 1'autorite competente pour statuer sur la
demande d'autorisation.

doelde slotprotocol van de raadpleging, de bezwaren
en opmerkingen van de bevolking, de bij artikel TIterI
7, §§ 2 en 3, bedoelde beslissing van de overlegcom-
missie, de effectbeoordeling en de notulen van de
vergaderingen van het begeleidingscomite.

De raadpleging wordt georganiseerd door het
bestuur van de gemeente waarvoor het project be-
stemd is. Wanneer de raadpleging van de bevolking
beeindigd is, maakt het gemeentebestuur het dossier
aan de provinciegouverneur over met het met rede-
nen omkleed advies van het college van burgemeester
en schepenen.

Artikel 27tei/13

§ 1. Het overleg heeft plaats in de overeenkom-
stig artikel 27ter/6 samengestelde en georganiseerde
overlegcommissie.

§ 2. De overlegcommissie spreekt zich krachtens
het onderhavige artikel uit aan de hand van een
dossier dat omvat: de bij artikel 27ter/12, tweede lid,
vermelde elementen, het slotprotocol van de bij
artikel 27ter/ll bedoelde raadpleging, de opmerkin-
gen en bezwaren van de bevolking en het advies van
het college van burgemeester en schepenen.

§ 3. De overlegcommissie heeft tot taak de effect-
beoordeling en de tijdens de bij artikel 27ter/ll be-
doelde raadpleging uitgebrachte opmerkingen en
bezwaren te onderzoeken .en een met redenen om-
kleed advies over het project uit te brengen. Zij
maakt haar advies over aan de overheid die bevoegd
is voor de uitspraak over de aangevraagde vergun-
ning.

SECTION VI

Des actes et travaux faisant I'objet
de plusieurs decisions

soumises aux procedures devaluation
des incidences sur I'environnement

Article 27tei/14

Dans chacune des hypotheses qui suivent, la
commission de concertation ne peut requerir 1'etablis-
sement d'une etude d'incidences que si et dans la
mesure ou, aux termes d'une decision motivee, il lui
apparait que des elements nouveaux ou complemen-
taires d'etude doivent etre realises :
1° lorsqu'elle est saisie de la notice s'attachant a une

demande d'autorisation introduite pour un etablis-
• sement situe dans Ie perimetre d'un plan particu-

lier d'amenagement et qui a, a ce titre, fait I'objet
de procedures devaluation des incidences sur
I'environnement, si la decision visee a 1'article 90,

AFDELING VI

Handelingen en werken
die het voorwerp zijn

van verscheidene beslissingen onderworpen
aan milieu-effectbeoordeling

Artikel 27ter/14

In elk van de volgende gevallen kan de
overlegcommissie slechts een effectbeoordeling eisen
als en voor zover het haar volgens een met redenen
omklede beslissing voorkomt dat nieuwe of bijko-
mende elementen moeten worden onderzocht :

1° wanneer haar de nota wordt voorgelegd die be-
trekking heeft op de aanvraag van een vergunning
voor een inrichting binnen het gebied van 'een
bijzonder plan van aanleg die het voorwerp is
geweest van een milieu-effectbeoordeling, wan-
neer de beslissing, bedoeld bij artikel 90, §§ 2 en
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§§ 2 et 3 de la loi du 29 mars 1962 organique de
1'amenagement du territoire et de 1'urbanisme, y
insere par 1'ordonnance du Conseil de la Region
de Bruxelles-Capitale du ..., a ete ou aurait du
etre prise, a cette occasion, depuis deux ans au
maximum;

2° lorsqu'elle est saisie de la notice s'attachant a une
demande d'autorisation et que, pour Ie meme
bien, une demande d'une decision de meme na-
ture avait deja ete introduite et, a ce titre, fait
1'objet de procedures devaluation des incidences
sur 1'environnement, si la decision visee a 1'arti-
cle 27ter/7, §§ 2 et 3, a ete ou aurait du etre prise, a
cette occasion, depuis deux ans au maximum;

3, van de wet van 29 maart 1962 houdende organi-
satie van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw, dat bij ordonnantie van... van de
Raad van bet Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in
die wet is ingevoegd, bij die gelegenheid sedert ten
hoogste twee jaar genomen is of had moeten zijn;

2° wanneer haar de nota wordt voorgelegd die be-
trekking heeft op een aanvraag van vergunning en
wanneer voor hetzelfde goed reeds een aanvraag
voor een beslissing van dezelfde aard ingediend
werd en het voorwerp van een milieu-effectbeoor-
deling was, indien de bij artikel 27ter/7, §§ 2 en 3,
bedoelde beslissing bij die gelegenheid sedert ten
hoogste twee jaar genomen is of had moeten zijn.

Article 27ter/75 Artikel 27tei/15

§ I". Toute demande d'une autorisation d'exploi-
tation soumise a la mise en oeuvre des procedures
devaluation des incidences sur 1'environnement, in-
troduite pour un etablissement requerant un permis
de batir ou faisant 1'objet d'une demande de certificat
d'urbanisme et soumis aux procedures devaluation
des incidences sur 1'environnement instituees par la
loi du 29 mars 1962 organique de 1'amenagement du
territoire et de 1'urbanisme, est introduite en meme
temps que la demande de permis de batir ou de
certificat d'urbanisme.

§ 2. Les deux demandes visees au § 1" component
la meme notice, qui prend en compte et integre les
preoccupations de chacun des systemes legislatifs ou
reglementaires concernes.

§ 3. Dans 1'hypothese visee au § I", les procedures
de consultation de la population et de concertation
prevues respectivement par Ie present titre etpar la
loi du 29 mars 1962, sont fusionnees en des proce-
dures uniques.

§ 4. Dans 1'hypothese visee au § I", une seule
etude d'incidences est realisee. Elle prend en compte
et integre les preoccupations de chacun des systemes
legislatifs et reglementaires concernes.

§ 5. L'Executif precise les dispositions du present
article.

§ 1. Eike aan de milieu-effectbeoordeling onder-
worpen aanvraag van een vergunning voor de exploi-
tatie van een inrichting waarvoor een bouwvergun-
ning vereist is of waarvoor een stedebouwkundig
attest aangevraagd is en die onderworpen is aan de
procedures inzake milieu-effectbeoordeling, ingesteld
bij de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw,
wordt ingediend samen met de aanvraag van de
bouwvergunning of het stedebouwkundig attest.

§ 2. Beide bij § 1 bedoelde aanvragen omvatten
dezelfde nota waarin met de wets- en overheidsbepa-
lingen van beide betrokken stelsels rekening is ge-
houden.

§ 3. In het bij § 1 bedoelde geval worden de
procedures voor de raadpleging van de bevolking en
voor het overleg, waarin de onderhavige titel, resp. de
wet van 29 maart 1962 voorziet, samengevoegd tot
gezamenlijke procedures.

§ 4. In het bij § 1 bedoelde geval wordt een
enkele effectbeoordeling opgemaakt. Daarin wordt
rekening gehouden met de wets- en overheids-
bepalingen van beide betrokken stelsels.

§ 5. De Executieve verduidelijkt de bepalingen
van het onderhavige artikel.

SECTION VII

De la mise H jour des etudes d'incidences

Article 27ter/16

§ I". A partir d'un delai de cinq ans a dater de
1'achevement d'une etude d'incidences, la commission
de concertation peut, aux termes d'une decision
motivee, requerir 1'etablissement de la mise a jour de

AFDELING VII

Het bijwerken van de milieu-effectbeoordelingen

Artikel 27ter/16

§ 1. Vanaf vijf jaar na de voltooiing van een
milieu-effectbeoordeling kan de overlegcommissie in
een met redenen omklede beslissing eisen dat de
studie wordt bijgewerkt. Onder dezelfde voorwaar-
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1'etude. Aux memes conditions, elle peut par apres
requerir 1'etablissement d'autres mises b jour.

§ 2. Sans prejudice des elements requis par la
commission, toute mise a jour d'une etude d'inci-
dences comporte au minimum les elements suivants :
1° un releve des prestations accomplies, la mention

des methodes d'analyse utilisees, et une descrip-
tion des difficultes rencontrees;

2° la description de 1'etablissement;
3° un inventaire et une evaluation detailles et precis

des effets de 1'existence et de 1'exploitation de
1'etablissement sur 1'environnement, ainsi qu'une
comparaison avec 1'inventaire et 1'evaluation pre-
cedemment realises;

4° une etude de la conformite et de la compatibilite
de 1'existence et de 1'exploitation de 1'etablis-
sement avec les dispositions et prescriptions legis-
latives et reglementaires applicables;

5° les donnees, fournies par Ie maltre de 1'ouvrage,
relatives aux mesures envisagees pour supprimer
ou reduire les effets negatifs des actes, travaux et
installations sur 1'environnement;

6° une evaluation de la pertinence des mesures
indiquees au 5°, et toutes propositions d'autres
mesures pour supprimer ou reduire les effets
negatifs de 1'existence et de 1'exploitation de
1'etablissement sur 1'environnement;

7° un resume succinct, clair et comprehensible pour
Ie public des elements precedents.

L'Executif peut fixer un canevas general d'elabo-
ration des mises a jour d'etudes d'incidences.

§ 3. Sont applicables en cas de mise a jour d'une
etude d'incidences, les articles Titerll, § 3, 27ter/9 a
27ter/12, alinea 3, et 27ter/13, §§ 1" et 2 du present
reglement.

§ 4. Apres 1'achevement de la mise a jour d'une
etude d'incidences, la commission de concertation a
pour mission d'examiner la mise a jour et les observa-
tions et reclamations emises lors de la procedure de
consultation visee a Particle 27ter/ll, et de formuler
des recommandations motivees de mesures destinees
a supprimer ou reduire les effets negatifs de 1'exis-
tence et de 1'exploitation de 1'etablissement sur 1'envi-
ronnement.

SECTION VIII

Dispositions diverses et dispositions transitoires

Article 27tert'17

Toute decision soumise a la mise en ceuvre des
procedures devaluation des incidences sur 1'environ-

den kan zij nadien eisen dat de studie nogmaals wordt
bijgewerkt.

§ 2. Onverminderd de door de commissie geeiste
elementen moet eike bijwerking van een effectbeoor-
deling ten minste de volgende punten omvatten :
1° lijst van de verrichte prestaties, vermelding van de

aangewende onderzoeksmethoden en beschrijving
van de tegengekomen moeilijkheden;

2° beschrijving van de installatie;
3° uitvoerige en nauwkeurige lijst en beoordeling van

de weerslag van het bestaan en de exploitatie van
de installatie op het leefmilieu, en vergelijking met
de vroegere lijst en beoordeling;

4° onderzoek van de overeenstemming en de ver-
enigbaarheid van de aanwezigheid en de exploita-
tie van de installatie met de toepasselijke wets- en
overheidsbepalingen;

5° door de opdrachtgever verstrekte gegevens over
de voorgenomen maatregelen om de negatieve
gevolgen van de hahdelingen, werken en installa-
ties voor het leefmilieu uit te schakelen of te
beperken;

6° beoordeling van de doeltreffendheid van de bij 5°
vermelde maatregelen en alle andere voorgestelde
maatregelen om de negatieve gevolgen van de
aanwezigheid en de exploitatie van de installatie
voor het milieu uit te schakelen of te beperken;

7° een beknopte, duidelijke en voor het publiek
begrijpelijke samenvatting van de vorige elemen-
ten.

De Executieve kan voor het bijwerken van effect-
beoordelingen een algemeen schema vaststellen.

§ 3. Bij het bijwerken van een milieu-effectbeoor-
. deling zijn van toepassing de artikelen llterll, §3,
27ter/9 tot 27 ter/12, derde lid, en 27ter/13, §§ 1 en 2,
van het onderhavige reglement.

§ 4. Nadat een effectbeoordeling is bijgewerkt
wordt zij onderzocht door de overlegcommissie die
ook de tijdens de bij artikel 27ter/ll bedoelde raad-
pleging gemaakte opmerkingen en bezwaren onder-
zoekt en met redenen omklede aanbevelingen doet
inzake maatregelen om de negatieve gevolgen van de
aanwezigheid en de exploitatie van de installatie voor
het leefmilieu uit te schakelen of te beperken.

AFDELING VIII

Diverse maatregelen en overgangsbepalingen

Artikel 27terfl7

Eike milieu-effectbeoord'elingsplichtige beslissing
is gemotiveerd t.o.v. de weerslag van het project op
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nement est motivee au regard des incidences du projet
sur 1'environnement et des objectifs fixes a Parti-
cle 27ter/l.

Article 27ter,/25

Quiconque fait entrave a un element des proce-
dures devaluation des incidences sur 1'environnement
ou soustrait des elements de dossier soumis a la
consultation de la population ou a la concertation
prevues par Ie present titre, est puni d'un emprison-
nement de un a six mois et d'une amende de 100 a
250 francs ou d'une de ces peines seulement.

Article 27ter/19

Tant que 1'Executif n'en a pas determine les
elements, les procedures de consultation de la popula-
tion visees au present chapitre sont, sans prejudice
des dispositions de celui-ci, menees selon les regles
fixees aux articles 4 a 13 de 1'arrete royal du 5 no-
vembre 1979 determinant, pour la Region bruxelloise,
les mesures particulieres de publicite applicables a.
certaines demandes de permis de batir et de lotir et
creant, pour chacune des communes de la region
bruxelloise, une commission de concertation en ma-
tiere d'amenagement local, etant entendu qu'a 1'arti-
cle 12 de cet arrete, les mots : « Dans les cas vises aux
articles 15 et 16 du present arrete » sont supprimes..

het leefmilieu en de bij artikel Titerll bepaalde
oogmerken.

Artikel met/18

Wie een element van de procedure voor een
nulieu-effectbeoordeling hindert of elementen Ont-
trekt aan de bij de onderhavige titel bedoelde raad-
pleging van de bevolking of overieg, wordt gestraft
met een tot zes maanden gevangenis en een boete van
100 tot 250 frank, of met een van beide straiten.

Artikel 27tei/19

Zolang de Executieve de elementen ervan niet
heeft bepaald, verloopt de in de onderhavige titel
bedoelde raadpleging van de bevolking, onvermin-
derd de bepalingen van de onderhavige titel, volgens
de regels die zijn bepaald bij de artikelen 4 tot 13 van
het koninklijk besluit van 5 november 1979 tot bepa-
ling, wat het Brusselse Gewest betreft, van de speciale
regelen van openbaarmaking die moeten worden
nageleefd inzake sommige bouw- en verkavelingsaan-
vragen en houdende instelling, voor eike gemeente
van het Brusselse Gewest, van een overiegcommissie
voor plaatselijke ordening, met dien verstande dat in
artikel 12 van dit besluit de woorden : « In de in
artikelen 15 en 16 van dit besluit bedoelde gevallen »
worden weggelaten.

Article 27teil20 Article 27ter/20

Tant que 1'Executif n'en a pas determine les
elements, les procedures de concertation visees au
present titre sont, sans prejudice des dispositions de
celui-ci, menees selon les regles fixees aux articles 17,
§§ 2 a 4, et 18 ^ 25 de 1'arrete royal cite du 5 novembre
1979, etant entendu que :

1° ^ 1'article 17, § 2, les mots : « Lorsqu'elle est saisie
en vertu de 1'article 15 ou de 1'article 16 » sont
supprimes;

2° 1'article 18 doit se lire comme suit :
« La commission est presidee par 1'un des mem-
bres designes par 1'Executif. Le vice-president est
1'un des membres designes par le college des
bourgmestre et echevins »;

3° a 1'article 21, les mots : « Cinq membres » sont
remplaces par les mots : « La moitie des mem-
bres ». »

Zolang de Executieve de elementen ervan niet
heeft bepaald, verloopt het in de onderhavige titel
bedoelde overieg, onverminderd de bepalingen' van
de onderhavige titel, volgens de regels die zijn be-
paald bij de artikelen 17, §§ 2 tot 4, en 18 tot 25 van
het voormelde koninklijk besluit van 5 november
1979, met dien verstande dat :
1" in artikel 17, § 2, de woorden : « Wanneer op de

commissie een beroep wordt gedaan krachtens
artikel 15 of artikel 16 » weglaten en § 2 laten
aanvangen als volgt : « De commissie brengt, om
hen te horen, bij elkaar ... »;

2° artikel 18 moet luiden als volgt :
« De commissie wordt voorgezeten door een van
de door de Executieve aangewezen leden. Onder-
voorzitter is een van de door het College van
burgemeester en schepenen aangewezen leden »;

3° in artikel 21 worden de woorden « vijf leden »
vervangen door de woorden « de helft van de
leden », zodat de zin aanvangt als volgt : « Er
dient ten minste de helft van de leden aanwezig te
zijn,...». »

Art. 20 Art. 20

Dans la meme Region, au titre premier du regle-
ment general pour la protection du travail, il est
ajoute 1'annexe suivante :

In hetzelfde Gewest wordt aan titel I van het
algemeen reglement voor de arbeidsbescherming de
volgende bijiage toegevoegd :
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« ANNEXE « BIJLAGE

Liste des etablissements vises
aiuc articles 3, alinea 6, 4" et 27ter/7,

§ 2, alinea 3 du reglement, applicables
dans la Region de Bruxelles-Capitale

1. Raffinerie de petrole brut (a rexclusion des entre-
prises fabriquant des lubrifiants a partir de petrole
brut) ainsi que les installations de gazeification et
de liquefaction d'au m'oins 500 tonnes de charbon
et de schiste bitumineux par jour.

2. Centrales thermiques et autres installations de
combustion .d'une puissance calorifique d'au
moins 300 MW.

Lijst van de inrichtingen, bedoeld bij de
in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toepasselijke

artikelen 3, zesde lid, 4" en 27ter/7,
§ 2, derde lid, van het reglement

1. Raffinaderijen van ruwe aardolie (met uitzonde-
ring van de bedrijven die uitsluitend smeermidde-
len uit ruwe olie vervaardigen), alsmede installa-
ties voor de vergassing en vioeibaarmaking van ten
minste 500 ton steenkool of bitumineuze schisten
per dag.

2.. Thermische centrales en andere verbrandings-
installaties met een warmtevermogen van ten
minste 300 MW.

3. Usines integrees de premiere fusion de la fonte et
de 1'acier.

4. Installations destinees a 1'extraction d'amiante
ainsi qu'au traitement et a la transformation
d'amiante : pour les produits en amiante-ciments,
une production annuelle de plus de 20.000 tonnes
de produits finis; pour les garnitures de friction,
une production annuelle de plus de 50 tonnes
de produits finis; pour les autres utilisations de
1'amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par
an.

5. Installations chimiques integrees.

6. Installations d'elimination des dechets toxiques et
dangereux par traitement chimique ou stockage a
terre.

7. Installations d'elimination par incineration de
dechets.

8. Installations d'epuration des eaux usees visees a
1'article 10, § I", 1° de la loi du 26 mars 1971 sur la
protection des eaux de surface centre la pollution,
modifie par la loi du 16 juin 1989, et a 1'article
32octies de cette loi, y insere par la loi du 16 juin
1989.

Art. 21

Dans la meme Region, a 1'article 4, alinea 2 de
1'arrete royal du 9 fevrier 1976 portant reglement
general sur les dechets toxiques, les mots suivants sont
inseres entre les mots « du titre I" » et « du reglement
general » : « au chapitre IV et a 1'annexe du titre I" ».

18 octobre 1989.

3. Ge'integreerde hoogovenbedrijven voor de pro-
duktie van ruwijzer en staal.

4. Installaties voor de winning van asbest, alsmede
voor de behandeling en de verwerking van asbest :
voor produkten van asbestcement, met een jaar-
produktie van meer dan 20.000 ton eindpro-
dukten, voor remvoeringen, .met een jaarpro-
duktie van meer dan 50 ton eindprodukten, als-
mede — voor andere toepassingsmogelijkheden
van asbest — met een gebruik van meer dan
200 ton per jaar.

5. Ge'integreerde chemische installaties.

6. Afvalverwijderingsmstallaties voor chemische om-
zetting of opslag in de grond van toxische en
gevaarlijke afvalstoffen.

7. Afvalverwijderingsinstallaties voor verbranding.

8. Waterzuiveringsinstallaties, bedoeld bij artikel 10,
§1 ,1° van de wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van het oppervlakte water tegen ver-
vuiling, gewijzigd bij de wet van 16 juni 1989, en
bij het bij de wet van 16 juni 1989 in die wet
ingelast artikel 32octies.

Art. 21

Voor hetzelfde Gewest worden in artikel 4,
tweede lid, van het koninklijk besluit van 9 februari
1976 houdende algemeen reglement op de giftige
afval, tussen de woorden « titel I » en « van het
algemeen reglement » de woorden « in hoofdstuk IV
en in de bijiage bij titel I » ingevoegd.

18 oktober 1989.

M. NAGY
A. ADRIAENS
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