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DEVELOPPEMENTS TOELICHTING

Mesdames, Messieurs, Dames en Heren

Compare a d'autres capitales europeennes, Ie patri-
moine urbain de Bruxelles a ete soumis a rude
epreuve ces trente dernieres annees. Certes, une
evolution des mentalites s'est fait jour sous la pression
des associations de sauvegarde du patrimoine et des
milieux sensibilises par la degradation des conditions
de vie en ville, mais elle est loin d'etre achevee. La
reprise de la conjoncture, en particulier dans Ie
secteur immobilier, a ravive 1'appetit des promoteurs
et augmente les pressions qui pesent sur Ie patrimoine
ancien.

Des exemples recents sont encore la pour nous Ie
rappeler. Qu'il suffise de penser a la demolition-
reconstruction en cours du Wiltcher's, avenue Louise,
a la demande de demolir une partie de 1'ilbt compris
entre les rues d'Assaut et d'Arenberg ou encore au
feuilleton pitoyable de la renovation de la place des
Martyrs.

La regionalisation des competences en matiere de
protection des monuments et sites, ainsi que la mise
sur pied de la section bruxelloise de la commission
royale permettent d'esperer, pour Bruxelles, une
politique plus active en faveur de la sauvegarde du
patrimoine. Le retard accumule est impressionnant et
la tache a accomplir immense.

Vergeleken met andere Europese steden werd het
Brussels stedelijk patrimonium gedurende de laatste
dertig jaar zwaar op de proef gesteld. Onder druk van
de verenigingen voor de bescherming van het patri-
monium en van al degenen die bezorgd zijn om de
verloedering van de levensomstandigheden in hun
stad, ontstond een mentaliteitswijziging die echter
nog lang niet voltooid is. Vooral in de vastgoedsector
heeft de heropleving van de conjunctuur het verlan-
gen van de promotoren terug aangewakkerd en de
druk op het oude patrimonium verhoogd.

Recente voorbeelden herinneren ons daaraan. Het
volstaat te denken aan de aan de gang zijnde afbraak-
heropbouw van Wiltcher's, op de Louizalaan, aan de
vraag een gedeelte van het blok af te breken tussen de
Stormstraat en de Arenbergstraat, of nog aan dat
erbarmelijk feuilleton van de vernieuwing van het
Martelarenplein.

De regionalisatie van de bevoegdheden inzake
bescherming van monumenten en landschappen,
evenals het opstarten van de Brusselse sectie van de
Koninklijke Commissie doet de verwachting ontstaan
dat er een aktiever beleid voor Brussel zai worden
gevoerd, ten gunste van de bescherming van het
patrimonium. De geaccumuleerde achterstand is in-
drukwekkend en de te vervullen taak enorm.
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I. Etat des lieux I. Plaatsbeschrijving

Affirmer que la sauvegarde du patrimoine urbain
bruxellois laisse a desirer releve de 1'eupheinisme.
Quelques indices suffisent pour s'en rendre compte.

Avant 1'initiative prise en 1988 par Ie Ministre de
I'lnterieur, qui etait alors competent pour la protec-
tion des monuments et des sites de la capitale, il n'y
avail que 252 immeubles classes a Bruxelles. Ce chif-
fre doit d'ailleurs etre relativist dans la mesure ou 56
d'entre eux sont regroupes autour des trois places les
plus celebres de la capitale, la Grand-Place, la place
des Martyrs et la place Royale.

Sur les 93 immeubles du XIX"" siecle qui sont
proteges, plus de la moitie sont compris dans quatre
ensembles architecturaux : la place de la Liberte, la
rue aux Laines, la Cit6 Fontainas et Ie square Marie-
Louise. '

Les propositions de classement deposees par Ie
groupe de travail pour Bruxelles, constitue a partir
des sections francaise et neerlandaise de la Commis-
sion royale des monuments et des sites, n'ont guere
contribue a accelerer Ie rythme des protections. Sur
les 170 dossiers rassembles jusqu'en 1985, 29 seule-
ment ont abouti entre 1985 et 1987. En aout 1988,
70 monuments et 2 sites venaient completer la liste
sous les auspices de Louis Tobback.

Pour non negligeable qu'il soit, Ie geste n'en est pas
moins symbolique si on Ie met en regard des 1.280
immeubles a classer d'urgence et des 3.980 immeubles
ou ensembles remarquables recenses par 1'a.s.b.l.
Sint-Lukasarchief des 1978, auxquels il faudrait en-
core ajouter de nombreux elements du patrimoine
meconnus.

Cette situation .deplorable, Bruxelles la doit a une
multitude de facteurs dont 1'inventaire serait trop
fastidieux et sans doute vain a faire. Citons-en seule-
ment les principaux : 1'imbroglio institutionnel qui a
subsiste jusqu'en 1989 est responsable, a lui seui, d'un
retard considerable. Au mepris de tout souci de
coherence, les dossiers passaient regulierement d'un
ministere a 1'autre au gre de la repartition des
competences, obligeant souvent de reprendre la pro-
cedure a zero; depuis la regionalisation de la Commis-
sion des monuments et des sites, qui date de 1968, il
fallait reunir les deux sections pour statuer sur les
dossiers bruxellois, ce qui, dans Ie climat communau-
taire tendu de 1'epoque, n'etait pas une mince affaire.

Contrainte de travailler avec des moyens derisoires
— tant en personnel qu'en ressources financieres — la
commission n'a pas su faire avancer les dossiers

Beweren dat de bescherming van het Brussels
patrimonium te wensen overlaat is een eufemisme.
Enkele aanwijzingen volstaan om dit te begrijpen.

Voor het in 1989 door de Minister van Binnen-
landse Zaken - die toen bevoegd was voor de
bescherming van monumenten en landschappen in de
hoofdstad - genomen initiatief, waren er slechts 252
gebouwen beschermd te Brussel. Dit cijfer moet dan
nog gerelativeerd worden in de mate dat 56 ervan
rond de drie beroemdste plaatsen van de hoofdstad
zijn gegroepeerd : de Grote Markt, het Martelaren-
plein en het Koningsplein.

Van de 93 beschermde XIX'-eeuwse gebouwen,
behoren meer dan de helft tot vier grote stadsgezich-
ten : het Vrijheidsplein, de Wolstraat, het Fontainas-
hof en de Maria-Louizasquare.

De beschermingsvoorstellen ingediend door de
werkgroep voor Brussel, samengesteld uit de Franse
en Nederlandse sectie van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen hebben nauwe-
lijks het ritme van de bescherming versneld. Op 170 in
1985 bijeengebrachte dossiers, werden er tussen 1985
en 1987 slechts 29 afgewerkt. In augustus 1988 werden
70 monumenten en 2 landschappen op de lijst gezet
onder het beschermheerschap van Louis Tobback.

Hoewel dit gebaar met te verwaarlozen is blijft het
toch symbolisch, in vergelijking met de. 1.280 drin-
gend te beschermen gebouwen en de 3.980 gebouwen
of opmerkelijke stadsgezichten die door de v.z.w.
Sint-Lukasarchief vanaf 1978 werden geinventari-
seerd, en waar nog vele miskende elementen van het
patrimonium aan toe te voegen zijn.

De oorsprong van deze betreurenswaardige Brus-
selse toestand ligt bij diverse factoren waarvan de
opsomming monotoon en ongetwijfeld nutteloos zou
zijn. Laten wij gewoon de voornaamste ervan opsom-
men : de totJn 1989 bestaande ingewikkelde institu-
tionele toestand alleen is verantwoordelijk voor een
aanzienlijke. achterstand. Eike samenhang misprij-
zend, werden de dossiers regelmatig van het ene
ministerie naar het andere overgemaakt naargelang
van de verdeling van de bevoegdheden, waarbij de
procedure dikwijis helemaal opnieuw moest worden
herbegonnen; sedert de in 1968 doorgevoerde regio"
nalisatie van de Commissie voor Monumenten en
Landschappen, moesten de twee secties bijeenkomen
om uitspraak te doen over de Brusselse dossiers, wat,
in het gespannen communautair climaat van die tijd,
geen kleinigheid was.

Gedwongen met onbeduidende financiele middelen
en te weinig personeel te werken, heeft de Commissie
de dossiers niet normaal kunnen opvolgen; de magere
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normalement tandis que la maigreur des budgets
consacres a la restauration du patrimoine protege
provoquait plus d'une reticence a allonger la liste des
batiments classes.

La vocation de capitale administrative du pays et
des institutions europeennes de Bruxelles n'a pas
davantage joue en faveur de la protection du patri-
moine. Par vagues successives, les pressions du sec-
teur immobilier, empresse de satisfaire les besoins en
surfaces de bureaux, ont abouti a la destruction
systematique de quartiers anciens ou d'edifices remar-
quables.

begrotingen voor de restauratie van het beschermd
patrimonium werkt als een rem op de eventuele
aanvulling van de lijst van de beschermde gebouwen.

De roeping van Brussel als administratieve hoofd-
stad van het land en als hoofdstad van de Europese
insteUingen, heeft evenmin een gunstige invloed ge-
had op de bescherming van het patrimonium. Met
opeenvolgende stromingen heeft de druk van de vast-
goedsector, die gretig bereid was de nood aan bureau-
oppervlakten in te willigen, geleid tot de systemati-
sche vernietiging van oude buurten of opmerkelijke
gebouwen.

II. Une legislation inadaptee n. Een onaangepaste wetgeving

Face a cette boulimie, la legislation sur la protec-
tion des monuments et des sites ne s'est guere revelee
d'un grand secours. Desuet, 1'instrument de protec-
tion est particulierement lourd a 1'emploi. La proce-
dure de classement emprunte de multiples detours,
tres peu de delais sont prevus et n'ont pas de caractere
contraignant, chaque arrete doit faire 1'objet d'une
decision en Conseil des Ministres.

Son champ d'application precede d'une conception
trop etroite du patrimoine, limit6e a sa dimension
historique. Seuls sont pris en compte les monuments
remarquables, completement isoles de leur contexte.
La protection des abords n'est pas prise en compte,
les ensembles architecturaux ne trouvent pas grace a
ses yeux tandis que Ie patrimoine « ordinaire », celui
qui fait Ie caractere propre d'une ville, est complete-
ment nie.

Tres influence par une conception bourgeoise de la
propriete, Ie classement est presente comme une
contrainte et une source de charges pour Ie malheu-
reux beneficiaire. Aussi les restrictions aux droits de
propriete sont-elles strictement limitees, les possibi-
lites de se decharger du fardeau sur la collectivity
largement concues. II ne faut des lors pas s'etonner
que Ie classement soit impuissant a enrayer la degra-
dation, voire la destruction, du patrimoine urbain.
Plusieurs exemples nous Ie rappelent chaque jour a
Bruxelles, comme 1'eglise Saint-Augustin a 1'Altitude
Cent, la grande ecluse de la Senne, boulevard Barthe-
lemy.

III. Les objectifs de la reforme

La presente proposition d'ordonnance voudrait
contribuer a 1'integration du patrimoine du passe a la
ville contemporaine au nom d'un urbanisme de la
continuite. II s'agit de creer les conditions de nature a
permettre a une societe mouvante d'adapter les
structures urbaines a ses besoins tout en respectant
scrupuleusement les caracteristiques essentielles de la
cite qui font sont identite, son unicite et sa specificite
locale et regionale.

Tegenover deze vraatzucht is de wetgeving op de
bescherming van monumenten en landschappen hele-
maal niet bestand gebleken. Dit ouderwetse bescher-
mingsinstrument is zeer moeilijk te hanteren. De
beschermingsprocedure gebruikt vele omwegen, er
wordt in zeer weinig termijnen voorzien, en ze zijn
niet verplichtend, aangezien elk besluit door de
ministerraad wordt genomen.

Haar toepassingsgebied spruit voort uit een te enge
opvatting van het patrimonium, beperkt tot zijn
historische dimensie. Er wordt enkel rekening gehou-
den met opmerkelijke, volledige uit hun context
gehaalde monumenten, en niet met de bescherming
van de directe omgeving. De stadsgezichten zijn er
niet in opgenomen terwiji het « gewoon » patrimo-
nium, wat het eigenlijke karakter aan een stad geeft,
volkomen wordt verloochend.

Sterk beinvloed door een burgeriijke opvatting
over eigendom, wordt de bescherming als een dwang-
maatregel voorgesteld en een bron van kosten voor de
ongelukkige begunstigde. De beperkingen op het
eigendomsrecht zijn zeer streng begrensd, de
mogelijkheden om de last op de gemeenschap af te
wentelen is breed opgevat. Dat de bescherming niet in
staat is de beschadiging, zeifs de vernietiging van het
stedelijk patrimonium tot staan te brengen, is bijge-
volg niet verwonderlijk. Te Brussel worden we daar
dagelijks aan herinnerd, bijvoorbeeld door de Sint-
Augustinuskerk op het Hoogte Honderdplein, de
grote sluis van de Zenne, op de Barthelemylaan.

in. De doelstellingen van de hervorming

Dit voorstel van ordonnantie zou het patrimonium
uit het verleden in de moderne stad willen helpen
integreren om tot een continuiteit in de stedebouw te
komen. Het wil de voorwaarden scheppen om een
bewegende maatschappij toe te laten de stedelijke
structuren aan te passen aan haar noden, waarbij de
essentiele kenmerken van de stad, haar identiteit,
haar uniek karakter en haar plaatselijke en geweste-
lijke eigenheid nauwkeurig worden behouden.
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Mais, que 1'on ne s'y trompe pas. Plut6t que de
subir leur tyrannie, la politique de protection doit au
contraire aboutir a soumettre les imperatifs du deve-
loppement economique et social aux exigences de la
sauvegarde et de la promotion du patrimoine urbain,
qui est une des premieres conditions de la restauration
de la qualite de la vie en ville.

La politique de protection devrait etre utilisee
comme un outil de revalorisation et de revitalisation
des quartiers a partir d'un nouveau point de repere, Ie
monument ou 1'ensemble architectural. A ce titre, elle
participe, au meme titre que 1'octroi de primes a la
renovation d'immeubles, a une politique de promo-
tion de la capitale en tant que lieu d'habitation, de
culture, d'industrie et de commerce.

Le respect du passe, de la memoire des pierres et
des sites, ne peut en effet constituer une fin en soi.
Temoin privilegie des generations qui nous ont pre-
cedes, du talent artistique de leurs contemporains, des
modes et des styles qui ont parcouru 1'Europe, le
patrimoine immobilier doit etre integre dans le cadre
de vie de la societe contemporaine auquel il sert, en
meme temps, de repere, Aussi faut-il tout mettre en
ceuvre pour favoriser son affectation a des fonctions
nouvelles, pour autant qu'elles ne denaturent pas ses
caracteristiques propres.

La protection du patrimoine doit aussi etre 1'occa-
sion d'une large participation et d'une information du
public. Celui-ci doit pouvoir intervenir a tous les
stades de la procedure, depuis 1'initiative de la de-
mande de protection jusqu'a la participation a la
decision.

Dans ce but, la publicite autour du patrimoine
protege ou en cours de protection doit etre aussi
efficace et diversifiee que possible. A terme, elle ne
peut que contribuer a une meilleure connaissance des
richesses de la capitale et, partant, a une prise de
conscience generalisee de la necessite de le sauve-
garder.

IV. Les moyens mis en ceuvre

Pour realiser ces objectifs, plusieurs moyens sont
proposes :

a) L'extension de la protection, au-dela des monu-
ments et des sites, aux ensembles urbains et aux
perspectives et la definition d'un perimetre de protec-
tion autour des biens proteges.

Un tel elargissement devrait permettre de proteger
des groupes de batiments qui presentent une certaine
homogeneite et des vues panoramiques remarquables
au benefice d'une plus grande coherence urbanisti-
que. II ne sera desormais plus necessaire de classer les

Maar laten wij ons niet vergissen. Liever dan de
heerschappij van de voorschriften voor economische
en sociale ontwikkeling te ondergaan, moet het be-
schermingsbeleid integendeel er toe komen ze aan te
passen aan de eisen van bescherming en bevordering
van het stedelijk patrimonium, wat een van de eerste
voorwaarden is om de kwaliteit van het stadsleven
weer in te voeren.

Het beschermingsbeleid zou een instrument moe-
ten zijn voor de herwaardering en de revitalisering
van de wijken vanuit een nieuw vertrekspunt: het
monument of het stadsgezicht. Zo draagt het bij,
zoals de toekenning van renovatiepremies, tot een
beleid dat de stad als woon-, cultuur-, industrie- en
handelsplaats promoveert.

Respect voor het verleden, aandacht voor architec-
tuur en landschap mogen geen doel op zich zijn. Als
bevoorrechte getuige van de generaties die ons vooraf
gingen, van het artistieke talent van hun tijdsgenoten,
van de Europese modes en stijien, moet het onroe-
rend patrimonium als een baken opgenomen worden
in de huidige maatschappij. Alle middelen moeten
aangewend worden om het nieuwe bestemmingen te
geven die geen afbreuk doen aan zijn specifieke aard.

De bescherming van het patrimonium moet ook
aangewend worden om het publiek te informeren en
talrijk te laten deelnemen zodat het zich kan mengen
in alle stadia van de procedure, vanaf het initiatief van
het verzoek tot bescherming, tot de beslissing.

Om dit doel te bereiken moet de publickeit rond
het beschermd of te beschermen patrimonium zo
doeltreffend en verscheiden mogelijk zijn. Op termijn
kan dit slechts bijdragen tot een betere kennis van de
rijkdommen van de hoofdstad en tot een veralge-
meende bewustwording van de noodzaak ze te be-
schermen.

IV. De gebruikte middelen

Verschillende middelen worden voorgesteld om
deze doelstelluigen te bereiken :

a) De bescherming wordt uitgebreid, behalve mo-
numenten en landschappen, worden ook stadsgezich-
ten en vergezichten beschermd en de beschermings-
zone rond de beschennde gebouwen moet gedefi-
nieerd worden.

Een dergelijke uitbreiding zou moeten toelaten de
gebouwengroepen die een zekere homogeniteit verto-
nen en de opmerkelijke vergezichten te beschermen
om een grotere stedebouwkundige coherentie te krij-
gen. In de toekomst zai het niet meer nodig zijn de
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batiments un par un dans une rue, sur un square ou
autour d'un Hot. L'ensemble sera protege en une. fois
et devra, en outre, etre entoure d'un perimetre de
protection ou des prescriptions urbanistiques severes
seront imposees.

b) La creation des perimetres de protection du
patrimoine urbain participe au souci de restituer une
certaine coherence a. un amenagement pour Ie moins
chaotique du territoire. Au lieu de se contenter de
proteger des monuments ou des ensembles isoles de
leur environnement, il faut restaurer leur vocation
structurante du quartier dans lequel ils se trouvent.
C'est dans cette optique que chaque arrete de protec-
tion devra comporter un perimetre de protection au
sein duquel des prescriptions urbanistiques contrai-
gnantes devront gouverner les transformations
futures.

Un traitement particulier est reserve aux quartiers
historiques de la Region, deja classes par Ie plan de
secteur en zones d'interet culturel, historique ou
esthetique. Pour eviter une revision de ce plan,
fastidieuse et politiquement dangereuse, ces zones
sont assimilees a des perimetres de protection du
patrimoine urbain. La ou les communes ont ete
invitees a. creer des plans particuliers d'amenagement
ou a prevoir des reglements de batisse specifiques et
n'y ont pas repondu avec enthousiasme, il sera
desormais possible a 1'administration du patrimoine
d'edicter des regles d'urbanisation restrictives dans Ie
but de restaurer 1'unite et Ie caractere de ces quartiers
historiques.

c) L'initiative de la protection peut emaner des
horizons les plus divers, ce qui doit creer une emula-
tion salutaire en faveur de la protection du patri-
moine, Non seulement 1'administration du patri-
moine, la commission du patrimoine urbain ou Ie
college echevinal peuvent demander qu'une proce-
dure de protection soit ouverte, mais une association
preoccupee par la sauvegarde du patrimoine ou un
groupe de 300 personnes peut Ie faire.

d) La creation d'une liste de sauvegarde repond a
un double souci. EUe permet d'abord, par une proce-
dure d'urgence, d'y inscrire les biens immobiliers
remarquables qui doivent etre sauvegardes d'urgence
mais ne peuvent attendre 1'issue d'une procedure de
protection sous peine d'etre detruits ou de se deterio-
rer gravement. II s'agit, dans ce cas-la, de Rarer au
plus presse, de sauver ce qui doit ou peut 1'etre.

gebouwen een per een in een straat, op een plantsoen
of rond een blok te beschermen. Het geheel zai
gelijktijdig worden beschermd en zai bovendien door
een beschermingszone moeten worden omgeven waar
ernstige stedebouwkundige voorschriften zullen wor-
den opgelegd.

b) Het oprichten van beschermingszones voor het
stedelijk patrimonium, draagt ertoe bij terug een
zekere coherentie te geven 'aan 'een op het minst
chaotische inrichting van het, grondgebied. In plaats
van genoegen te nemen met;de bescherming van de
monumenten of de van hun omgeving geisoleerde
gehelen, moet de structurerende roeping van de buurt
waarin ze zich bevinden worden hersteld. Vanuit dit
gezichtspunt zai elk beschermingsbesluit een bescher-
mingszone moeten bevatten waarin dwingende stede-
bouwkundige voorschriften de toekomstige verbou-
wingen zullen bepalen.

Een bijzondere behandeling wordt voorbehouden
aan de historische buurten van het Gewest die reeds
beschermd zijn door het gewestplan als gebieden van
cultureel, historisch of esthetisch belang. Om een
herziening van dit plan te vermijden, wat vervelend is
en politiek gevaariijk, worden deze gebieden gelijk-
gesteld met beschermingszones voor het stedelijk
patrimonium. Wanneer de gemeenten die verzocht
werden bijzondere plannen van aanleg op te stellen of
in specifieke bouwreglementen te voorzien, daar niet
met enthousiasme op geantwoord hebben, zai het
voortaan mogelijk zijn dat de administratie voor het
patrimonium beperkte stedebouwkundige regels
afkondigt om de eenheid en het karakter van deze
historische buurten te restaureren.
i /

c) Het initiatief van de bescherming kan uit de
meest verschillende horizonten komen, wat een ge-
zonde wedijver moet scheppen ten gunste van de
bescherming van het stedelijk patrimonium. Niet
enkel de administratie voor het patrimonium, de
Commissie van het stedelijk patrimonium of het
schepencollege kunnen vragen dat een beschermings-
procedure wordt geopend, maar ook een vereniging
die de zorg draagt voor de bescherming van het
patrimonium of een groep van 300 personen kunnen
een verzoek indienen. t

d) Het invoeren van een lijst van het voor bescher-
ming vatbaar stedelijk patrimonium beantwoordt aan
een dubbele bezorgdheid. Het laat eerst en vooral
toe, door een spoedprocedure, er de opmerkelijke
onroerende goederen in op te nemen die dringend
moeten worden beschermd maar niet kunnen wachten
op de beeindiging van een beschermingsprocedure,
zonder vernietigd of ernstig beschadigd te worden.
Dan gaat het erom de meest dringende maatregelen te
treffen en te redden wat er nog te redden valt of gered
moet worden.
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Le retard accumule en matiere de protection du
patrimoine bruxellois justifie pleinement la creation
de cette liste. L'ampleur du travail a realiser est tel
que la mise H jour du patrimoine protege prendra un
certain temps. Toutes les procedures de protection ne
pourront etre entamees de front. Aussi 1'ordonnance
prevoit-elle, a titre transitoire, la creation d'une liste
de sauvegarde speciale rassemblant, apres mise a
jour, les batiments et ensembles architecturaux re-
censes dans 1'inventaire de 1'a.s.b.l. Sint-Lukasar-
chief. Cette liste resterait valable cinq ans, le temps de
trier 1'inventaire et de proceder a la protection de ses
elements les plus representatifs.

La liste de sauvegarde permet aussi d'inscrire des
biens immobiliers dont on soupconne la valeur ou
1'interet, qu'ils soient ou non menaces de destruction
ou de deterioration. Une etude complementaire devra
toutefois etre menee pour en avoir la certitude. En
attendant, par mesure de sauvegarde, la situation du
bien est figee pendant un certain delai, ce qui le met a
1'abri de la destruction ou de transformations abu-
sives.

L'inscription sur la liste de sauvegarde a, a la
difference des decrets des communautes francaise et
flamande, le meme.effet que la protection, mais pour
une duree limitee. Les obligations qui pesent sur le
proprietaire sont les memes. Toute transformation ou
modification de 1'immeuble inscrit sur une liste de
sauvegarde est soumise a autorisation.

e) La procedure de protection est simplifiee, balisee
de delais et ouverte a la participation du public.

La simplification de la procedure est atteinte grace
a la reunion de toutes les administrations concernees
au sein de la commission de protection. Grace b cette
formule, inspiree de la procedure de la concertation
amenagee dans le cadre du plan de secteur mais orga-
nisee ^ 1'echelon regional, les avis successifs sont
remplaces par une reunion commune permettant de
faire valoir tous les points de vue.

L'administration du patrimoine, quant a elle, as-
sure le suivi des dossiers depuis leur constitution
jusqu'& la decision finale. EUe rassemble les pieces
necessaires, organise 1'enquete publique, sert de se-
cretariat & la commission de protection, fixe les
conditions de 1'arrete de protection et transmet le
dossier SL 1'Executif pour decision.

De opgestapelde achterstand inzake de bescher-
ming van het Brussels stedelijk patrimonium ver-
antwoordt volledig het invoeren van deze lijst. De
omvang van het te verwezenlijken werk is zodanig dat
het bijwerken van de lijst van het beschennd patrimo-
nium een bepaalde tijd in beslag zai nemen. Alle
beschermingsprocedures kunnen niet tegelijkertijd
worden aangevat. Als overgangsmaatregel voorziet
de ordonnantie dan ook in de oprichting van een
bijzondere lijst van het voor bescherming vatbaar
stedelijk patrimonium die na de bijwerking, de ge-
bouwen en stadsgezichten die zijn opgesomd in de
inventaris van de v.z.w. St-Lukasarchief, zai opne-
men. Deze lijst zou vijf jaar geldig blijven, de tijd om
de inventaris te sorteren en over te gaan tot de
bescherming van de meest representatieve elementen.

De lijst van het voor bescherming vatbaar stedelijk
patrimonium laat ook toe onroerende goederen op te
nemen waarvan de waarde of het belang wordt ver-
moed, of zij nu al dan niet bedreigd worden met
vernietiging of beschadiging. Nochtans zai een aan-
vullende studie moeten worden uitgevoerd om zeker-
heid te hebben. Als beschermingsinaatregel wordt de
toestand van het goed ondertussen bevroren gedu-
rende een bepaalde termijn, wat het vrijwaart voor
abusieve vernieting of verbouwingen.

De inschrijving op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium heeft hetzelfde gevolg
als de bescherming, maar voor een beperkte duur :
hierin verschilt dit voorstel van de decreten van de
Franse en de Vlaamse Gemeenschappen. De ver-
plichtingen die op de eigenaar rusten zijn dezelfde.
Eike verandering of wijziging van het op een lijst van
het voor bescherming vatbaar stedelijk patrimonium
opgenomen gebouw wordt onderworpen aan een
toelating.

e) De beschermingsprocedure wordt vereenvou-
digd, voorzien van termijnen en opengesteld voor
deelname van het publiek.

De procedure wordt vereenvoudigd dankzij de
vereniging van alle betrokken administraties in de
school van de commissie voor de bescherming. Door
deze formule, geinspireerd op de in het kader van het
gewestplan aangepaste overlegprocedure maar geor"
ganiseerd op gewestelijk vlak, worden de opeenvol-
gende adviezen vervangen door een gemeenschappe-
lijke vergadering waar alle standpunten aan bod
kunnen komen.

De administratie voor het patrimonium staat in
voor de opvolging van de dossiers vanaf him samens-
telling tot bij de uiteindelijke beslissing. Ze verzamelt
de nodige stukken, organiseert het openbaar onder-
zoek, treedt op als secretariaat van de commissie voor
de bescherming, bepaalt de voorwaarden van het
besluit tot bescherming en overhandigt het dossier
aan de Executieve ter beslissing.
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Des delais sont prevus a tous les stades de la
procedure pour en accelerer Ie rythme. Dans de
nombreux cas, leur non-respect aboutit a une pre-
somption d'avis favorable ou de refus, selon la
situation envisagee. S'ils sont effectivement suivis, ils
devraient permettre de faire aboutir la procedure de
protection en six mois au maximum.

La procedure de protection est en outre largement
ouverte a la participation du public. I/initiative de
demander la protection d'un monument ou d'un
ensemble urbain lui revient largement. II suffit de
reunir trois cents signatures ou de faire appel a une
association qui s'occupe de la protection du patri-
moine pour obliger 1'Executif d'entamer la procedure.
L'enquete publique et la reunion de la commission de
protection lui permette de faire entendre sa voix sur
1'opportunite, voire sur 1'etendue et les conditions de
la protection. Chaque personne interessee peut en
effet faire part de ses observations et demander a etre
entendue.

f ) Les effets de la protection, identiques pour 1'ins-
cription sur la liste de sauvegarde, sont etendus et
assortis de sanctions telles qu'on peut legitimement
esperer qu'ils seront mieux respectes.

Ainsi, 1'obligation d'entretien qui pese sur Ie pro-
prietaire d'un bien protege est-elle precisee. Certains
travaux, de nature a eviter la degradation du bati-
ment, doivent etre executes sous peine de voir 1'Exe-
cutif regional prendre Ie relai du proprietaire defail-
lant et lui faire e;nsuite payer les frais. S'il n'est pas en
mesure de Ie faire, 1'Executif pourra choisir entre
1'expropriation et la saisie de 1'immeuble, suivie d'une
vente publique.

Tous les travaux de transformation d'un immeuble
protege sont soumis a 1'autorisation de 1'Executif
regional ou d'un mandataire qu'il designe au sein de
1'administration du patrimoine. La commission du
patrimoine donne, a ce sujet, un avis contraignant.
Toute demande de permis de batir est suspendue tant
que cette autorisation, eventuellement assortie de
conditions, n'est pas delivree.

Les agents competents pour contr61er 1'application
de 1'ordonnance peuvent faire arreter tous les travaux
qui seraient executes en fraude. Ils disposent, pour ce
faire, de moyens d'investigations etendus. L'Executif
regional peut egalement decider d'exproprier un im-
meuble protege qui serait victime de travaux non
autorises.

Om het ritme te versnellen, worden er termijnen
bepaald voor alle stadia van de procedure. In vele
gevallen leidt de niet-naleving ervan tot een veronder-
stelling van een gunstig advies of van een weigering,
naargelang van de beschouwde toestand. Indien ze
werkelijk wordt gevolgd, zou de beschermingsproce-
dure in zes maanden maximum afgehandeld moeten
worden.

Bovendien staat de beschermingsprocedure voile-
dig open voor deelname van het publiek, dat ook
zeker het recht heeft het mitiatief te nemen om de
bescherming van een monument of een stadsgezicht
aan te vragen. Het volstaat 300 handtekeningen te
verzamelen of een beroep te doen op een vereniging
die zich bezighoudt met de bescherming van het
stedelijk patrimonium om de Executieve te verplich-
ten de procedure aan te vatten. Het openbaar on-
derzoek en de vergadering van de commissie voor
bescherming stellen het publiek in staat over de
opportuniteit, zeifs de omvang en de beschermings-
voorwaarden, zijn mening te geven. ledere belang-
stellende kan inderdaad zijn opmerkingen mededelen
en vragen om gehoord te worden.

/} de gevolgen van de bescherming, dezelfde als die
van de opneming op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium, worden uitgebreid en
houden zodanige sancties in dat men rechtmatig mag
verwachten dat zij beter zullen worden nageleefd.

Aldus, wordt de verplichting tot onderhoud die op
de eigenaar van een beschermd goed rust, beter
omschreven. Bepaalde werken, om de beschadiging
van het gebouw te vermijden, moeten worden uitge-
voerd, zoniet treedt de gewestelijke Executieve in de
plaats van de in gebreke blijvende eigenaar en laat
hem nadien de kosten betalen. Indien hi]' niet in staat
is dit te doen, zai de Executieve kunnen kiezen tussen
de onteigening van en de beslaglegging op het ge-
bouw, gevolgd door een openbare verkoping.

Alle verbouwingswerken van een beschermd ge-
bouw zijn onderworpen aan de toelating van de
gewestelijke Executieve of van een gemachtigde die
hij aanwijst binnen de administratie voor het patrimo-
nium. De Commissie voor het patrimonium geeft een
dwingend advies inzake. Eike aanvraag voor een
bouwvergunning wordt opgeschort zolang deze even-
tueel van voorwaarden vergezelde toelating niet is
gegeven.

De ambtenaren bevoegd om de toepassing van de
ordonnantie te controleren kunnen alle werken doen
stopzetten die frauduleus zouden zijn uitgevoerd.
Daarom beschikken zij over uitgebreide onderzoeks-
middelen. De gewestelijke Executieve kan eveneens
beslissen een beschermd gebouw waaraan niet-toege-
laten werken werden uitgevoerd te onteigenen.
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g) Le jugement d'un tribunal qui sanctionne les
infractions a 1'obligation d'entretien et d'autorisation
d'administration pour les travaux devra ordonner le
retablissement de I'immeuble proteg6 dans son etat
primitif ou, a tout le moms, 1'execution des travaux
susceptibles de lui rendre son aspect anterieur.

h) La subsidiation des travaux de renovation des
immeubles proteges devra etre orientee de maniere a
eviter, le double emploi avec les'primes a la renova-
tion, de bien cibler les aides publiques et d'obliger le
proprietaire beneficiaire a prendre certains engage-
ments en contrepartie.

Ainsi, ne seront pris en compte que les travaux de
renovation qui concernent les elements remarquables
de I'immeuble ou qui sont lies a son statut particulier.

La subsidiation sera modulee en fonction du revenu
imposable du beneficiaire qui devra, en echange de
Faide publique, s'engager a ne pas vendre I'immeuble
pendant une certaine periode, accorder un droit de
preemption a la Region, souscrire un contrat d'assu-
rances tous risques suite aux travaux et ne pas inclure
dans le calcul du loyer la plus-value resultant des
travaux subsidies.

i) La commission du patrimoine urbain prend le
relai de 1'ancienne Commission royale des monu-
ments et des sites. Plus qu'un changement de vocabu-
laire, c'est son r61e qui est revu et corrige.

Le changement de denomination enterine 1'exfen-
sion du champ d'application de la reglementation. La
notion de patrimoine urbain, en meme temps qu'elle
affirme la nature specifiquement urbaine du patri-
moine bruxellois, recouvre les differentes categories
de biens immobiliers susceptibles d'etre proteges.

La disparition de la reference royale enterine par
ailleurs le glissement des competences en la matiere
de 1'Etat a la Region.

Les taches devolues a la commission du patrimoine
urbain refletent sa vocation d'organe consultatif d'une
nature particuliere. Forum de sages, d'experts,
d'amateurs eclaires et de defenseurs passionnes de la
qualite et de la richesse de 1'environnement urbain
bruxellois, elle est instituee en garante de la sauve-
garde du patrimoine.

Quand ils sont obligatoires, ses avis ont, la plupart
du temps, un caractere contraignant. Son pouvoir
d'initiative s'etend a tous les aspects — politiques,
financiers et techniques — de la protection du patri-
moine.

g) Het vonnis van een rechtbank dat de inbreuken
op de verplichting tot onderhoud en tot administra-
tieve toelating voor de werken bestraft zai het herstel
van het beschermd gebouw in zijn oorspronkelijke
staat moeten bevelen of, tenminste de uitvoering van
werken die zijn vroeger aspect terug herstellen.

h) De subsidiering van de renovatiewerken van de
beschermde gebouwen zai zo moeten gebeuren dat
het dubbel gebruik met renovatiepremies vermeden
wordt, de openbare steun op de juiste doelgroep
gericht wordt en de begunstigde eigenaar verplicht is
bepaalde verbintenissen als tegenprestatie op zich te
nemen.

Aldus, zullen slechts de renovatiewerken in
overweging worden genomen die de opmerkelijke
elementen van het goed betreffen of die aan zijn
speciaal statuut zijn verbonden.

De subsidiering zai worden aangepast in functie van
het belastbaar inkomen van de begunstigde die, als
tegenprestatie voor de publieke steun, zich ertoe zai
moeten verbinden het gebouw niet te verkopen gedu-
rende een bepaalde periode, aan het Gewest een
recht van voorkoop zai moeten toestaan, een verzeke-
ringscontract alle risico's onderschrijven als gevolg
van de werkzaamheden, en de meerwaarde voort-
vioeiend uit de gesubsidieerde werken niet mag
berekenen in de huur.

i) De commissie voor het stedelijk patrimonium
volgt de vroegere Koninklijke Commissie voor Monu-
menten en Landschappen op. Naast een wijziging van
de benaming wordt vooral haar rol aangepast en
verbeterd.

De verandering van benaming bevestigt de uitbrei-
ding van het toepassingsgebied van de reglemente-
ring. Het begrip stedelijk patrimonium dekt de ver-
schillende categorieen van onroerende goederen die
voor bescherming in aanmerking zouden kunnen
komen en terzelfdertijd bevestigt het de specifieke
stedelijke aard van het Brussels patrimonium.

De verdwijning van de koninklijke referentie be-
krachtigt ook de verschuiving van de bevoegdheden
van de Staat naar het Gewest.

De opdrachten van de commissie voor het stedelijk
patrimonium weerspiegelen haar roeping als bijzon-
der raadplegend orgaan. Forum voor wijzen, experts,
verlichte amateurs en gepassioneerde verdedigers van
de kwaliteit en de rijkdom van het Brusselse stedelijk
milieu, wordt ze opgericht als waarborg voor de
bescherming van het patrimonium.

Als ze verplichtend zijn hebben haar adviezen
gewoonlijk een dwingend karakter. Haar initiatief-
recht strekt zich uit over alle aspecten - politieke,
financiele en technische - van de bescherming van het
patrimonium.
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Pour lui permettre de remplir sa mission en parfaite
autonomie et independance par rapport aux adminis-
trations, elle ne fait pas partie integrante de la
commission de protection chargee de se prononcer sur
1'opportunite et les conditions particulieres d'une
decision de protection.

]') Le registre du patrimoine urbain, tenu par 1'admi-
nistration competente, doit devenir un outil d'infor-
mation a 1'usage de tous les milieux concernes par la
protection du patrimoine. II s'agit de disposer, ^
terme, d'un inventaire complet du patrimoine pour
lequel une politique specifique de sauvegarde se
justifie.

S'il n'a pas de valeur juridique particuliere, son
utilite pedagogique ne fait pas de doute. Pour les
autorites responsables, il doit constituer un livre de
reference, un outil de gestion et de statistiques apte a
orienter la politique ^ mener en la matiere. II permet
d'esperer 1'acceleration des procedures de sauvegarde
et de protection, une juste evaluation des budgets
necessaires b la restauration et a 1'entretien du patri-
moine.

Pour le grand public, il doit favoriser la mobilisa-
tion des consciences et des energies en faveur du
patrimoine grace a une meilleure connaissance des
richesses culturelles de la Region.

Opdat ze ten opzichte van de administratie haar
taak volstrekt autonoom en onafhankelijk zou kun-
nen vervullen, maakt ze geen integrerend deel uit van
de commissie voor de bescherming die zich moet
uitspreken over de opportuniteit en de bijzondere
voorwaarden van een beschermingsbeslissing.

j ) Het register van het stedelijk patrimonium, bijge-
houden door de bevoegde administratie, moet tot een
informatiewerktuig uitgroeien dat alle milieus die
belangstelling hebben voor bescherming van het patri-
monium, kunnen gebruiken. Op termijn moet een
volledige inventaris van het patrimonium waarvoor
een specifiek beschermingsbeleid verantwoord is, ter
beschikking zijn.

Al heeft dit register geen bijzondere juridische
waarde, zijn pedagogisch nut staat buiten kijf. Voor
de verant-woordelijke overheden moet het een refe-
rentieboek worden, een werktuig voor beleid en
statistiek dat richting kan geven ter zake. Het laat toe
te hopen dat de behoud- en beschermingsprocedures
worden versneld, dat de nodige begrotingen voor de
restauratie en het onderhoud van het patrimonium
juist worden geevalueerd.

Voor het grote publiek moet het de bewustwording
van en de energie voor het patrimonium bevorderen
dankzij een betere kennis van de culturele rijkdom-
men van het Gewest.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1"

Satisfait & 1'obligation formulee par 1'article 8 de la
loi speciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises.

COMMENTAAR BIJ DE ARTIKELEN

Artikel 1

Voldoet aan de door artikel 8 van de bijzondere wet
van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse
instellingen geformuleerde verplichting.

Article 2 Artikel 2

Definit les principales notions employees dans le
corps de la proposition d'ordonnance.

La principale concerne le champ d'application po-
tentiel de la protection. Le patrimoine urbain vise en
fait tous les biens immobiliers dont la protection se
justifie pour 1'une ou 1'autre raison et qui constituent
1'identite et 1'image de la ville.

La definition des parties constituantes du patri-
moine urbain s'inspire en partie de celles qui figurent
dans le decret du 3 mars 1976 du Conseil culturel de la
Communaute culturelle neeriandaise reglant la pro-
tection des monuments et des sites urbains et ruraux
et du decret du 17 juillet 1987 relatif a la protection du
patrimoine culturel immobilier de la Communaute
francaise.

Bepaalt de voornaamste in het voorstel van ordon-
nantie gebruikte begrippen.

Het voornaamste begrip betreft het potentiele toe-
passingsgebied van de bescherming. Het stedelijk
patrimonium beoogt in feite alle onroerende goede-
ren waarvan de bescherming om de ene of de andere
reden verantwoord is en die de identiteit en het imago
van het stadsbeeld vormen.

De definitie van de bestanddelen van het stedelijk
patrimonium is gedeeltelijk geinspireerd op deze van
het decreet van 3 maart 1976 van de Cultuurraad van
de Nederlandse Cultuurgemeenschap, dat de be-
scherming van monumenten en stads- en dorpsgezich-
ten regelt, en van het decreet van 17 juli 1987
betreffende de bescherming van het onroerend cultu-
reel patrimonium van de Franse Gemeenschap.
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La notion de monument est assez large pour
englober, outre les batiments remarquables qui sont
1'ceuvre de 1'homme, les arbres isoles ou les squares,
qu'ils soient ou non compris dans un site protege.

La notion d'ensemble, a caractere urbain ou rural,
est enfin prise en compte. Elle permet de proteger des
groupes de constructions et leur environnement, d'y
integrer, par exemple, un square ou un interieur
d'llot.

La definition des sites coincide avec celle qui figure
dans la convention de Grenade signee par les mem-
bres du Conseil de 1'Europe. Adaptes au contexte
urbain, ils comprennent surtout les pares publics, ceux
qui entourent certains monuments, les zones semi-
naturelles, certains interieurs d'ilots a proteger isole-
ment. Us englobent aussi les fouilles archeologiques.

II existe par ailleurs a Bruxelles certaines perspec-
tives visuelles qu'on a eu tendance a negliger et qui
meritent une protection particuliere. Qu'il suffise de
penser a la place Poelaert, a la Montagne de la Cour
ou au Jardin Botanique.

L'ensemble des mesures de protection est envisage
dans Ie but ultime de favoriser 1'affectation du patri-
moine a des fonctions contemporaines, dans Ie respect
de ses caracteristiques propres.

Het begrip monument is voldoende ruim om be-
halve de opmerkelijke gebouwen die door de mens
zijn geschapen, de ge'isoleerde bomen of plantsoenen
te bevatten, of ze nu al dan niet tot een beschermd
landschap behoren.

Met het begrip stads- of dorpsgezicht wordt
tenslotte ook rekening gehouden. Dit laat toe groe-
pen van gebouwen en hun omgeving te beschermen
en daarin bijvoorbeeld een plantsoen of een binnen-
plaats te integreren.

De definitie van landschap stemt overeen met wat
in de door de leden van de Raad van Europa onder-
tekende overeenkomst van Granada staat. Aangepast
aan de stedelijke context bevat het vooral openbare
parken, parken die bepaalde monumenten omgeven,
semi-natuuriijke gebieden, bepaalde afzonderlijk te
beschermen binnenplaatsen en ook archeologische
opgravingen.

Brussel heeft trouwens bepaalde visuele
verwaarloosde vergezichten die een bijzondere be-
scherming verdienen. Het volstaat te denken aan het
Poelaertplein, de Hofberg of de Kruidtuin.

Het geheel van de beschermingsmaatregelen wordt
in overweging genomen met het uiteindelijke doel het
patrimonium een moderne bestemming te geven zon-
der afbreuk te doen aan zijn specifieke aard.

Articles 3 a 5 Artikelen 3 tot 5

Precisent Ie r61e, la composition et les regles de
fonctionnement de la commission du patrimoine
urbain.

C'est une assemblee de sages — choisis en fonction
de leur experience, de leur representativite des mi-
lieux concernes par la protection du patrimoine —
chargee d'une competence d'avis elargie. Elle peut
aussi suggerer des orientations, les moyens pour y
parvenir, etablir des notes de recommandations. Bref,
elle est 1'organe de reference en matiere de protection
du patrimoine urbain.

Elle est composee de 20 membres presentes, a
concurrence d'un tiers chacun, par Ie Ministre qui a la
protection du patrimoine dans ses attributions, par la
commission elle-meme et par les associations de
protection du patrimoine. Un quart des membres est
issu de ces memes associations.

La commission est renouvelee tous les cinq ans.
Deux dispositions veillent a combattre 1'absenteisme
aux reunions : 1'absence injustifiee d'un membre
pendant trois mois provoque sa demission; une remu-
neration proportionnelle au travail accompli est attri-
buee aux membres.

Deze artikelen omschrijven de rol, de samenstelling
en de werkingsregels van de Commissie voor het
stedelijk patrimonium.

Dit is een vergadering van wijzen — gekozen op
basis van hun ervaring, hun representativiteit voor de
bij de bescherming van het patrimonium betrokken
milieus — belast met een uitgebreide adviesbevoegd-
heid. Zij mag ook opties suggereren, de middelen
om ze te realiseren en aanbevelingsnota's opstellen.
Kortom, zij is het referentieorgaan inzake bescher-
ming van het stedelijk patrimonium.

Zij is samengesteld uit 20 leden voorgesteld, elk
voor een derde, door de minister bevoegd voor de
bescherming van het patrimonium, door de Commis-
sie zeif en door de verenigingen voor de bescherming
van het patrimonium. Een vierde van de leden is
afkomstig uit diezelfde verenigingen.

De Commissie wordt om de vijf jaar vernieuwd.
Twee bepalingen bestrijden het absentei'sme in de
vergaderingen : een lid dat gedurende drie maanden
ongewettigd afwezig is wordt ontslagen; de leden
ontvangen een bezoldiging in verhouding met het
geleverde werk.
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Article 6

Definit la mission de 1'administration du patri-
moine. Encore a creer, celle-ci assure la gestion
quotidienne de la politique de sauvegarde du patri-
moine. EUe est la cheville ouvriere, Ie pivot autour
duquel toutes les institutions, toutes les procedures
sont greffees. C'est dire si les moyens necessaires SL
son fonctionnement doivent imperativement lui etre
procures.

Artikel 6

Bepaalt de taak van de administratie voor het
patrimonium. Deze nog op te richten administratie
staat in voor het dagelijks beheer van het bescher-
mingsbeleid van het patrimonium. Zij is de spil waar
alle instellingen, alle procedures rond draaien. Dit
betekent dat zij dringend over de nodige werkings-
middelen moet kunnen beschikken.

Article 7 Artikel 7

Le registre permanent du patrimoine est divise en
trois parties pour favoriser une approche dynamique
de la protection et ne pas se contenter d'un simple
archivage. Si les deux premieres reprennent les ele-
ments inscrits sur la liste'de sauvegarde ou proteges,
la troisieme contient les biens unmobiliers qu'il serait
souhaitable d'inscrire ou de proteger. L'etablissement
de cette derniere liste est laissee a 1'appreciation de
1'administration qui prend 1'avis de la commission du
patrimoine.

Le registre est accessible gratuitement au public qui
peut obtenir copie d'extraits.

Article 8

Cet article permet la creation d'un fonds du patri-
moine urbain destine a promouvoir sa protection.

Het vast register van het patrimonium wordt in drie
delen opgesplitst om de bescherming dynamisch te
benaderen en geen genoegen te nemen met een
gewone archiefbewerking. De eerste twee delen be-
vatten de beschermde of op de lijst van het voor
bescherming vatbare stedelijk patrimonium vermelde
elementen, het derde omvat de onroerende goederen
waarvoor het wenselijk is ze op te nemen of ze te
beschermen. De administratie wint de mening van de
commissie voor het patrimonium in, om deze laatste
lijst op te stellen.

Het register is gratis toegankelijk voor het publiek
dat kopies van de uittreksels kan verkrijgen.

Artikel 8

Dit artikel laat toe een fonds van het stedelijk
patrimonium op te richten om de bescherming ervan
te bevorderen.

Articles 9 et 10 Artikelen 9 en 10

Des qu'il y a une demande d'inscription sur la
liste de sauvegarde et que la commission du patri-
moine urbain a marque son accord, 1'Executif est tenu
de prendre un arrete inscrivant 1'immeuble concerne
sur la liste dans les 45 jours de la demande. II n'a pas
de pouvoir d'appreciation personnel a ce stade-ci. II
faut toutefois souligner que 1'inscription a un carac-
tere provisoire, qui ne prejuge pas de 1'avenir. Au
contraire, lorsqu'il s'agira d'arreter la protection defi-
nitive, 1'Executif fera 1'arbitrage ultime.

La duree d'inscription sur la liste de sauvegarde est
limitee en raison des restrictions qu'elle apporte, au
terme d'une procedure expeditive, au droit de pro-
priete. Le delai d'un an doit suffire a 1'administration
du patrimoine pour decider si, oui ou non, 1'immeuble
merite une protection definitive. II est toutefois
prolonge de six mbis si une procedure de protection a
ete entamee dans 1'intervalle et ce, pour lui permettre
de se derouler selon le calendrier prevu.

Vanaf het ogenblik dat een verzoek tot inschrijving
op de lijst van het voor bescherming vatbaar stedelijk
patrimonium bestaat en dat de commissie voor het
stedelijk patrimonium haar instemming heeft gege-
ven, is de Executieve verplicht een besluit te nemen
dat het betrokken gebouw op de lijst opneemt binnen
45 dagen na het verzoek. In dit stadium kan geen
persoonlijke waardering worden gegeven. Nochtans
moet er worden benadrukt dat de opneming een voor-
lopig karakter heeft en niet vooruitloopt op de toe-
komst. Integendeel, bij de definitieve beslissing over
de bescherming zai de Executieve de allerlaatste
scheidsrechter zijn.

De opnemingsduur op de lijst van het voor bescher-
ming vatbaar stedelijk patrimonium wordt beperkt
omwille van de beperkingen die ze na een afdoende
procedure aan het eigendomsrecht opiegt. Een ter-
mijn van een jaar moet voor de administratie voor het
patrimonium volstaan om te beslissen of het gebouw
al dan niet een definitieve bescherming verdient. Hij
wordt nochtans met zes maanden veriengd indien
intussen een beschermingsprocedure werd aangevat,
en dit om het geplande tijdsschema te kunnen
naleven.
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Articles 11 a 19 Artikelen 11 tot 19

Decrivent la procedure applicable en matiere de
protection du patrimoine urbain.

Sur demande d'une des personnes ou institutions
visees a Particle 25, FExecutif est tenu d'entamer la
procedure de protection. Sa decision est notifiee aux
personnes interessees.

L'administration du patrimoine constitue Ie dossier
de base, organise 1'enquete publique et convoque la
commission de protection. L'enquete, suivie de la
reunion de la commission de protection est organisee
sur Ie modele de la publicite-concertation mise en
place par Ie plan de secteur.

L'avis de la commission de protection porte sur
1'opportunite, 1'etendue et les conditions de la protec-
tion. Faute d'etre remis dans Ie delai requis de
60 jours, il est repute favorable a la protection.

Apres la procedure consultative, 1'administration
du patrimoine complete Ie dossier en definissant les
conditions de la protection et, si elle dispose du temps
suffisant, les prescriptions urbanistiques du perimetre
de protection du patrimoine urbain qui entoure Ie
bien protege.

L'Executif est tenu de prendre sa decision au plus
tard 180 jours apres la date d'introduction de la
demande de protection.

Beschrijft de van toepassing zijnde procedure voor
de bescherming van het stedelijk patrimonium.

Op verzoek van een van de in artikel 25 bedoelde
personen of instellingen moet de Executieve de be-
schermingsprocedure aanvatten. Zijn beslissing wordt
aan de belanghebbenden betekend.

De administratie voor het patrimoniuin stelt het
basisdossier op, organiseert het openbaar onderzoek
en roept de commissie voor de bescherming samen.
Het onderzoek wordt georganiseerd op het model van
de publiciteit-overlegprocedure die door het gewest-
plan is opgesteld.

Het beschermingscomite geeft advies over de op-
portuniteit, de draagwijdte en de beschermings-
voorwaarden. Indien het advies niet binnen de ver-
eiste termijn van 60 dagen wordt overgemaakt, wordt
het geacht gunstig te zijn voor de bescherming.

Na de raadplegingsprocedure, vult de administratie
voor het patrimonium het dossier aan, ze bepaalt de
beschermingsvoorwaarden en, indien ze over vol-
doende tijd beschikt, de stedebouwkundige voor-
schriften van de beschermingszone rond het be-
schermd goed.

Ten laatste 180 dagen na de indiening van het
verzoek tot bescherming moet de Executieve een
beslissing nemen.

Article 20

Precise les effets juridiques et Ie contenu de 1'arrete
de protection.

A moins de dispositions contraires, il porte sur la
totalite de 1'immeuble, y compris les parties inte-
rieures.

Artikel 20

Verduidelijkt de juridische gevolgen en de inhoud
van het besluit tot bescherming.

Behalve tegenstrijdige bepalingen wordt het geheel
van het onroerend goed bedoeld, met inbegrip van de
binnengedeelten.

Article 21

Prevoit la possibility d'abroger un arrete de protec-
tion au terme d'une procedure identique a celle de la
protection.

Artikel 21

Voorziet in de mogelijkheid een besluit tot bescher-
ming in te trekken volgens dezelfde procedure als
voor de bescherming.

Articles 22 a 24

Concernent la creation de perimetres de protection
du patrimoine urbain. II s'agit de zones de protection
destinees a sauvegarder 1'environnement immediat
des biens immobiliers proteges.

Artikelen 22 tot 24

Betreffen de oprichting van beschermingszones
voor het stedelijk patrimonium. Dit zijn bescher-
mingszones die de onmiddellijke omgeving van de
beschermde onroerende goederen moeten be-
schermen.
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. Trois eventualites peuvent se presenter :
— les biens proteges se situent en dehors d'une zone

d'interet culturel, historique ou esthetique du plan
de secteur. Dans ce cas, 1'arrete de protection
devra contenir un perimetre de protection accom-
pagn6 de prescriptions urbanistiques propres;

— les biens proteges sont Indus dans une zone
d'interet culturel, historique ou esthetique. Celles-
ci etant assimilees a des perimetres de protection
au sens de la presente ordonnance, un nouveau
perimetre ne devra pas etre cre6. Seules des pres-
criptions urbanistiques devront y etre definies;

— il n'y a pas de biens proteges dans Ie quartier mais
ce dernier presente un interet suffisant pour faire
1'objet de prescriptions urbanistiques precises. Un
perimetre de protection du patrimoine urbain peut
y etre cree a la demande des personnes interes-
sees.

Comme nous Ie verrohs par ailleurs, tous travaux
de nature a transformer la physionomie du bati dans
les perimetres de protection du patrimoine urbain
sont soumis a 1'autorisation de 1'Executif ou de
1'administration du patrimoine, a moins que des
prescriptions urbanistiques precises n'existent.

Er kunnen drie zaken gebeuren ;
— de beschermde goederen bevinden zich buiten een

gebied van cultureel, historisch of esthetisch be-
lang behorend tot het gewestplan. In dit geval zai
het beschermingsbesluit een beschermingszone
met eigen stedebouwkundige voorschriften moe-
ten bevatten;

— de beschermde goederen bevinden zich binnen
een gebied van cultureel, historisch of esthetisch
belang. Aangezien zij volgens deze ordonnantie
met beschermingszones worden gelijkgesteld zai
er geen nieuwe beschermingszone moeten ge-
creeerd worden. De stedebouwkundige voor-
schriften moeten er wel worden omschreven;

— de wijk bevat geen beschermde goederen maar is
voldoende belangrijk om aan nauwkeurige stede-
bouwkundige voorschriften te worden onderwor-
pen. Op verzoek van de belangstellenden kan er
een stedelijke beschermingszone gecreeerd
worden.

Zoals verder zai blijken, hebben alle werken die de
fysionomie van de bouwwerken binnen de bescher-
mingszones voor het stedelijk patrimonium kunnen
veranderen, de toelating nodig van de Executieve of
van de administratie voor het patrimonium, behalve
indien er nauwkeurige stedebouwkundige voorschrif-
ten bestaan.

Article 25

Enumere les institutions ou personnes dont peuvent
emaner les demandes d'inscription sur la liste de
sauvegarde ou de protection.

Articles 26 a 28

Decrit les modes de publicite des arretes d'inscrip-
tion sur la liste de sauvegarde et de protection et
precise Ie moment a partir duquel Us sortent leurs
effets.

Artikel25

Somt de instellingen of personen op die kunnen
vragen goederen op te nemen op de lijst van het voor
bescherming vatbaar stedelijk patrimonium of de
bescherming aanvragen.

Artikelen 26 tot 28

Beschrijven de manier waarop de besluiten tot
inschrijving op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium en de besluiten tot
bescherming worden bekendgemaakt en bepalen het
ogenblik dat ze van kracht worden.

Articles 29 a 34

Precisent les effets de 1'inscription sur la liste de
sauvegarde et de la protection.

L'article 29 suspend 1'effet de permis de batir qui
auraient ete accordes avant 1'inscription sur la liste de
sauvegarde ou Ie debut de la procedure d'inscription.

Artikelen 29 tot 34

Geven de gevolgen weer van de inschrijving op de
lijst van het voor bescherming vatbaar stedelijk patri-
monium en van de bescherming.

Artikel 29 schorst de uitwerking van de bouwver-
gunningen die toegekend zouden .geweest zijn voor de
inschrijving op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium of voor het begin van
de inschrijvingsprocedure.
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L'article 30 a trait a 1'obligation d'entretien qui pese
sur Ie proprietaire. II decrit, sans etre exhaustif, les
categories de travaux qui lui incombent obligatoire-
ment et autorise, a defaut, 1'Executif a les faire
executer lui-meme a ses frais.

L'article 31 amenage une procedure d'autorisation
pour 1'execution de travaux de modification et de
transformation.

L'article 32 oblige Ie College des bourgmestre et
echevins a suspendre la procedure de delivrance du
permis de batir dans 1'attente de 1'autorisation.

L'article 33 delegue a 1'Executif Ie soin de regler les
modalites d'intervention de la Region dans les frais
d'entretien et de restauration.

L'article 34 fait suivre les effets de 1'inscription sur
la liste de sauvegarde et de la protection d'un bien aux
proprietaires successif et amenage les modalites de
transfert.

Artikel 30 behandelt de eigenaar's verplichting tot
onderhoud. Het geeft een onvolledig overzicht van de
verplicht uit te voeren categorieen van werken en
bepaalt dat, indien hij in gebreke blijft, de Executieve
ze mag laten uitvoeren op zijn kosten.

Artikel 31 richt een toelatingsprocedure in om de
wijzigings- en verbouwingswerken uit te voeren.

Artikel 32 verplicht het College van burgemeester
en schepenen de procedure op te schorten waarbij een
bouwvergunning wordt afgeleverd in afwachting van
de toelating.

Artikel 33 laat de Executieve de modaliteiten
regelen voor de tussenkomst van het Gewest in de
onderhouds- en restauratiekosten.

Artikel 34 zorgt ervoor dat de gevolgen van de
inschrijving van een goed op de lijst van het voor
bescherming vatbaar stedelijk patrimonium en van de
bescherming gelden voor de opeenvolgende eigenaars
en regelt de overdrachtsmodaliteiten.

Articles 35 a 40 Artikelen 35 tot 40

Organisent les modalit6s de surveillance de 1'appli-
cation des dispositions de 1'ordonnance et les sanc-
tions applicables en cas d'infraction.

L'article 35 habilite certains fonctionnaires ^ re-
chercher et constater les infractions.

L'article 36 enumere les moyens d'enquete dont Us
disposent pour ce faire.

L'article 37 permet a 1'Executif d'exproprier les
immeubles inscrits sur la liste de sauvegarde ou
proteges lorsqu'ils sont abandonnes, non entretenus
ou 1'objet de travaux non autorises ou non conformes.
L'indemnite d'expropriation ne peut, pour eviter
toute forme de tentation speculative, etre superieure
a la valeur venale du bien.

L'article 38 permet aux agents qualifies de faire
interrompre des travaux non autorises ou non
conformes. La notification du proces-verbal consta-
tant 1'interruption et sa confirmation par la hierarchic
sont destines a menager les droits de la defense.

Les articles 39 et 40 definissent les peines qui
sanctionnent les infractions a 1'ordonnance. La remise
en etat doit etre ordonnee d'office.

Organiseren de controle- en toepassingsmodalitei-
ten van de beschikkingen van de ordonnantie en de
van toepassing zijnde straffen in geval van inbreuk.

Artikel 35 machtigt bepaalde ambtenaren inbreu-
ken op te zoeken en vast te stellen.

Artikel 36 somt de ter beschikking staande on-
derzoeksmiddelen op om dit te doen.

Artikel 37 laat de Executieve toe de beschermde of
op de lijst van het voor bescherming vatbaar stedelijk
patrimonium ingeschreven gebouwen te onteigenen
wanneer zij verlaten of niet onderhouden zijn of het
voorwerp uitmaken van niet-toegelaten of niet met de
toelating overeenstemmende werken. De onteige-
ningsvergoeding mag niet meer bedragen dan de
verkoopwaarde van het goed om eike vorm van
speculatie te vermijden.

Artikel 38 geeft de bevoegde personeelsleden de
mogelijkheid niet-toegelaten werken stil te leggen.
De betekening van de notulen die de stillegging
vaststellen en de bevestiging ervan door de hierarchic
dienen om de rechten van de verdediging te vrij-
waren.

De artikelen 39 en 40 bepalen de straffen op de
inbreuken op de ordonnantie. Het herstel in de
oorspronkelijke staat wordt ambtshalve bevolen.
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Articles 41 et 42

Comme importante mesure conservatoire et transi-
toire, il est prevu d'inscrire d'office sur la liste les
immeubles recenses par 1'a.s.b.l. Sint-Lukasarchief
dans son inventaire revu et corrige pour une periode
de 5 ans afin de permettre Ie traitement des dossiers.

Artikelen 41 en 42

Als belangrijke conservatoire en overgangsmaatre-
gel wordt er bepaald ambtshalve de door de v.z.w.
Sint-Lukasarchief in de herziene en verbeterde inven-
taris getelde gebouwen op te nemen, voor een periode
van 5 jaar om de behandeling van de dossiers moge-
lijk te maken.

M. NAGY

PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

Article 1"

La presente ordonnance regle une matiere visee a
1'article 107quater de la Constitution.

Artikel 1

Deze ordonnantie regelt een in artikel 107quater
van de Grondwet bedoelde materie.

CHAPITRE I"

Definitions

HOOFDSTUK I

Defmities

Article 2 Artikel 2

Pour 1'application de la presente ordonnance, on
entend par :

a) Patrimoine urbain : Pensemble des biens immo-
biliers dont la protection se justifie en raison de leur
interet historique, archeologique, social, ecologique,
scientifique, artistique, technique, folklorique ou
esthetique;

1. a titre de monument : tout objet immobilier,
ceuvre de 1'homme, de la nature, ou de 1'homme et
de la nature, y compris les installations et elements
decoratifs faisant partie integrante de ces objets;

2. a titre d'ensemble : tout groupement de construc-
tions, y compris les elements de leur voisinage,
pouvant faire 1'objet d'une delimitation topogra-
phique;

3. a titre de site : toute ceuvre de la nature ou toute
ceuvre combinee de 1'homme et de la nature,
notamment les pares urbains et les sites semi-
naturels, pouvant faire 1'objet d'une d61imitation
topographique;

4. a titre de site arch6ologique : chaque terrain,
bailment ou ensemble architectural qui comprend
des restes, objets ou traces du passe;

5. a titre de perspective : toute vue panoramique au
depart d'un point geographique donne dont 1'equi-
libre esthetique et la coherence justifie et permet
une delimitation et une protection particuliere.

Voor de toepassing van deze ordonnantie verstaat
men onder :

a) Stedelijk patrimonium : het geheel van de onroe-
rende goederen waarvan de bescherming verant-
woord is omwille van het historisch, archeologisch,
sociaal, ecologisch, wetenschappelijk, artistiek, tech-
nisch, folkloristisch of esthetisch belang;

1. als monument : een onroerend goed, werk van de
mens, van de natuur, of van beide samen, met
inbegdp van de decoratieve installaties en elemen-
ten die integraal deel uitmaken van deze goe-
deren;

2. als stadsgezicht : een ^roepering van gebouwen
met inbegrip van de omgevende bestanddelen, die
het voorwerp kunnen uitmaken van een topogra-
fische aflijning;

3. als landschap : een werk van de natuur of van de
natuur en de mens samen, ondermeer de stede-
lijke parken en de semi-natuurlijke gebieden, dat
het voorwerp kan uitmaken van een topografische
aflijning;

4. als architecturaal geheel : een terrein, gebouw of
architecturaal geheel dat overblijfselen, voorwer-
pen of sporen van het verleden bevat;

5. als vergezicht: een panoramisch zicht vanaf een
geografisch punt waarvan het esthetisch evenwicht
en de samenhang een bijzondere aflijning en be-
scherming wettigt.



A-50/1- 89/90 — 16 — A-50/1- 89/90

b) Protection : ensemble des mesures visant a
1'identification, Fetude, la sauvegarde, la protection,
1'entretien, la restauration, la consolidation, la mise
en valeur des monuments, ensembles architecturaux,
sites, perspectives et zones de protection dans Ie but
d'assurer leur conservation integree dans Ie respect de
leur nature intrinseque.

c) Executif : 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale.

d) Administration du patrimoine : 1'administration
qui, au sein du Ministere de la Region de Bruxelles-
Capitale, est chargee de la protection du patrimoine
urbain.

e) Perimetre de protection du patrimoine urbain •: la
zone qui entoure Ie monument, 1'ensemble, Ie site ou
la perspective et dont Ie perimetre est fixe en fonction
des exigences de la protection des abords du bien et a
1'interieur de laquelle sont definies des prescriptions
urbanistiques contraignantes.

f ) Proprietaire : la personne physique ou morale,
titulaire du droit de propriete, d'usufruit ou d'emphy-
teose sur Ie bien.

b) Bescherming : het geheel van maatregelen in-
zake het identificeren, de studie, het behoud, de
bescherming, het onderhouden, het restaureren, het
verstevigen, het tot zijn recht laten komen van monu-
menten, stadsgezichten, landschappen, vergezichten
en beschermingszones om een geintegreerd behoud te
verzekeren met respect voor hun intrinsieke aard.

c) Executieve : de Executieve van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest.

d) Administratie voor het patrimonium : de admi-
nistratie die, binnen het Ministerie van het Brusselse
Gewest, belast is met de bescherming van het stede-
lijk patrimonium.

e) Beschermingszone voor het stedelijk patrimo-
nium : het gebied rond een monument, een stadsge-
zicht, een landschap of een vergezicht waarvan de
omtrek wordt vastgelegd in functie van de eisen voor
de bescherming van de directe omgeving van het goed
en waarbinnen dwingende stedebouwkundige voor-
schriften zijn bepaald.

f ) Eigenaar : de natuurlijke of rechtspersoon, hou-
der van .het eigendomsrecht, vruchtgebruik of erf-
pacht van het goed.

CHAPITRE II HOOFDSTUK II

Commission du patrimoine urbain

Article 3

La commission du patrimoine urbain est chargee de
conseiller Ie Ministre competent en matiere de protec-
tion du patrimoine et 1'administration qui releve de
son autorite, ce qui implique notamment qu'elle :

— donne son avis chaque fois que la presente ordon-
nance Ie prevoit ou qu'elle Ie juge utile;

— donne son avis sur les projets de travaux suscepti-
bles de compromettre 1'existence ou de porter
atteinte a 1'integrite du patrimoine urbain et des
perimetres de protection qui 1'entourent;

— suggere des orientations de la politique a mener en
vue d'assurer une meilleure protection du patri-
moine urbain et sa conservation integree dans Ie
respect de sa nature intrinseque;

— recherche et formule les methodes et moyens a
mettre en oeuvre pour realiser les objectifs fixes;

— etablit des notes de recommandation, notamment
sur les problemes a caractere technique, en vue de
promouvoir 1'etude, la sauvegarde, la restauration
et la rehabilitation du patrimoine urbain dans Ie
respect de sa nature intrinseque;

Commissie voor het stedelijk patrimonium

Artikel 3

De commissie voor het stedelijk patrimonium is
belast met het adviseren van de bevoegde Minister
inzake de bescherming van het patrimonium en de
administratie die onder zijn bevoegdheid valt, wat
ondermeer betekent dat zij :
— advies geeft telkens wanneer deze ordonnantie

daarin voorziet of het nuttig acht;
— advies geeft over de projecten van werken die het

bestaan van het stedelijk patrimonium en van de
beschermmgszones errond in het gedrang zouden
kunnen brengen of een aanslag plegen op de inte-
griteit ervan;

— beleidsopties suggereert om een bescherming van
het stedelijk patrimonium en het behoud ervan
met eerbied voor de intrinsieke aard te verze-
keren;

— methoden en middeleh zoekt om de gestelde
doelstellingen te bereiken;

— de aanbevelingsnota's opstelt, ondermeer over de
problemen van technische aard om de studie, de
bescherming, de renovatie en de rehabilitatie van
het stedelijk patrimomum te bevorderen met eer-
bied voor zijn wezenlijke aard;
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— veille a concilier les imperatifs de 1'amenagement
du territoire et du developpement economique,
social et culturel de la Region avec ceux de la
protection du patrimoiiie;

— entend les organisations et administrations qui
sont concernees par la politique ^ suivre en
matiere de protection du patrimoine culturel im-
mobilier;

— donne son avis sur les pro jets relatifs aux construc-
tions des edifices mentionnes a 1'article 2 de
1'arrete royal du 12 aout 1824 et d'autres edifices
publics.

Article 4

1. Elle est composee de vingt et un membres, dont
au moins cinq representent les associations qui repon-
dent aux conditions fixees par 1'article 25.

Les membres sont nommes par 1'Executif tous les
cinq ans.sur proposition, chacun pour un tiers du
nombre de mandats a pourvoir :
— du Ministre qui a la protection du patrimoine dans

ses attributions;
— de la commission du patrimoine urbain;
— des associations qui repondent aux conditions

fixees par 1'article 25.

Le president et Ie vice-president sont nommes par
1'Executif sur proposition de la commission.

Le secretariat de la commission est assure par
1'administration du patrimoine.

2. Tout membre de la commission qui, sans avoir
fait valoir des motifs legitimes, cesse, pendant trois
mois, d'assister aux reunions est considere comme
demissionnaire. La demission est effective des qu'elle
est mentionnee au proces-verbal d'une reunion de la
commission.

Tout membre remplacant un membre decede ou
demissionnaire acheve le mandat de celui-ci. L'arrete
de nomination du membre remplacant mentionne le
nom du membre remplace. La candidature de ce
dernier ne peut plus etre presentee ulterieurement.

3. Le Ministre peut attribuer le titre de membre
d'honneur aux anciens membres.

Article 5

Les membres de la commission percoivent des
jetons de presence dont le montant est fixe par
1'Executif.

erover waakt de voorschriften van ruimtelijke
ordening en de economische, sociale en culturele
ontwikkeling van het Gewest te verzoenen met
deze van de bescherming van het patrimonium;

•'.-

de bij het te voeren beleid inzake bescherming van
het onroerend cultureel patrimonium betrokken
organisaties en administraties .aanhoort;

advies geeft over de ontwerpen betreffende het
optrekken van gebouwen, zoals vermeld in artikel
2 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1824,
en van andere openbare gebouwen.

Artikel 4

1. Zij is samengesteld uit eenentwintig leden waar-
van er ten minste vijf de verenigingen vertegenwoor-
digen die beantwoorden aan de in artikel 25 gestelde
voorwaarden.

De leden worden door de Executieve om de vijf
jaar benoemd, waarbij het aantal te begeven manda-
ten, elk voor een derde, wordt voorgesteld door :
— de Minister die de bescherming van het patrimo-

nium pnder zijn bevoegdheid heeft;
— de commissie voor het stedelijk patrimonium;
— de verenigingen die aan de door artikel 25 be-

paalde voorwaarden beantwoorden.

De Voorzitter en de Ondervoorzitter worden door
de Executieve op voorstel van de commissie
benoemd.

Het secretariaat van de commissie wordt door de
administratie voor het patrimonium waargenomen.

2. Een lid van de commissie die, zonder wettige
redenen, gedurende 3 maanden de vergaderingen niet
bijwoont, wordt als ontslagnemend beschouwd. Het
ontslag is effectief vanaf het ogenblik dat het in de
notulen van een vergadering van de commissie is
vermeld.

Een lid dat een overleden of ontslagnemend lid
vervangt, beeindigt zijn mandaat. Het benoemings-
besluit van het vervangende lid vermeldt de naam van
het vervangen lid. Laatstgenoemde mag later geen
kandidaat meer zijn.

3. De Minister kan aan vroegere leden de titel van
erelid verlenen.

Artikel 5

De leden van de commissie krijgen zitpenningen
waarvan het bedrag door de Executieve wordt
bepaald.
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Les frais qu'ils ont engages dans Ie cadre de leur
mission au service de la commission sont rembourses
sur presentation des pieces justificatives.

La dotation annuelle de la commission est inscrite
au budget de la Region.

CHAPITRE III

De voor de commissie gemaakte kosten worden
hen op voorlegging van bewijsstukken terugbetaald.

De jaariijkse dotatie van de commissie wordt op de
begroting van het Gewest ingeschreven.

HOOFDSTUK III

Administration du patrimouie Administratie voor het patrimoniuni

Article 6
1. Une administration du patrimoine est creee au

sein du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale.
Son cadre organique est fixe par 1'Executif dans Ie
souci de lui fournir les moyens necessaires a 1'exercice
de ses competences.

2. Elle a pour mission de favoriser la protection du
patrimoine urbain. Pour ce faire, elle a notamment
pour tache :
— de prendre 1'initiative d'une demande description

sur la liste de sauvegarde ou de protection;

— de tenir et mettre a jour Ie registre permanent du
patrimoine;

— de mettre sur pied un centre de documentation du
patrimoine accessible au public;

— de constituer les dossiers de base des demandes de
protection;

— d'assurer Ie secretariat de la commission du patri-
moine urbain;

— de definir les conditions generates et particulieres
de protection indues dans les arretes;

— de notifier et assurer la publicite des decisions
prises par 1'Executif conformement a 1'article 25;

— de preciser les conditions mises aux autorisations
d'effectuer des travaux aux biens immobiliers
inscrits sur la liste de sauvegarde ou proteges et
verifier leur respect effectif par Ie maitre de
1'ouvrage;

— de proposer des conditions de subsidiation de
certains travaux aux biens immobiliers inscrits sur
la liste de sauvegarde ou proteges;

— de verifier si les proprietaires de biens immobiliers
inscrits sur la liste de sauvegarde ou proteges
satisfont a 1'obligation d'entretien definie par
1'article 30;

— d'elaborer et de mettre en ceuvre les prescriptions
urbanistiques des perimetres de protection du
patrimoine urbain en vue d'y promouvoir la qua-
lite de 1'espace public.

Artikel 6
1. Binnen het Ministerie van het Brusselse Hoofd-

stedelijk Gewest wordt een administratie voor het
patrimonium opgericht. Haar personeelsformatie
wordt vastgesteld door de Executieve zodat ze over de
nodige middelen beschikt om haar bevoegdheden uit
te oefenen.

2. Haar opdracht is het bevorderen van de bescher-
ming van het stedelijk patrimonium. Daarom heeft zij
ondermeer tot taak :
— het initiatief te nemen om de inschrijving op de

lijst van het voor bescherming vatbaar stedelijk
patrimonium of de bescherming te vragen;

— het vast register van het patrimonium op te stellen
en bij te houden;

— een documentatiecentrum van het patrimonium
op te starten dat toegankelijk is voor het publiek;

— de basisdossiers voor het verzoek tot bescherming
samen te stellen;

— het secretariaat van de commissie voor het stede-
lijk patrimonium waar te nemen;

— de algemene en bijzondere beschermings-
voorwaarden in de besluiten te bepalen;

— de door de Executieve overeenkomstig artikel 25
genomen beslissingen bekend te maken en de
publiciteit ervan te verzekeren;

— de voorwaarden gesteld bij de toelatingen om
werken uit te voeren aan de beschermde of op de
lijst van het voor bescherming vatbaar stedelijk
patrimonium ingeschreven onroerende goederen,
te bepalen en na te gaan of de opdrachtgever ze
inderdaad naleeft;

— de subsidievoorwaarden voor bepaalde werken
aan de beschermde of op de lijst van het voor
bescherming vatbaar stedelijk patrimonium inge-
schreven onroerende goederen voor te stellen;

— na te gaan of de eigenaars van de beschermde of
op de lijst van het voor bescherming vatbaar
stedelijk patrimonium ingeschreven onroerende
goederen het door artikel 30 bepaalde onderhoud
verzorgen;

— de stedebouwkundige voorschriften van de be-
schermingszone voor het stedelijk patrimonium
uit te werken en te laten uitvoeren om de kwaliteit
van de openbare ruimte te bevorderen.
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3. Dans Ie cadre de sa mission, elle peut conclure
des contrats d'etudes avec des personnes morales ou
physiques exterieures.

4. Chaque annee, au plus tard Ie 30 mars, 1'admi-
nistration du patrimoine adresse un rapport d'activites
au Conseil de la Region de Bruxelles-CapitaIe.

3. In het kader van haar opdracht, kan zij studie-
kontrakten sluiten met externe natuurlijke of rechts-
personen.

4. Jaarlijks, ten laatste op 30 maart, zendt de
administratie voor het patrimonium een activiteiten-
verslag aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

CHAPITRE IV HOOFDSTUK IV

Mesures de sauvegarde

SECTION I"

Le Registre permanent du patrimoine

Article 7

1. L'administration du patrimoine tient un registre
permanent du patrimoine urbain de la Region de
Bruxelles-CapitaIe.

2. Ce registre est divise en trois parties distinctes
selon que les biens immobiliers sont : .
— proteges au titre de monument, ensemble archi-

tectural, site, ou perspective;
— inscrits sur la liste de sauvegarde;

— a inscrire sur la liste de sauvegarde ou a proteger,
apres avis de la commission du patrimoine urbain.

3. Chaque element du patrimoine urbain inscrit au
registre fait 1'objet d'une fiche sur laquelle sont
mentionnes, selon les cas, sa denomination, son
adresse, le nom des rues et les numeros d'immeubles
qui forment sa d61imitation topographique et celle du
perimetre de protection qui 1'entoure, les coordon-
nees de son ou de ses proprietaires, une notice
historique, la date de 1'arrete d'mscription sur la liste
de sauvegarde ou de protection et les principales
prescriptions qu'il contient, les travaux qui ont fait
1'objet d'une autorisation et la date de celle-ci.

Un plan reduit en perspective de 1'element du
patrimoine urbain est joint a la fiche descriptive.

4. Le registre fait 1'objet d'une mise a jour perma-
nente. II est accessible gratuitement au public sur
simple demande aupres de 1'administration du patri-
moine ou du service d'urbanisme des administrations
communales.

Une copie d'extraits du registre peut etre obtenue
au prix coutant de la reproduction au plus tard dans
les 15 jours qui suivent la reception de la demande.

Beschermingsmaatregelen

AFDELING I

Het vast register van het patrimonium

Artikel 7

1. De administratie voor het patrimonium houdt
een vast register van het stedelijk patrimonium van
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bij.

2. Dit register is onderverdeeld in 3 verschillende
delen naargelang de onroerende goederen :
— beschermd zijn als monument, stadsgezicht, land-

schap of vergezicht; .'
— opgenomen zijn op de lijst van het voor bescher-

ming vatbaar stedelijk patrimonium;
— op te nemen zijn op de lijst van het voor bescher-

ming vatbaar stedelijk patrimonium of te bescher-
men zijn, na advies van de commissie voor het
stedelijk patrimonium.

3. Van elk in het register opgenomen element van
het stedelijk patrimonium wordt een steekkaart bijge-
houden waarop, volgens het geval, worden vermeld :
de benaming, het adres, de naam van de straten en de
nummers van de gebouwen die de topografische grens
vormen en deze van de beschermingszone die het
omsluit, de gegevens over de eigenaar(s), de histori-
sche beschrijving, de datum van het besluit tot
inschrijving op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium of tot bescherming en
de voornaamste voorschriften die het bevat, de
werken waarvoor een toelating werd gekregen, met
de datum van de toelating.

Bij de steekkaart wordt een verkleind plan in
perspectief van het element van het stedelijk patrimo-
nium gevoegd.

4. Het register wordt permanent bijgewerkt. Het is
gratis toegankelijk voor het publiek op eenvoudige
aanvraag bij de administratie voor het patrimonium of
bij de dienst stedebouw van de gemeente.

Een kopij van uittreksels uit het register kan tegen
kostprijs van de reproductie worden verkregen ten
laatste 15 dagen na ontvangst van de aanvraag.
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SECTION II AFDELING II

Le Fonds du patrimoine urbain

Article 8
D est cree un Ponds du patrimoine urbain dont les

moyens sont exclusivement affectes a la protection et
a la promotion du patrimoine urbain de la Region.

L'Executif en regle les modalites de creation et de
fonctionnement.

Het Fonds voor het stedelijk patrimonium

Artikel8
Er wordt een Fonds voor het stedelijk patrimonium

opgericht waarvan de middelen uitsluitend bestemd
zijn voor de bescherming en de promotie van het
stedelijk patrimonium van het Gewest.

De Executieve regelt de modaliteiten voor de
oprichting en de working ervan.

SECTION III AFDELING III

La liste de sauvegarde De lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium

Article 9 Artikel 9
1. A la demande d'une des personnes visees a

1'article 25 et apres avis conforme de la commission du
patrimoine urbain, 1'Executif est tenu d'inscrire les
biens immobiliers vises a 1'article 2 sur une liste de
sauvegarde.

L'avis de la commission du patrimoine urbain est
rendu dans les trente jours de la notification prevue b
Particle 25.2, faute de quoi il est cense favorable.

2. L'inscription sur la liste de sauvegarde est ope-
ree, par voie d'arrete ayant valeur reglementaire, au
plus tard soixante jours apres 1'introduction de la
demande, la date de la poste faisant foi.

1. Op verzoek van een der in artikel 25 bedoelde
personen en na eensluidend advies van de commissie
voor het stedelijk patrimonium, moet de Executieve
de onroerende goederen bedoeld in artikel 2 op een
lijst van het voor bescherming vatbaar stedelijk patri-
monium opnemen.

Het advies van de commissie voor het stedelijk
patrimonium wordt gegeven binnen 30 dagen na de in
artikel 25.2 bepaalde betekening, zoniet wordt het
geacht gunstig te zijn.

2. De opneming op de lijst van het voor bescher-
ming vatbaar stedelijk patrimonium gebeurt via een
besluit met reglementerende kracht, ten laatste 60
dagen na het indienen van de aanvraag, waarbij de
datum als poststempel geldt.

Article 10 Artikel 10
Les biens immobiliers sont inscrits sur la liste de

sauvegarde pour une periode d'un an prenant cours a
la date de 1'arrete description.

Ce delai est prolonge de six mois si une procedure
de protection est entamee apres 1'inscription sur la
liste de sauvegarde, et ce b partir de la notification de
la decision d'entamer cette procedure prevue a 1'arti-
cle 11.2.

De onroerende goederen zijn op de lijst van het
voor bescherming vatbaar stedelijk patrimonium in-
geschreven voor een periode van 1 jaar vanaf de
datum van het opnemingsbesluit.

Deze termijn wordt met 6 maanden veriengd indien
een beschermingsprocedure wordt aangevat na in-
schrijving op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium, vanaf de door artikel
11.2 bepaalde betekening van de beslissing om de
procedure aan te vatten.

CHAPITRE V HOOFDSTUK V

Protection

Article 11
1. A la demande d'une des personnes visees a

1'article 25 et sur avis conforme de la commission du
patrimoine urbain, 1'Executif est tenu d'entamer la
procedure de protection des biens immobiliers vises ^
1'article 2.

Bescherming

Artikel 11
1. Op verzoek van een van de in artikel 25 be-

doelde personen en na eensluidend advies van de
commissie voor het stedelijk patrimonium, moet de
Executieve de beschermingsprocedure van de in arti-
kel 2 bedoelde onroerende goederen aan vatten.
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L'avis de la commission du patrimoine urbain est
rendu dans les quinze jours de la notification prevue a
1'article 25.2, faute de quoi il est cense favorable.

2. II notifie sa decision, dans les quinze jours de
1'introduction de la demande, au proprietaire et aux
membres de la commission de protection par lettre
recommandee a la poste.

Dans les quinze jours de la reception de la notifica-
tion, censee acquise cinq jours apres la date d'envoi
sauf preuve du contraire, Ie proprietaire en donne
connaissance au locataire ou occupant par lettre
recommandee a la poste, sous peine d'etre tenu pour
responsable solidaire de la reparation ou du dedom-
magement vises a 1'article 38.

Het advies van de commissie voor het stedelijk
patrimonium wordt binnen 15 dagen na de in artikel
25.2 voorziene betokening gegeven, zoniet wordt het
geacht gunstig te zijn.

2. Hij betekent zijn beslissing binnen 15 dagen na
de inleiding van de aanvraag, aan de eigenaar en aan
de leden van de commissie voor de bescherming met
een per post aangetekend schrijven.

Binnen 15 dagen na ontvangst van de betekening,
verondersteld ontvangen te zijn 5 dagen na verzen-
dingsdatum, behalve indien anders bewezen, geeft de
eigenaar er kennis van aan de huurder of de bewoner
met een per post aangetekend schrijven, op straffe
van solidair aansprakelijk te worden gesteld voor de
in artikel 38 bepaalde herstelling of schadeloosstel-
ling.

Article 12 Artikel 12

L'administration du patrimoine est chargee de la
constitution du dossier de base de la procedure de
protection.

II comprend notamment :
— 1'adresse, la denomination et une description som-

maire du ou des biens immobiliers a proteger;

— Ie nom du ou des architectes qui ont participe a
leur construction;

— la date de la construction;
— Ie numero de la ou des parcelles cadastrales;
— Ie nom et 1'adresse du ou des proprietaires actuels;
— 1'expose des motifs de la demande de protection;

— la description de ce que 1'on veut classer accom-
pagne, selon les cas, de plans, dessins et photogra-
phies;

— un plan du quartier dans lequel se situe Ie bien
immobilier a proteger sur lequel figure sa delimita-
tion precise ainsi que celle du perimetre de protec-
tion du patrimoine urbain qui 1'entoure;

— une description sommaire des travaux d'entretien
urgents a effectuer.

L'Executif peut, Ie cas echeant, completer la liste
des documents qui doivent figurer dans Ie dossier de
base.

De administratie voor het patrimonium wordt be-
last met de samenstelling van het basisdossier voor de
beschermingsprocedure.

Dit bevat ondermeer :
— het adres, de benaming en een korte beschrijving

van het of de te beschermen onroerend goed of
onroerende goederen;

— de naam van de architect(en) die aan de bouw
ervan heeft (hebben) deel genomen;

— de datum van bouwen;
— de nummer van de kadastrale kavel(s);
— de naam en het adres van de huidige eigenaar(s);
— de uiteenzetting van de motieven voor het verzoek

tot bescherming;
— de beschrijving van wat men wil beschermen,

samen met, naargelang van het geval, plannen,
tekeningen en foto's;

— een plan van de buurt waarin het te beschermen
onroerend goed gelegen is met de nauwkeurige
begrenzing en deze van de beschermingszone voor
het stedelijk patrimonium die het omringt;

— een korte beschrijving van de dringend uit te
voeren onderhoudswerken.

De Executieve kan, in voorkomend geval, de lijst
met documenten die in het basisdossier moeten voor-
komen, aanvullen.

Article 13 Artikel 13

1. Dans les soixante jours de la reception de la
demande par 1'Executif, 1'administration du patri-
moine precede a une enquete publique.

1. Binnen 60 dagen nadat de Executieve de vraag
heeft ontvangen, zai de administratie voor het patri-
monium overgaan tot een openbaar onderzoek.
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2. Celle-ci est annoncee, au moins huit jours avant
Ie debut de 1'enquete, de la maniere suivante :
— par voie d'affiches apposees aux valves de la ou

des communes oil les immeubles sont situes et a un
ou plusieurs endroits de la facade ou de la cloture
des biens immobiliers concernes, visibles depuis la
voie publique;

— par la publication d'un avis dans au moins trois
journaux quotidiens diffuses dans la Region.

3. Les caracteristiques des affiches et de 1'avis sont
determinees par 1'Executif dans Ie respect des disposi-
tions de 1'alinea 4.

4. Les affiches et 1'avis mentionnent les dates de
debut et de fin de 1'enquete qui doit avoir une duree'
de trente jours. Ils precisent que Ie dossier de base
peut etre consulte pendant toute la duree de 1'enquete
a 1'administration du patrimoine et que toute per-
sonne qui a des observations a faire au sujet de la
demande de protection peut les adresser par ecrit a
1'administration du patrimoine et/ou lui demander
d'etre entendue par la commission de protection et
cela, au plus tard Ie dernier jour de 1'enquete.

2. Ten minste 8 dagen voor het begin van het
onderzoek, wordt ze als volgt aangekondigd :
— door aanplakking van affiches op de mededelings-

borden van de gemeente(n) waar de gebouwen
zich bevinden en, zichtbaar vanaf de openbare
weg, op een of meer plaatsen op de gevel of op de
afsluiting van de betrokken onroerende goederen;

— door de publikatie van een bericht in ten minste
drie dagbladen die in het Gewest worden ver-
spreid.

3. De Executieve bepaalt de kenmerken van de
affiches en van het bericht overeenkomstig de bepa-
lingen van lid 4.

4. De affiches en het bericht vermelden de data van
begin en einde van het onderzoek dat dertig dagen
moet duren. Ze wijzen erop dat het basisdossier
gedurende gans de duur van het onderzoek op de
administratie voor het patrimonium kan worden ge-
raadpleegd en dat iedereen die opmerkingen over het
verzoek tot bescherming heeft, ze schriftelijk kan
mededelen aan de administratie voor het patrimo-
nium en/of kan vragen door de commissie voor de
bescherming te worden gehoord, uiterlijk de laatste
dag van het onderzoek.

Article 14 Artikel 14

Au terme de 1'enquete, 1'administration du patri-
moine dresse un proces-verbal de cl6ture et Ie joint au
dossier avec les observations et les demandes d'audi-
tion qui lui ont ete adressees.

Article 15

1. La commission de protection donne son avis a
1'Executif sur les procedures de protection en cours.

2. La commission de protection est composee :

— de deux membres designes' par Ie Ministre compe-
tent parmi les fonctionnaires de 1'administration
de 1'urbanisme et de 1'amenagement du territoire;

— de deux membres designes par Ie Ministre compe-
tent parmi les fonctionnaires de 1'administration
du patrimoine;

— de deux membres designes par Ie Ministre compe-
tent parmi les fonctionnaires de 1'Institut bruxel-
lois de gestion de 1'environnement;

— de deux membres designes par Ie College des
bourgmestre et echevins de la commune sur Ie
territoire de laquelle sont situes les biens immobi-
liers qui font 1'objet d'une procedure de protec-
tion;

— de deux membres designes par Ie conseil d'admi-
nistration de la Societe de developpement regional
de Bruxelles.

Op het einde van het onderzoek stelt de administra-
tie voor het patrimonium een eindverslag op en voegt
het bij het dossier samen met de opmerkingen en de
aanvragen om gehoord te worden.

Artikel 15

1. De commissie voor de bescherming geeft de
Executieve advies over de aan de gang zijnde bescher-
mingsprocedures.

2. De commissie voor de bescherming is samenge-
steld uit :
— twee leden door de bevoegde Minister aangewe-

zen onder de ambtenaren van de administratie
voor stedebouw en ruimtelijke ordening;

— twee leden door de bevoegde Minister aangewe-
zen onder de ambtenaren van de administratie
voor het patrimonium;

— twee leden door de bevoegde Minister aangewe-
zen onder de ambtenaren van het Brussels Insti-
tuut voor Milieubeheer;

— twee leden aangewezen door het College van
burgemeester en schepenen van de gemeente waar
de onroerende goederen die het voorwerp zijn van
een beschermingsprocedure, gelegen zijn;

— twee leden aangewezen door de raad van beheer
van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij
voor Brussel.
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3. Le secretariat et la presidence de la commission
sont assures par I'adnunistration du patrimoine.

4. La commission de protection peut entendre des
experts exterieurs.

3. Het secretariaat en het voorzitterschap van de
commissie worden door de administratie voor het
patrimonium waargenomen.

4. De commissie voor de bescherming mag externe
deskundigen horen.

Article 16 Artikel 16

1. Le secretariat convoque, au moins huit jours
avant la reunion et au plus tard quinze jours apres la
fin de 1'enquete, les membres de la commission de
protection, la commission du patrimoine urbain, les
personnes qui ont pris 1'initiative de la demande de
protection, les proprietaires des immeubles qui font
1'objet de la procedure ainsi que les personnes qui lui
ont adresse une demande d'audition pendant 1'en-
quete. U redige le proces-verbal de la ou des reunions.

L'absence de toute personne dument convoquee ne
porte pas atteinte b la validite de 1'avis rendu par la
commission de protection. Cinq membres de la
commission doivent.toutefois etre presents pour que
celle-ci puisse emettre un avis.

1. Ten minste 8 dagen voor de vergadering en ten
laatste 15 dagen na het einde van het onderzoek roept
het secretariaat de leden van de commissie voor de
bescherming de commissie voor het stedelijk patrimo-
nium samen evenals de personen die het initiatief
voor de bescherming genomen hebben, de eigenaars
van de gebouwen waarvoor de procedure aan de gang
is,, evenals de personen die tijdens het onderzoek
verzocht hebben gehoord te worden. Het secretariaat
stelt de notulen van de vergadering(en) op.

De afwezigheid van een geldig opgeroepen persoon
doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van het
door de commissie voor de bescherming gegeven
advies. Om een advies te kunnen uitbrengen moeten
echter vijf leden van de commissie aanwezig zijn.

Article 17 Artikel 17

1, Avant de rendre son avis, la commission de
protection entend d'office la commission du patri-
moine urbain dont elle consigne les observations dans
le proces-verbal de la reunion auquel elle joint, le cas
echeant, son avis ecrit.

2. L'avis de la commission de protection porte sur
Fopportunite de la protection, son etendue et les
conditions qui 1'accompagnent. II est motive et adopte
a la majorite des membres presents. La minorite peut
demander d'y joindre une note exprimant son
opinion.

L'avis doit intervenir au plus tard soixante jours
apres la date de cl6ture de 1'enquete, faute de quoi il
est repute favorable.

3. L'avis, accompagne des proces-verbaux de cl6-
ture d'enquete et de la reunion de la commission, des
observations ecrites parvenues a 1'administration du
patrimoine pendant 1'enquete, est transmis d'office
par le secretariat aux membres de la commission de
protection, a la commission du patrimoine urbain, aux
personnes qui ont ete entendues et a 1'Executif dans
les huit jours du prononce de 1'avis.

1. Alvorens haar advies te geven hoort de commis-
sie voor de bescherming ambtshalve de commissie
voor het stedelijk patrimonium, zij neemt de op-
merkingen in de notulen van de vergadering op en
voegt er in voorkomend geval haar schriftelijk advies
bij.

2. Het advies van de commissie voor de bescher-
ming betreft de opportuniteit, de draagwijdte en de
voorwaarden van de bescherming. Het is gemotiveerd
en aangenomen door de meerderheid van de aanwe-
zige leden. De minderheid mag vragen een nota met
haar standpunt aan het advies toe te voegen.

Het advies moet ten laatste 60 dagen na de eind-
datum van het onderzoek worden gegeven, zoniet
wordt het geacht gunstig te zijn.

3. Het advies, samen met het eindverslag van het
onderzoek, de notulen van de vergadering van de
commissie en de schriftelijke opmerkingen die de
administratie voor het patrimonium tijdens het on-
derzoek heeft ontvangen, worden ambtshalve door
het secretariaat aan de leden van de commissie voor
de bescherming aan de commissie voor het stedelijk
patrimonium, aan de personen die werden gehoord en
aan de Executieve overgemaakt binnen 8 dagen nadat
het advies werd gegeven.



A-50/1- 89/90 — 2 4 — A-50/1- 89/90

Le secretariat tient en outre un registre des proces-
verbaux des reunions et'des avis emis par la commis-
sion accessible au public.

Bovendien houdt bet secretariaat een voor het
publiek toegankelijk register bij van de notulen van
de vergaderingen en van de door de commissie
uitgebrachte adviezen.

Article 18 Artikel 18

Dans les quinze jours de 1'avis rendu par la commis-
sion de protection, le dossier complet retourne a
F administration du patrimoine qui definit les condi-
tions generales et particulieres de protection.

Celle-ci dispose de trente jours ^ dater de la
reception de 1'avis pour reunir les elements comple-
mentaires qu'elle juge necessaire. Elle peut s'entou-
rer, si elle le juge utile, du conseil d'experts exte-
rieurs. Le dossier est ensuite soumis pour decision a
1'Executif.

Binnen 15 dagen nadat de commissie voor de
bescherming advies heeft uitgebracht gaat het volle-
dige dossier terug naar de administratie voor het
patrimonium die de algemene en bijzondere bescher-
mingsvoorwaarden bepaalt.

Na ontvangst van het advies beschikt de administra"
tie over 30 dagen om de nodige bijkomende elemen-
ten te verzamelen. Indien ze het nuttig acht mag zij
een beroep doen op externe experts. Vervolgens
wordt het dossier ter beslissing aan de Executieve
voorgelegd.

Article 19 Artikel 19

L'Executif doit prononcer sa decision au plus tard
cent quatre-vingts jours apres 1'introduction de la
demande de protection.

Ten laatste 180 dagen na het verzoek tot bescher-
ming moet de Executieve een beslissing nemen.

Article 20 Artikel 20

1. La protection d'un bien immobilier vise a 1'arti-
cle 2 s'opere par voie d'arrete ayant valeur reglemen-
taire. Celui-ci contient les conditions generales et
particulieres de protection auxquelles les biens pro-
teges sont soumis.

Un plan de situation des biens immobiliers proteges
et du perimetre de protection, du patrimoine urban
qui les entoure, accompagne des prescriptions urba-
nistiques qui s'y appliquent, est annexe au texte de
1'arrete.

2. Sauf stipulation contraire expresse et motivee, la
protection s'etend a la totalite de 1'immeuble, y
compris les parties interieures.

3. L'arrete de protection prononce d'office 1'inter-
diction de demolir les immeubles concernes, ou de les
transformer sans autorisation prealable. II peut en
outre contenir d'autres restrictions au droit de pro-
priete en vue d'assurer la protection du patrimoine
urbain, y compris 1'interdiction totale ou condition-
nelle de batir.

1. Een in artikel 2 bedoeld onroerend goed wordt
beschermd door een besluit dat een reglementerende
kracht heeft. Dit bevat de algemene en bijzondere
beschermingsvoorwaarden waaraan de beschermde
goederen zijn onderworpen.

Een situatieschets van de beschermde onroerende
goederen en van de omringende beschenningszone
voor het stedelijk patrimonium, samen met de stede-
bouwkundige voorschriften die erop van toepassing
zijn, worden bij de tekst van het besluit gevoegd.

2. Behalve uitdrukkelijke en gemotiveerde anders-
luidende bepalingen slaat de bescherming op de
totaliteit van het gebouw met inbegrip van de binnen-
gedeelten.

3. Het besluit tot bescherming spreekt ambtshalve
het verbod uit de betrokken gebouwen zonder voor-
afgaandelijke toelating af te breken of te verbouwen.
Bovendien kan hij andere beperkingen op het eigen-
domsrecht bevatten om de bescherming van het
stedelijk patrimonium te verzekeren met inbegrip van
het totaal of voorwaardelijk verbod te bouwen.
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Article 21 Artikel 21

1. Un arrete de protection ne peut etre abrog6 qu'a
la demande exclusive de 1'Executif ou de 1'administra-
tion du patrimoine, et ce au terme d'une procedure
identique a celle qui est prevue aux articles 11 ^ 20.

2. Toute decision contraire a 1'avis rendu par la
commission du patrimoine urbain doit etre motivee.

1. Een besluit tot bescherming kan slechts op
uilsluiterid verzoek van de Executieve of van de
administratie voor het patrimonium worden inge-
trokken, en dit volgens dezelfde procedure als die
bepaald in de artikelen 11 tot 20.

2. Eike tegenstrijdige beslissing met het door de
commissie voor het stedehjk patrimonium genomen
advies, moet gemotiveerd worden.

CHAPITRE VI

Perimetres de protection du patrimoine urbain

Article 22

Un perimetre de protection du patrimoine urbain
doit etre ae€ autour des biens immobiliers vises a
1'article 2 pour lesquels une procedure de protection a
ete ouverte conformement a 1'article 11, s'ils ne sont
pas situes dans une zone d'interet culturel, historique
ou esthetique, telle qu'elles sont delimitees par Ie plan
de secteur de 1'agglomeration de Bruxelles, et a plus
de 100 metres des limites exterieures de cette zone.

La delimitation topographique, qui ne peut etre
inferieure a un perimetre de 100 metres autour des
biens immobiliers proteges, et les prescriptions urba-
nistiques propres a toute modification de la situation
existante a 1'interieur du perimetre sont annexees au
dossier de base de la protection.

HOOFDSTUK VI

Beschermingszones voor het stedelijk patrimonium

Artikel 22

Een beschermingszone voor het stedelijk patrimo-
nium moet rond de in artikel 2 bepaalde onroerende
goederen, waarvoor een beschermingsprocedure
werd geopend overeenkomstig artikel 11, worden
aangebracht indien ze niet gelegen zijn in een zone
van cultured, historisch of esthetisch belang, zoals
bepaald door het gewestplan van de Agglomeratie
Brussel en op meer dan 100 m van de uiterste grenzen
van deze zone.

De topografische afbakening waarvan de omtrek
niet minder mag bedragen dan 100 m rond de be-
schermde onroerende goederen, en de stedebouw-
kundige voorschriften eigen aan eike wijziging van de
bestaande toestand binnen de zone, worden aan het
basisdossier voor de bescherming als bijiage toege-
voegd.

Article 23 Artikel 23

1. A 1'initiative d'une des personnes visees a 1'arti-
cle 25, un perimetre de protection du patrimoine
urbain peut egalement etre cree dans un quartier a
mettre en valeur pour des raisons d'ordre historique,
archeologique, social, ecologique, scientifique, artisti-
que, technique, folklorique ou esthetique.

2. Les articles 11 a 20 sont applicables a la proce-
dure de creation de ce perimetre de protection.

3. Les prescriptions urbanistiques de ces zones sont
publiees, par voie d'arrete ayant valeur reglemen-
taire, au Moniteur beige. L'arrete abroge de plein
droit toutes les prescriptions anterieures qui lui sont
contraires.

1. Op initiatief van een der in artikel 25 bedoelde
personen, kan een beschermingszone voor het stede-
lijk patrimonium eveneens opgericht worden in een
buurt die, om redenen van historische, archeologi-
sche, sociale, ecologische, wetenschappelijke, artis-
tieke, technische, folkloristische of esthetische aard
tot zijn recht moet komen.

2. De artikelen 11 tot 20 zijn van toepassing op de
oprichtingsprocedure voor deze beschermingszone.

3. Een in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd
besluit zai de stedebouwkundige voorschriften voor
deze zones bepalen. Het besluit schorst van rechts-
wege alle vroegere tegenstrijdige bepalingen op.
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Article 24 Artikel 24

1. Les zones d'interet culturel, historique ou esthe-
tique delimitees par Ie plan de secteur de 1'agglomera-
tion bruxelloise constituent des perimetres de protec-
tion du patrimoinr. urbain au sens de la presente
ordonnance.

2. Sans prejudice de 1'existence de plans particu-
liers d'amenagement ou de reglements de batisse
applicables a ses zones, 1'administration du patri-
moine est chargee, a 1'interieur de chaque perimetre
ou partie de perimetre qu'elle aura prealablement
delimitee, de definir les prescriptions urbanistiques
propres a toute modification de la situation existante.
Elle requiert 1'avis de la commission du patrimoine
urbain.

3. Les prescriptions urbanistiques de ces zones sont
publiees, par voie d'arrete ay ant valeur reglemen-
taire, au Moniteur beige. L'arrete abroge de plein
droit toutes les prescriptions anterieures qui lui sont
contraires.

1. De gebieden van cultureel, historisch of esthe-
tisch belang, omschreven in het gewestplan van de
Aggtomeratie Brussel vormen de beschermingszones
voor het stedelijk patrimonium in de zin van deze
ordonnantie.

2. Onverminderd het bestaan van bijzondere plan-
nen van aanleg of van op deze gebieden van toepas-
sing zijnde bouwreglementen, is de administratie voor
het patrimonium belast, binnen eike bescher-
mingszone of gedeelte ervan, dat ze voorafgaandelijk
zai hebben afgebakend, de stedebouwkundige voor-
schriften te bepalen eigen aan eike wijziging van de
bestaande toestand. Zij vraagt het advies van de
commissie voor het stedelijk patrimonium.

3. Een in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd
besluit bepaalt de stedebouwkundige voorschriften
van deze zones. Het besluit schorst van rechtswege
alle vroegere tegenstrijdige bepalingen op.

CHAPITRE VII HOOFDSTUK VII

Dispositions communes

SECTION 1"

Initiative de la demande

Article 25

1. Une demande d'inscription sur la liste de sauve-
garde ou de protection d'un bien immobilier vise a
1'article 2 et de creation d'un perimetre de protection
du patrimoine urbain peut etre adressee a 1'Executif &
1'initiative :

— de 1'Executif lui-meme;
— de 1'administration du patrimoine;
— du College des bourgmestre et echevins d'une

commune ou de son Conseil communal;
— de la commission du patrimoine urbain;
— d'une association sans but lucratif qui a pour objet

social la sauvegarde du patrimoine urbain et/ou la
promotion d'un environnement urbain de qualite
et dont les statuts sont publics au Moniteur beige
depuis au moins trois ans;

— de 300 personnes domiciliees dans la Region et
dont les noms, adresses et signatures figurent sur
une petition ayant cet objet;

— du proprietaire, a condition que celui-ci constitue
au prealable Ie dossier de base, tel qu'il est defini a
1'article 12.

Gemeenschappelijke bepalingen

AFDELING 1

Initiatief van de aanvraag

Artikel 25

1. Een aanvraag tot inschrijving op een lijst van het
voor bescherming vatbaar stedelijk patrimonium of
tot bescherming van een in artikel 2 bepaald onroe-
rend goed en tot oprichting van een beschermings-
zone voor het stedelijk patrimonium kan aan de Exe-
cutieve worden gericht op initiatief van :
— de Executieve zeif;
— de administratie voor het patrimonium;
— het College van burgemeester en schepenen van

een gemeente of haar Gemeenteraad;
— de commissie voor het stedelijk patrimonium;
— een vereniging zonder winstoogmerk die als so-

ciaal doel de bescherming van het stedelijk patri-
monium heeft en/of de bevordering van een stede-
lijk kwaliteitsmilieu en waarvan de statuten in het
Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd sedert ten
minste 3 jaar;

— 300 personen gehuisvest in het Gewest en waarvan
de namen, adressen en handtekeningen op een
petitie staan met dit doel;

— de eigenaar, op voorwaarde dat hij voorafgaande-
lijk een basisdossier samenstelt zoals bepaald in
artikel 12.
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2. Dans les huit jours de Pintroduction de la
demande, celle-ci est portee a la connaissance de
1'administration du patrimoine, de la commission du
patrimoine urbain et du College des bourgmestre et
echevins de la commune ou. Ie bien immobilier est
situe.

SECTION II
Publicite des decisions

Article 26
1. L'arrete d'inscription sur la liste de sauvegarde,

de protection ou de creation d'un perimetre de
protection du patrimoine urbain est public par men-
tion au Moniteur beige.

2. II est notifie, dans les quinze jours de la decision
de 1'Executif prise conformement a 1'article 19, par
lettre recommandee a la poste a la commission du
patrimoine urbain, a 1'administration de 1'urbanisme
et de 1'amenagement du territoire, a 1'Institut bruxel-
lois pour la gestion de 1'environnement, a la Societe
de developpement regional de Bruxelles, au College
des bourgmestre et echevins de la commune concer-
nee et, a 1'exception de 1'arrete creant un perimetre de
protection du patrimoine urbain, aux proprietaires
des biens concernes.

3. L'arrete d'inscription sur la liste de sauvegarde
et de protection est egalement transcrit au bureau de
conservation des hypotheques competent.

4. Dans les quinze jours de la reception de la
notification, censee acquise cinq jours apres la date
d'envoi sauf preuve du contraire, Ie proprietaire en
donne connaissance au locataire ou occupant par
lettre recommandee a la poste, sous peine d'etre tenu
pour responsable solidaire de la reparation ou du
dedommagement vises a 1'article 38.

5. L'arrete d'inscription sur la liste de sauvegarde,
de protection ou de creation d'un perimetre de
protection du patrimoine urbain fait en outre 1'objet
de mesures particulieres de publicite par voie d'affi-
chage et d'insertion d'un avis dans la presse conforme-
ment aux modalites prevues a,1'article 13.

6. Lorsqu'un bien immobilier fait 1'objet d'un ar-
rete d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de
protection, 1'administration communale du lieu ou il
se situe est tenue de donner au sujet de ce bien tout
renseignement en sa possession a la demande de toute
personne interessee, sans qu'elle doive justifier d'un
interet quelconque.

2. Binnen 8 dagen na de indiening van de, aan-
vraag, wordt deze ter kennis gebracht van de admini-
stratie voor het patrimonium, van de commissie voor
het stedelijk patrimonium en van het College van
burgemeester en schepenen van de gemeente waar
het goed is gelegen.

AFDELING II
Bekendmaldng van de beslissingen

Artikel 26
1. Het besluit tot inschrijving op de lijst van het

voor bescherming vatbaar stedelijk patrimonium, tot
bescherming of tot oprichting van een bescher-
mingszone voor het stedelijk patrimonium wordt
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad bij wijze
van vermelding.

2. Het besluit wordt binnen 15 dagen na de beslis-
sing van de Executieve genomen overeenkomstig
artikel 19, met een per post aangetekend schrijven
betekend aan de commissie voor het'stedelijk patri-
monium, aan de administratie voor stedebouw en
ruimtelijke ordening, aan het Brussels Instituut voor
Milieubeheer, aan de Gewestelijke Ontwikkelings-
maatschappij voor Brussel, aan het College van
burgemeester en schepenen van de betrokken ge-
meente en, met uitzondering van het besluit tot
oprichting van een beschermingszone voor het stede-
lijk patrimonium, aan de eigenaars van de betrokken
goederen.

3. Het besluit tot inschrijving op de lijst van het
voor bescherming vatbaar stedelijk patrimonium en
tot bescherming wordt eveneens overgeschreven op
het bevoegde kantoor voor hypotheekbewaring.

4. Binnen 15 dagen na ontvangst van de beteke-
ning, waarvan wordt verondersteld dat zij vijf dagen
na verzending is ontvangen behalve bewijs van het
tegendeel, geeft de eigenaar er kennis van aan de
huurder of bewoner met een per post aangetekend
schrijven, op straffe van solidair verantwoordelijk te
worden gehouden voor de in artikel 38 bedoelde
herstelling of schadeloosstelling.

5. Het besluit tot inschrijving op de lijst van het
voor bescherming vatbaar stedelijk patrimonium, tot
bescherming of tot oprichting van een' bescher-
mingszone voor het stedelijk patrimonium maakt
bovendien het voorwerp uit van bijzondere publici-
teitsmaatregelen via aanplakking en inlassing van een
bericbt in de pers overeenkomstig de in artikel 13
vastgelegde modaliteiten.

6. Wanneer een onroerend goed het voorwerp
uitmaakt van een besluit tot inschrijving op de lijst
van het voor bescherming vatbaar stedelijk patrimo-
nium of tot bescherming moet de gemeentelijke
administratie van de plaats waar het gelegen is over
dit goed alle inlichtingen geven die het in zijn bezit
heeft op verzoek van eike belanghebbende persoon,
zonder dat deze om het even welk belang moet kun-
nen verantwoorden.
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Article 27

L'Executif arrete Ie graphisme, les dimensions et
1'emplacement des signes ou panneaux places sur les
monuments, ensembles et aux abords des sites classes
en vue d'attirer 1'attention sur leur valeur.

SECTION III

Artikel 27

De Executieve legt de grafische voraigeving, de
afmetingen en de plaats van de letterwoorden en
panelen vast die op de monumenten, stadsgezichten
en beschermde landschappen worden aangebracht om
de aandacht op bun waarde te vestigen.

AFDELING III

Effets des decisions Gevolgen van de beslissingen

Article 28

1. L'arrete d'inscription sur la liste de sauvegarde
ou de protection sort ses effets des sa notification ou a
partir de sa publication au Moniteur beige si celle-ci
est anterieure.

2. Dans les cas urgents, 1'Executif peut, par deci-
sion motivee, declarer d'application immediate les
effets de 1'inscription sur la liste de sauvegarde ou de
la protection pendant un delai maximum et unique de
six mois. La decision sort ses effets Ie jour de sa
publication dans un journal quotidien diffuse dans la
Region et au plus tard deux jours apres 1'envoi d'une
lettre recommandee a la poste au proprietaire.

3. Les effets vises aux articles 29 a 34 s'appliquent
provisoirement aux biens immobiliers non inscrits sur
la liste de sauvegarde qui font 1'objet d'une procedure
de protection pendant six mois a dater de la notifica-
tion visee a 1'article 11.

Article 29

Toute automation delivree en vertu de la loi du
29 mars 1962 organique de 1'amenagement du terri- __
toire et de 1'urbanisme est suspendue jusqu'a 1'even-
tuelle delivrance de 1'autorisation visee a 1'article 31.

Article 30

1. Le proprietaire d'un immeuble inscnt sur la liste
de sauvegarde ou protege est tenu d'en assurer
1'entretien, et notamment de faire executer les tra-
vaux necessaires pour prevenir sa destruction ou sa
deterioration.

Cette obligation implique notamment:
- la reparation immediate des degats aux toitures et

le colmatage des fuites;
- le nettoyage regulier des corniches et des

conduites d'evacuation-

Artikel 28

1. Het besluit tot inschrijving op de lijst van het
voor bescherming vatbaar stedelijk patrimonium of
tot bescherming wordt van kracht vanaf de beteke-
ning of vanaf het ogenblik dat het in het Belgisch
Staatsblad is verschenen indien dit eerst gebeurt.

2. In dringende gevallen, kan de Executieve, per
gemotiveerd besluit, verklaren dat de gevolgen van de
inschrijving op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium of van de bescherming
onmiddelUjk van toepassing zijn gedurende een een-
malige termijn van maximum 6 maanden. De beslis-
sing wordt van kracht de dag van de publikatie in een
dagblad verspreid in het Gewest en uiterlijk twee
dagen na verzending van een per post aangetekend
schrijven aan de eigenaar.

3. De in de artikelen 29 tot 34 bedoelde gevolgen
zijn voorlopig van toepassing op de onroerende
goederen die niet ingeschreven zijn op de lijst van het
voor bescherming vatbaar stedelijk patrimonium en
die het voorwerp zijn van een beschermingsprocedure
gedurende zes maanden vanaf de in artikel 11 be-
doelde betekening.

Artikel 29

Eike toelating afgeleverd krachtens de wet van
29 maart 1962 houdende de organisatie van de ruim-
telijke ordening en van de stedebouw wordt geschorst
tot aan de eventuele aflevering van de in artikel 31
bedoelde toelating.

Artikel 30

1. De eigenaar van een beschermd of op de lijst
van het voor bescherming vatbaar stedelijk patrimo-
nium ingeschreven gebouw moet er het onderhoud
van verzekeren en ondermeer de nodige werken doen
uitvoeren om zijn vernietiging of beschadiging te
voorkomen.

Deze verplichting houdt ondermeer in :
— de onmiddellijke herstelling van de schade aan

daken en het stoppen van lekken;
— het regelmatig reinigen van daklijsten en van

afvoerbuizen;
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— les mesures appropriees contre les intemperies, Ie
remplacement immediat des vitres brisees et felees
et la fermeture, en temps utile, des fenetres et des
lucarnes;

— la vidange des caves inondees;
— Ie recouvrement immediat a 1'aide de materiaux

provisoires en cas d'urgence;
— la protection de toutes les boiseries apparentes

contre les effets des intemperies;
— la fermeture de toutes les issues, a 1'aide de cles ou

de cadenas, en vue d'empecher la destruction ou Ie
vol d'elements decoratifs ou autres.

L'Executif peut completer la liste de travaux ressor-
tissant de 1'obligation generate d'entretien du proprie-
taire d'un immeuble inscrit sur la liste de sauvegarde
ou protege.

2. Sans prejudice des sanctions prevues a 1'arti-
cle 39, 1'Executif peut se substituer au proprietaire
qui refuse de faire executer les travaux necessaires
pour prevenir la destruction ou la deterioration de
1'immeuble inscrit sur la liste de sauvegarde ou
protege et prendre les mesures conservatoires appro-
priees.

A defaut d'accord avec Ie proprietaire, 1'Executif
peut recuperer les frais engages par toutes voies de
justice. II peut, Ie cas echeant, demander la saisie de
1'immeuble et sa mise en vente forcee.

— de aangepaste maatregelen tegen slechte weers-
omstandigheden, het onmiddellijk vervangen van
gebroken of gespleten ruiten en het sluiten van
vensters en dakvensters indien het nodig is;

— het ledigen van overstroomde kelders;
— het onmiddellijk bedekken met behulp van

vooriopige materialen in spoedgevallen;
— het beschermen van alle zichtbare houtwerk tegen

de gevolgen van slechte weersomstandigheden;
— het sluiten van alle uitgangen, met behulp van

sleutels of hangsloten om de vernietiging of het
stelen van decoratieve of andere elementen te
verhinderen.

De Executieve kan de lijst met werken die tot de
algemene verplichting tot onderhoud van de eigenaar
van een beschermd of op de lijst van het voor
bescherming vatbaar stedelijk patrimonium opgeno-
men gebouw behoren, aanvullen.

2. Onverminderd de in artikel 39 bepaalde sancties
kan de Executieve zich in de plaats stellen van de
eigenaar die weigert de nodige werken te laten
uitvoeren om de vernietiging of de beschadiging van
het beschermd of op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium opgenomen gebouw te
voorkomen en de gepaste conservatoire maatregelen
nemen.

Wanneer er geen akkoord bereikt wordt met de
eigenaar, mag de Executieve de aangegane kosten
met alle rechtsmiddelen terugvorderen. Hij mag, in
voorkomend geval, het beslag op het gebouw en zijn
gedwongen verkoop vragen.

Article 31 Artikel 31
1. Sans prejudice des dispositions prises en applica-

tion de la loi du 29 mars 1962 organique de 1'amenage-
ment du territoire et de 1'urbanisme, et notamment de
1'arrete royal du 28 novembre 1979 arretant Ie plan de
secteur de 1'agglomeration bruxelloise, sont sounds a
1'autorisation de 1'Executif ou du mandataire qu'il
designe au sein de 1'administration du patrimoine, a
moins qu'ils ne soient formellement interdits par
1'arrete d'mscription sur la liste de sauvegarde, de
protection ou de creation d'un perimetre de protec-
tion du patrimoine urbain :

— tous travaux de modification ou de transformation
quelconque, qu'ils soient ou non soumis b la
delivrance d'un permis de batir, SL un immeuble
inscrit sur la liste de sauvegarde ou protege;

les travaux de conservation et d'entretien a un
immeuble inscrit sur la liste de sauvegarde ou
protege, designes par 1'Executif;

1. Onverminderd de maatregelen genomen in toe-
passing van de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw, en ondermeer het koninklijk besluit van
28 november 1979 tot vastlegging van het gewestplan
van de Brusselse Agglomeratie, zijn onderworpen aan
de toelating van de Executieve of de gemachtigde die
hij aanduidt binnen de administratie voor het patri-
monium tenzij dit formeel verboden wordt door het
besluit tot inschrijving op de lijst van het voor
bescherming vatbaar stedelijk patrimonium, tot be-
scherming of tot oprichting van een beschermingszone
voor het stedelijk patrimonium :
— alle werken tot wijziging of om het even weike

verbouwing, al dan niet onderworpen aan het
afleveren van een bouwvergunning, aan een be-
schermd of op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium opgenomen
gebouw;

— de werken tot behoud en onderhoud van een op de
lijst van het voor bescherming vatbaar stedelijk
patrimonium opgenomen of beschermd gebouw
waartoe de Executieve beslist heeft;



A-50/1- 89/90 — 3 0 — A-50/1- 89/90

— les travaux de construction, de demolition, de
deboisement, de transformation ou de modifica-
tion de 1'aspect des immeubles compris dans un
perimetre de protection du patrimoine urbain
pour lequel des prescriptions urbanistiques n'ont
pas encore ete definies.

2. La demande d'autorisation est adressee a 1'Exe-
cutif par lettre recommandee a la poste. EUe est
accompagnee d'une description des travaux et de
photos precisant 1'endroit ou Us seront effectues.

3. L'Executii ne delivre 1'autorisation que sur avis
conforme de la commission du patrimoine urbain.
Celui-ci doit etre rendu dans les trente jours de la
reception de la demande d'avis, faute de quoi il est
cense defavorable.

L'Executii ou Ie mandataire qu'il designe au sein de
1'administration du patrimoine dispose d'un delai de
nonante jours pour autoriser les travaux, faute de
quoi sa decision equivaut a un refus.

4. L'autorisation est notifiee par lettre recomman-
dee a la poste au proprietaire, a la commission du
patrimoine urbain et au College des bourgmestre et
echevins de la commune ou Ie bien immobilier est
situe.

5. L'autorisation peut etre assortie de conditions
particulieres de nature a preserver au maximum les
caracteristiques d'origine de 1'immeuble concerne.
Elle ne peut toutefois contredire les prescriptions
generales ou particulieres contenues dans 1'arrete de
sauvegarde ou de protection, sous peine d'etre decla-
ree nulle.

bouwwerken, afbraak, ontbossing, verbouwing of
wijziging van het aspect van de gebouwen gelegen
in een beschermingszone voor het stedelijk patri-
monium waarvoor de stedebouwkundige voor-
schriften nog niet werden bepaald.

2. De toelatingsaanvraag wordt met een per post
aangetekend schrijven aan de Executieve gericht. Zij
is vergezeld van een beschrijving van de werken en
foto's die de plaats aanduiden waar ze zullen worden
uitgevoerd.

3. De Executieve geeft alleen de toelating op
eensluidend advies van de commissie voor het ste-
delijk patrimonium. Dit moet worden gebracht bin-
nen 30 dagen na ontvangst van de adviesaanvraag,
zoniet wordt het geacht ongunstig te zijn.

De Executieve of de gemachtigde die hij aanwijst
binnen de administratie voor het patrimonium be-
schikt over een termijn van 90 dagen om de werken
toe te laten, zoniet is zijn beslissing gelijkgesteld met
een weigering.

4. De toelating wordt met een per post aangete-
kend schrijven aan de eigenaar, aan de commissie
voor het stedelijk patrimonium en aan het College
van burgemeester en schepenen van de gemeente
waar het onroerend goed is gelegen, betekend.

5. De toelating kan vergezeld gaan van bijzondere
voorwaarden om zoveel mogelijk de oorspronkelijke
kenmerken van het betrokken gebouw te bewaren.
Nochtans mag ze de algemene of bijzondere voor-
schriften van het besluit tot bescherming niet tegen-
spreken op straffe van nietig verklaard te worden.

Article 32 Artikel 32

1. Lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de
batir concernant un bien immobilier inscrit sur la liste
de sauvegarde ou protege, Ie college des bourgmestre
et echevins de la commune ou il est situe est tenu d'en
aviser 1'Executif. II suspend toute decision jusqu'a
notification de 1'autorisation d'effectuer les travaux.

2. Par derogation a 1'article 90, alinea 2, de la lot
communale, lorsqu'un bien inscrit sur la liste de
sauvegarde ou protege menace mine, Ie bourgmestre
ne peut en ordonner la demolition partielle ou totale
sans notifier sa decision a 1'Executif. Cette decision
est executoire dans les dix jours qui suivent la
reception de cette notification, si 1'Executif ne 1'a pas
suspendue par lettre recommandee.

1. Wanneer hij een aanvraag tot bouwvergunning
krijgt voor een beschermd of op de lijst van het voor
bescherming vatbaar stedelijk patrimonium inge-
schreven onroerend goed, moet het College van
burgemeester en schepenen van de gemeente waar
het is gevestigd de Executieve ervan op de hoogte
brengen. Hij schort eike beslissing op tot de toelating
de werken uit te voeren is betekend.

2. In afwijking van artikel 90, lid 2, van de gemeen-
tewet, wanneer een beschermd of op de lijst van het
voor bescherming vatbaar stedelijk patrimonium •in-
geschreven goed op instorten staat, mag de burge-
meester er de gedeeltelijke of volledige afbraak niet
van bevelen zonder de Executieve van zijn beslissing
op de hoogte te brengen. Deze beslissing is uitvoer-
baar binnen 10 dagen volgend op ontvangst van deze
betekening, indien de Executieve ze niet per aangete-
kend schrijven heeft opgeschort.
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Article 33 . Artikel.33

L'Executif intervient dans les frais d'entretien, de
consolidation, de restauration et de mise en valeur des
immeubles inscrits sur la liste de sauvegarde ou
proteges.

II regle les conditions et les modalites de cette
intervention dans Ie respect des principes suivants :

1. les categories de travaux admissibles ne concer-
nent que les interventions suivantes :
— Ie traitement, la restauration. Ie remplacement ou

la remise en place d'elements de valeur;
— 1'enlevement ou la dissimulation d'elements ou

d'adjonctions peu judicieuses;
— la protection du bien immobilier accessible au

public centre les deteriorations qui y sont liees;

— la protection centre 1'incendie, Ie vandalisme et Ie
vol;

— les travaux de renovation ou de transformation qui
entrament des charges supplementaires etant
donne les precautions avec laquelle Us doivent etre
entrepris, dans la mesure ou ils contribuent a
eliminer des causes de deterioration ou de degra-
dation anormales;

— la preservation provisoire et urgente de 1'immeu-
ble lorsqu'il menace de se degrader rapidement, a
condition que cette situation ne soit pas due a
1'inexecution des obligations visees a Particle 30.

2. Le montant des subsides doit etre module en
fonction :
— du revenu imposable et des personnes a charge du

proprietaire du bien immobilier protege ou inscrit
sur la liste de sauvegarde, s'il s'agit d'une personne
physique;

— du degrd d'accessibilite au public du bien immobi-
lier protege ou inscrit sur la liste de sauvegarde;

de 1'affectation ou non du bien immobilier protege
ou inscrit sur la liste de sauvegarde a une fonction
socio-culturelle ou de logement.

3. Sous peine de devoir rembourser le montant de
1'intervention publique, le proprietaire du bien immo-
bilier protege ou inscrit sur la liste de sauvegarde :

De Executieve draagt bij in de onderhouds-, verste-
vigings- en restauratiewerken en in het tot zijn recht
laten komen van de beschermde of op de lijst van het
voor bescherming vatbaar stedelijk patrimonium in-
geschreven gebouwen.

Hij regelt de voorwaarden en de modaliteiten van
deze bijdragen krachtens volgende principes :

1. de categorieen toegelaten werken betreffen
slechts :
— de behandeling, de restauratie, de vervanging of

het terug aanbrengen van waardevolle elementen;
— het wegnemen of het verbergen van weinig oor-

deelkundige elementen;
— de bescherming van een voor het publiek toegan-

kelijk onroerend goed tegen de beschadigingen
dat dit met zich brengt;

— de bescherming tegen brand, vandalisme en
diefstal;

— de renovatie- of transformatiewerken die bijko-
mende kosten veroorzaken rekening gehouden
met de voorzorgen die ervoor moeten worden
genomen, in de mate dat ze bijdragen om de
oorzaken van verslechtering of abnormale bescha-
diging te verhinderen;

— de voorlopige en dringende bescherming van het
gebouw wanneer het dreigt zeer vlug beschadigd

' te worden, op voorwaarde dat deze toestand niet
te wijten is aan de niet-uitvoering van in artikel 30
bedoelde verplichtingen.

2. Het bedrag van de subsidies moet worden aan-
gepast in functie van :
— het belastbaar inkomen en de personen ten laste

van de eigenaar van het beschermd of op de lijst
van het voor bescherming vatbaar stedelijk patri-
monium ingeschreven onroerende goed, indien
het over een natuurlijke persoon gaat;

— de toegankelijkheid voor het publiek van het
beschermd of op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium opgenomen onroe-
rend goed;

— de al dan niet bestemming voor een socio-culturele
functie of voor huisvesting van het beschermd of
op een lijst van het voor bescherming vatbaar
stedelijk patrimonium opgenomen onroerend
goed.

3. De eigenaar van een beschermd of op de lijst
van het voor bescherming vatbaar stedelijk patrimo-
nium opgenomen onroerend goed, op straffe het
bedrag van de tegemoetkoming te moeten terugbe-
talen :
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ne peut aliener ou grever de droits reels Ie bien
immobilier protege ou inscrit sur la liste de sauve-
garde pendant une periode qui suit 1'execution des
travaux subsidies;

doit octroyer un droit de preemption a 1'Executif
en cas de vente du bien immobilier concerne;

ne peut faire intervenir la plus-value resultant
directement des travaux subsidies dans Ie calcul du
loyer ou du prix de vente du bien immobilier
concerne;
doit souscrire, apres reception des travaux subsi-
dies, un contrat d'assurances couvrant les risques
en matiere d'incendie, degats des eaux, intempe-
ries et explosions et consacrer Ie montant integral
des indemnites versees sur cette base a la restaura-
tion du bien immobilier concerne.

mag het beschermd of op de lijst van het voor
bescherming vatbaar stedelijk patrimonium opge-
nomen onroerend goed niet vervreemden of belas-
ten met reele rechten gedurende een periode
volgend op de uitvoering van de gesubsidieerde
werken;
moet een recht van voorkoop toekennen aan het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in geval het
betrokken onroerend goed verkocht wordt;
kan de meerwaarde die rechtstreeks voortvloeit
uit de gesubsidieerde werken in de berekening van
de huur of van de verkoopprijs van het betrokken
onroerend goed niet in rekening brengen;
moet, na ontvangst van de gesubsidieerde werken,
een verzekeringscontract onderschrijven dat de
risico's dekt inzake brand, waterschade, slechte
weersomstandigheden en ontploffingen en het
volledige bedrag van de op deze basis gestorte
vergoedingen voor de restauratie van het desbe-
treffende onroerend goed bestemmen.

Article 34 Artikel 34

1. Les effets de 1'arrete d'inscription ou de protec-
tion suivent les biens immobiliers en quelques mains
qu'ils passent.

Les servitudes qui derivent des lois, decrets et
reglements relatifs a la police de la voirie et des
constructions ne sont pas applicables aux biens immo-
biliers sauvegardes ou proteges si elles peuvent avoir
pour consequence de les deteriorer ou d'en modifier
1'aspect,

2. En cas de transfert d'un ou de plusieurs biens
immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde ou
proteges, Ie fonctionnaire instrumentant est tenu de
demander au prealable un certificat d'urbanisme a
1'administration communale competente et de men-
tionner dans 1'acte de transfert que les biens immobi-
liers sont inscrits sur la liste de sauvegarde ou
proteges.

L'administration communale qui delivre Ie certifi-
cat d'urbanisme est tenue d'avertir 1'administration du
patrimoine et de lui demander son avis dans les trente
jours de la reception de la demande. Celle-ci lui
communique son avis obligatoire dans les trente jours
de la reception de la demande d'avis.

3. Dans la publicite faite a 1'occasion d'une vente,
Ie fonctionnaire instrumentant est egalement tenu de
mentionner que Ie ou les biens immobiliers sont
inscrits sur la liste de sauvegarde ou proteges.

1. De gevolgen van het besluit tot inschrijving of
bescherming volgen de onroerende goederen in weike
handen ze ook overgaan.

De erfdienstbaarheden die uit wetten, decreten en
reglementen betreffende de wegen- en de bouwpolitie
voortvloeien zijri niet van toepassing op beschermde
onroerende goederen indien ze als gevolg kunnen
hebben ze te verslechteren of hun uitzicht te veran-
deren.

2. In geval van overdracht van een of meerdere
beschermde of op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium ingeschreven onroe-
rende goederen, moet de instrumenterende ambte-
naar op voorhand een stedebouwkundige attest vra-
gen aan de bevoegde gemeentelijke administratie en
in de overdrachtakte vermelden dat de onroerende
goederen opgenomen zijn op de lijst van het voor
bescherming vatbaar stedelijk patrimonium of be-
schermd zijn.

De gemeentelijke overheid die het stedebouwkun-
dig attest aflevert moet de administratie voor het
patrimonium op'de hoogte brengen en haar advies
vragen binnen 30 dagen na ontvangst van de aan-
vraag. Deze deelt haar het verplicht advies mede
binnen 30 dagen na ontvangst van de adviesaanvraag.

. 3. In de publiciteit die bij een verkoop gebeurt, is
de instrumenterende ambtenaar eveneens verplicht te
vermelden dat het (of de) onroerend(e) goed(eren)
opgenomen zijn op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium of beschermd zijn.
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SECTION IV AFDELING IV

Surveillance et sanctions

Article 35

1. Sans prejudice de la competence generale des
officiers de^ police judiciaire, les fonctionnaires de
1'administration du patrimoine et de 1'administration
de 1'urbamsme et de 1'amenagement du territoire du
Ministere de la Region bruxelloise, les agents de la
police communale, les fonctionnaires et agents des
services d'urbanisme communaux ainsi que les fonc-
tionnaires et agents designes par 1'Executif ont qualite
pour rechercher et constater les infractions aux dispo-
sitions de la presente ordonnance, ou a ses arretes
d'execution.

2. Us consignent leurs observations dans des
proces-verbaux. Une copie du proces-verbal est, b
peine de nullite, transinise dans les dix jours au
contrevenant.

Toezicht en sancties

Artikel 35

1. Onverminderd de algemene bevoegdheid van de
officieren van de gerechterlijke politic, de ambtena-
ren van de administratie voor net patrimonium en de
administratie van stedebouw en ruimtelijke ordening
van het Ministerie van het Brusselse Gewest, hebben
de gemeentelijke politieagenten, de ambtenaren en
agenten van gemeentelijke stedebouwkundige dien-
sten evenals de ambtenaren en agenten aangewezen
door de Executieve de bevoegdheid inbreuken op te
zoeken en vast te stellen volgens de bepalingen van
deze ordonnantie of volgens haar uitvoerings-
besluiten.

2. Zij noteren hun opmerkingen in processen-
verbaal. Een afschrift van het proces-verbaal wordt
op straffe van nietigheid, binnen 10 dagen aan de
overtreder overhandigd.

Article 36 Artikel 36

1. Dans Ie cadre de leur mission de surveillance, les
agents competents sont habilites a proceder a tous
examens, contr61es et enquetes et recueillir tous
renseignements juges necessaires pour se rendre
compte que les dispositions de la presente ordonnance
sont effectivement observees.

2. Us peuvent penetrer de jour et de nuit en tous
lieux, a 1'exception des locaux destines a 1'habitation,
lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'il s'y commet
une infraction a la presente ordonnance ou a ses
arretes d'execution.

S'il existe des indices suffisants de presumer que
1'infraction est commise dans les locaux destines a
1'habitation, deux agents charges de la surveillance,
agissant en vertu d'une autorisation du tribunal de
police, peuvent proceder a la visite domiciliaire entre
5 heures et 21 heures par deux agents charges de la
surveillance.

3. Dans 1'accomplissement de leur mission, les
agents competents peuvent requerir 1'assistance de la
police communale ou de la gendarmerie. Us peuvent
egalement se faire assister par des experts asser-
mentes.

Article 37

1. Tout bien immobilier inscrit sur la liste de
sauvegarde ou protege qui est laisse a 1'abandon par
son proprietaire, dont 1'entretien n'est pas assure ou
sur lequel des travaux non autorises ou non conformes
a 1'autorisation accordee sont ou ont ete executes,
peut etre exproprie par 1'Executif.

1. In het kader van hun toezichthoudende taak,
zijn de bevoegde agenten gemachtigd alle onderzoe-
ken, controles en enquetes uit te voeren en alle nodig
geachte inlichtingen te verzamelen om zich ervan te
vergewissen dat de bepalingen van deze ordonnantie
inderdaad worden nageleefd.

2. Zij kunnen dag en nacht overal binnen, behalve
in de lokalen bestemd voor huisvesting, wanneer zij
redenen hebben om te denken dat er een inbreuk
wordt gepleegd op deze ordonnantie of haar uitvoe-
ringsbesluiten.

Indien-er voldoende aanwijzingen bestaan om te
veronderstellen dat de inbreuk is begaan in de lokalen
bestemd voor de huisvesting, kunnen twee agenten
belast met het toezicht, handelend krachtens een
vergunning van de politierechtbank, overgaan tot een
huiszoeking tussen 5 uur en 21 uur met twee agenten
belast met het toezicht.

3. Bij het uitvoeren van hun taak, mogen de
bevoegde agenten de hulp van de gemeentepolitie of
van de rijkswacht inroepen. Zij mogen zich eveneens
laten bijstaan door beeedigde experts.

Artikel 37

1. Elk beschermd of op de lijst van het voor
bescherming vatbaar stedelijk patrimonium in'ge-
schreven onroerend goed dat door zijn eigenaar wordt
verwaarloosd, waarvan het onderhoud niet is verze-
kerd of waaraan niet toegelaten of niet met de
toelating overeenstemmende werken worden of wer-
den uitgevoerd, kan door de Executieve worden
onteigend.
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L'expropriation porte sur Ie bien immobilier tout
entier, roeme s'il n'est inscrit sur la liste de sauvegarde
ou protege que pour partie et sur Ie terrain qui en est
1'accessoire indispensable.

2. L'indemnite d'expropriation allouee ne peut
etre calculee que sur base de la valeur venale du bien
telle qu'elle est determinee par 1'administration du
cadastre.

Article 38

1. Lorsqu'ils constatent que des travaux ont ete
entames sans 1'autorisation requise par 1'article 31 ou
ne sont pas conformes aux conditions fixees par celle-
ci, les agents designes a 1'article 35 peuvent ordonner
verbalement et sur place 1'interruption des travaux.

Us peuvent en outre prendre toutes mesures, y
compris 1'apposition de scelles, pour faire respecter
1'ordre d'interruption des travaux.

2. L'ordre d'interruption et les mesures qui 1'ac-
compagnent sont consignees dans un proces-verbal
qui est notifie au proprietaire de 1'immeuble concerne
et au fonctionnaire dirigeant de 1'administration du
patrimoine dans les cinq jours de la constatation de
1'infraction.

3. L'interruption des travaux et les mesures qui
1'accompagnent cessent leurs effets si elles ne sont pas
ratifiees par Ie fonctionnaire dirigeant de 1'administra-
tion du patrimoine dans les 10 jours de la notification
du proces-verbal.

De onteigening betreft het onroerend goed in zijn
geheel, zeifs als het maar voor een gedeelte be-
schermd is of op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium is opgenomen en het
terrein dat erbij behoort.

2. De toegekende onteigeningsvergoeding kan
slechts berekend worden op basis van de verkoop-
waarde van het goed zoals dit door de administratie
van het kadaster is bepaald.

Artikel 38

1. Wanneer de door artikel 35 aangewezen ambte-
naren vaststellen dat er werken worden uitgevoerd
zonder de in artikel 31 bepaalde toelating of werken
die niet overeenstemmen met in dit artikel bepaalde
voorwaarden, kunnen zij mondeling en ter plaatse
bevelen de werken te onderbreken.

Zij kunnen bovendien alle maatregelen nemen, ook
verzegelen, om het bevel van onderbreking der
werken te doen naleven.

2. Het bevel tot onderbreking en de maatregelen
die het vergezellen worden in een proces-verbaal
opgetekend en binnen 5 dagen na vaststelling van de
inbreuk aan de eigenaar van het betrokken gebouw en
aan de leidende ambtenaar van de administratie voor
het patrimonium betekend.

3. De onderbreking van de werken en de ver-
gezellende maatregelen houden op van kracht te zijn
indien ze, binnen 10 dagen na betekening van het
proces-verbaal niet door de leidende ambtenaar van
de administratie voor het patrimonium worden be-
krachtigd.

Article 39 - Artikel 39

1. Sera puni d'une amende de 1.000 a 100.000 F et/
ou d'une peine d'emprisonnement de 8 jours a 6 mois,
quiconque porte atteinte ^ un bien immobilier inscrit
sur la liste de sauvegarde ou protege :

— en ne se conformant pas a 1'obligation d'entretien
definie par 1'article 30;

— en entamant des travaux de nature a compromet-
tre sa conservation;

— en entamant des travaux interdits par 1'arrete
d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de
protection, ou sans autorisation prealable de
1'Executif.

2. Sera puni des memes peines, celui qui aura, en
contravention avec les dispositions de 1'article 31,
execute ou fait executer des travaux a des immeubles
situes dans un perimetre de protection sans 1'autorisa-
tion de 1'administration du patrimoine.

1. Worden gestraft met een boete van 1.000 tot
100.000 fr. en/of een gevangenisstraf van 8 dagen tot
6 maanden, zij die een beschermd of op de lijst van
het voor bescherming vatbaar stedelijk patrimonium
ingeschreven goed schenden :
— door zich niet te houden aan de verplichting van

onderhoud bepaald in artikel 30;
— door werken te beginnen die de bescherming in

het gedrang kunnen brengen;
— door werken aan te vatten die verboden zijn door

het besluit tot inschrijving op de lijst van het voor
bescherming vatbaar stedelijk patrimonium of tot
bescherming, of zonder voorafgaandelijke toela-
ting van de Executieve.

2. Worden met dezelfde strarren gestraft, zij die in
overtreding met de bepalingen van artikel 31 werken
zouden hebben uitgevoerd of laten uitvoeren op
gebouwen die zich bevinden binnen de bescher-
mingszone zonder toelating van de adininistratie voor
het patrimonium.
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Article 40 Artikel 40

1. Tout jugement de condamnation ordonnera Ie
retablissement des monuments, ensembles, sites et
perspectives proteges ou inscrits sur la liste de sauve-
garde dans leur etat primitif ou les travaux necessaires
pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur
aspect anterieur, aux frais du condamne, sans preju-
dice des dommages et interets. Le. tribunal fixe Ie
delai d'execution du jugement et peut prononcer des
astreintes.

2. Le jugement prevoit egalement qu'a 1'echeance
du delai qu'il fixe, 1'Executif ou son mandataire peut
aussi faire executer les travaux de remise en etat aux
frais du proprietaire, a charge de les recuperer par
toutes voies de justice.

1. Elk vonnis tot veroordeling zai bevelen de
beschermde of op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium opgenomen monumen-
ten, stadsgezichten, landschappen en vergezichten in
hun oorspronkelijke staat te herstellen of de nodige
werken uit te voeren om ze in de mate van het
mogelijke hun vroeger aspect terug te geveri op
kosten van de veroordeelde, onverminderd de
schadeloosstellingen en intresten. De rechtbank stelt
de termijn voor unvoering van het vonnis vast en kan
dwangsommen opieggen.

2. Het vonnis bepaalt eveneens dat, na verloop van
de vastgestelde termijn, de Executieve of zijn ge-
machtigde eveneens werken kunnen laten uitvoeren
op kosten van de eigenaar om het gebouw terug in
goede staat te brengen, en die op hem te verhalen met
alle rechtmiddelen.

CHAPITRE VIII HOOFDSTUK VIII

Dispositions transitoires et abrogatoires

Article 41

1. Sont d'office inscrits sur la liste de sauvegarde
trois mois apres 1'entree en vigueur de la presente
ordonnance les immeubles ou ensembles repertories
par 1'a.s.b.l. Sint-Lukasarchief dans 1'inventaire. d'ur-
gence paru en 1978 et qui aura ete revu, corrige et
complete conjointement par 1'administration du patri-
moine et la commission du patYimoine urbain dans
1'intervalle.

2. Par derogation a 1'article 10, ces biens resteront
inscrits sur la liste de sauvegarde pendant une periode
de 5 ans.

Overgangs- en opheffingsbepalingen

Artikel 41

1. Worden ambtshalve op de lijst van het voor
bescherming vatbaar stedelijk patrimonium opgeno-
men 3 maanden na de inwerkingtreding van deze
ordonnantie, de gebouwen of stadgezichten die door
de v.z.w. Sint-Lukasarchief zijn opgenomen in de in
1978 verschenen spoedinventaris die ondertussen ge-
zamenujk door de administratie voor het patrimo-
nium en de commissie voor het stedelijk patrimonium
zai worden herzien, verbeterd en aangevuld.

2. In afwijking van artikel 10, zullen deze goederen
op de lijst van het voor bescherming vatbaar stedelijk
patrimonium opgenomen blijven gedurende een pe-
riode van 5 jaar.

Article 42 Artikel 42

1. Sont abroges a dater de la publication de la
presente ordonnance au Moniteur beige :

— la loi du 7 aout 1931 sur la conservation des
monuments et des sites, a 1'exception des arti-
cles 17 a 20. Toutefois, les procedures de classe-
ment entamees sur cette base sont poursuivies-
conformement aux dispositions de la loi;

1. Worden opgeheven vanaf de datum van bekend-
making van deze ordonnantie in het Belgisch Staats-
blad:
— de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van

monumenten eh landschappen met uitzondering
van de artikelen 17 tot 20. De op deze basis
begonnen beschermingsprocedures worden wel
verdergezet overeenkomstig de bepalingen van de
wet;
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1'arrete royal du 28 avril 1989 concernant la
composition, Forganisation et les attributions de la
Commission royale des monuments et des sites,
section autonome de Bruxelles-Capitale.

29 mars 1990.

M. NAGY

T. DE BIE

— het koninklijk besluit van 28 april 1989 betref-
fende de samenstelling, de organisatie en de
bevoegdheden van de Koninklijke Commissie
voor monumenten en landschappen, autonome
sectie Brussel-Hoofdstad.

29 maart 1990.

~,,1 invt-m-'aiMoHfcs dewanchat
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10 MEI 1990

PROPOSITION D'ORDONNANCE

relative a la protection
et a 1'integration

du patrimoine urbain

(Deposee par M™ Nagy et cs.)

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

betreffende de bescherming en de integratie
van het stedeujk patrimonium

(Ingediend door Mevrouw Nagy en c.s.~)

DEVELOPPEMENTS TOELICHTING

Mesdames, Messieurs, Dames en Heren,

Compare a d'autres capitales europeennes, Ie patri-
moine urbain de Bruxelles a ete soumis a rude
epreuve ces trente dernieres annees. Certes, une
evolution des mentalites s'est fait jour sous la pression
des associations de sauvegarde du patrimoine et des
milieux sensibilises par la degradation des conditions
de vie en ville, mais elle est loin d'etre achevee. La
reprise de la conjoncture, en particulier dans Ie
secteur immobilier, a ravive 1'appetit des promoteurs
et augmente les pressions qui pesent sur Ie patrimoine
ancien.

Des exemples recents sont encore la pour nous Ie
rappeler. Qu'il suffise de penser a la demolition-
reconstruction en cours du Wiltcher's, avenue Louise,
a la demande de demolir une partie de 1'ilbt compris
entre les rues d'Assaut et d'Arenberg ou encore au
feuilleton pitoyable de la renovation de la place des
Martyrs.

La regionalisation des competences en matiere de
protection des monuments et sites, ainsi que la mise
sur pied de la section bruxelloise de la commission
royale permettent d'esperer, pour Bruxelles, une
politique plus active en faveur de la sauvegarde du
patrimoine. Le retard accumule est impressionnant et
la tache a accomplir immense.

Vergeleken met andere Europese steden werd het
Brussels stedelijk patrimonium gedurende de laatste
dertig jaar zwaar op de proef gesteld. Onder druk van
de verenigingen voor de bescherming van het patri-
monium en van al degenen die bezorgd zijn om de
verloedering van de levensomstandigheden in hun
stad, ontstond een mentaliteitswijziging die echter
nog lang niet voltooid is. Vooral in de vastgoedsector
heeft de heropleving van de conjunctuur het verlan-
gen van de promotoren terug aangewakkerd en de
druk op het oude patrimonium verhoogd.

Recente voorbeelden herinneren ons daaraan. Het
volstaat te denken aan de aan de gang zijnde afbraak-
heropbouw van Wiltcher's, op de Louizalaan, aan de
vraag een gedeelte van het blok af te breken tussen de
Stonnstraat en de Arenbergstraat, of nog aan dat
erbarmelijk feuilleton van de vernieuwing van het
Martelarenplein.

De regionalisatie van de bevoegdheden inzake
bescherming van monumenten en landschappen,
evenals het opstarten van de Brusselse sectie van de
Koninklijke Commissie doet de verwachting ontstaan
dat er een aktiever beleid voor Brussel zai worden
gevoerd, ten gunste van de bescherming van het
patrimonium. De geaccumuleerde achterstand is in-
drukwekkend en de te vervullen taak enorm,
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I. Etat des lieux I. Plaatsbeschrijving

Affirmer que la sauvegarde du patrimoine urbain
bruxellois laisse a desirer releve de 1'euphemisme.
Quelques indices suffisent pour s'en rendre compte.

Avant 1'initiative prise en 1988 par Ie Ministre de
rinterieur, qui etait alors competent pour la protec-
tion des monuments et des sites de la capitale, il n'y
avait que 252 immeubles classes a Bruxelles. Ce chif-
fre doit d'ailleurs etre relativise dans la mesure ou 56
d'entre eux sont regroupes autour des trois places les
plus celebres de la capitale, la Grand-Place, la place
des Martyrs et la place Roy ale.

Sur les 93 immeubles du XIX™ siecle qui sont
proteges, plus de la moitie sont compris dans quatre
ensembles architecturaux : la place de la Liberte, la
rue aux Laines, la Cite Fontainas et Ie square Marie-
Louise.

Les propositions de classement deposees par Ie
groupe de travail pour Bruxelles, constitue a partir
des sections francaise et neerlandaise de la Commis-
sion royale des monuments et des sites, n'ont guere
contribue a accelerer Ie rythme des protections. Sur
les 170 dossiers rassembles jusqu'en 1985, 29 seule-
ment ont abouti entre 1985 et 1987. En aout 1988,
70 monuments et 2 sites venaient completer la liste
sous les auspices de Louis Tobback.

Pour non negligeable qu'il soit, Ie geste n'en est pas
moins symbolique si on Ie met en regard des 1.280
immeubles a classer d'urgence et des 3.980 immeubles
ou ensembles remarquables recenses par 1'a.s.b.l.
Sint-Lukasarchief des 1978, auxquels il faudrait en-
core aj outer de nombreux elements du patrimoine
meconnus.

Cette situation .deplorable, Bruxelles la doit a une
multitude de facteurs dont 1'inventaire serait trop
fastidieux et sans doute vain a faire. Citons-en seule-
ment les principaux : 1'imbroglio institutionnel qui a
subsiste jusqu'en 1989 est responsable, a lui seui, d'un
retard considerable. Au mepris de tout souci de
coherence, les dossiers passaient regulierement d'un
ministere a 1'autre au gre de la repartition des
competences, obligeant souvent de reprendre la pro-
cedure a zero; depuis la regionalisation de la Commis-
sion des monuments et des sites, qui date de 1968, il
fallait reunir les deux sections pour statuer sur les
dossiers bruxellois, ce qui, dans Ie climat communau-
taire tendu de 1'epoque, n'etait pas une mince affaire.

Contrainte de travailler avec des moyens derisoires
— tant en personnel qu'en ressources financieres — la
commission n'a pas su faire avancer les dossiers

Beweren dat de bescherming van het Brussels
patrimonium te wensen overlaat is een eufemisme.
Enkele aanwijzingen volstaan om dit te begrijpen.

Voor het in 1989 door de Minister van Binnen-
landse Zaken - die toen bevoegd was voor de
bescherming van monumenten en landschappen in de
hoofdstad - genomen initiatief, waren er slechts 252
gebouwen beschermd te Brussel. Dit cijier moet dan
nog gerelativeerd worden in de mate dat 56 ervan
rond de drie beroemdste plaatsen van de hoofdstad
zijn gegroepeerd : de Grote Markt, het Martelaren-
plein en het Koningsplein.

Van de 93 beschermde XIX'-eeuwse gebouwen,
behoren meer dan de helft tot vier grote stadsgezich-
ten : het Vrijheidsplein, de Wolstraat, het Fontainas-
hof en de Maria-Louizasquare. i

De beschermingsvoorstellen ingediend door de
werkgroep voor Brussel, samengesteld uit de Franse
en Nederiandse sectie van de Koninklijke Commissie •
voor Monumenten en Landschappen hebben nauwe-
lijks het ritme van de bescherming versneld. Op 170 in
1985 bijeengebrachte dossiers, werden er tussen 1985
en 1987 slechts 29 afgewerkt. In augustus 1988 werden
70 monumenten en 2 landschappen op de lijst gezet
onder het beschermheerschap van Louis Tobback.

Hoewel dit gebaar niet te verwaarlozen is blijft het
toch symbolisch, in vergelijking met de. 1,280 drin-
gend te beschermen gebouwen en de 3.980 gebouwen
of opmerkelijke stadsgezichten die door de v.z.w.
Sint-Lukasarchief vanaf 1978 werden geinventari-
seerd, en waar nog vele miskende elementen van het
patrimonium aan toe te voegen zijn.

De oorsprong van deze betreurenswaardige Brus-
selse toestand ligt bij diverse factoren waarvan de
opsomming monotoon en ongetwijfeld nutteloos zou
zijn. Laten wij gewoon de voornaamste ervan opsom-
men : de tot^in 1989 bestaande ingewikkelde institu-
tionele toestand alleen is verantwoordelijk voor een
aanzienlijke achterstand. Eike samenhang misprij-
zend, werden de dossiers regelmatig van het ene
mimsterie naar het andere overgemaakt naargelang
van de verdeling van de bevoegdheden, waarbij de
procedure dikwijis helemaal opnieuw moest worden
herbegonnen;, sedert de in 1968 doorgevoerde regio-
nalisatie van de Commissie voor Monumenten en
Landschappen, moesten de twee secties bijeenkomen
om uitspraak te doen over de Brusselse dossiers, wat,
in het gespannen communautair climaat van die tijd,
geen kleinigheid was.

Gedwongen met onbeduidende financiele middelen
en te weinig personeel te werken, heeft de Commissie
de dossiers niet normaal kunnen opvolgen; de magere
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normalement tandis que la maigreur des budgets
consacres a la restauration du patrimoine protege
provoquait plus d'une reticence a allonger la liste des
batiments classes.

La vocation de capitale administrative du pays et
des institutions europeennes de Bruxelles n'a pas
davantage joue en faveur de la protection du patri-
moine. Par vagues successives, les pressions du sec-
teur immobilier, empresse de satisfaire les besoins en
surfaces de bureaux, ont abouti a la destruction
systematique de quartiers anciens ou d'edifices remar-
quables.

begrotingen voor de restauratie van het beschermd
patrimonium werkt als een rem op de eventuele
aanvulling van de lijst van de beschermde gebouwen.

De roeping van Brussel als administratieve hoofd-
stad van het land en als hoof dstad van de Europese
instellingen, heeft evenmin een gunstige invloed ge-
had op de bescherming van het patrimonium. Met
opeenvolgende stromingen heeft de druk van de vast-
goedsector, die gretig bereid was de nood aan bureau-
oppervlakten in te willigen, geleid tot de systemati-
sche vernietiging van oude buurten of opmerkelijke
gebouwen.

n. Une legislation inadaptee 11. Een onaangepaste wetgeving

Face a cette boulimie, la legislation sur la protec-
tion des monuments et des sites ne s'est guere revelee
d'un grand secours. Desuet, 1'instrument de protec-
tion est particulierement lourd a 1'emploi. La proce-
dure de classement emprunte de multiples detours,
tres peu de delais sont prevus et n'ont pas de caractere
contraignant, chaque arretg doit faire 1'objet d'une
decision en Conseil des Ministres.

Son champ d'application precede d'une conception
trop etroite du patrimoine, limitee a sa dimension
historique. Seuls sont pris en compte les monuments
remarquables, completement isoles de leur eontexte.
La protection des abords n'est pas prise en compte,
les ensembles architecturaux ne trouvent pas grace a
ses yeux tandis que Ie patrimoine « ordinaire », celui
qui fait Ie caractere propre d'une ville, est complete-
ment nie.

Tres influence par une conception bourgeoise de la
propriete, Ie classement est preseme comme une
contrainte et une source de charges pour Ie malheu-
reux beneficiaire. Aussi les restrictions aux droits de
propriete sont-elles strictement limitees, les possibi-
lites de se decharger du fardeau sur la collectivite
largement concues. II ne faut des lors pas s'etonner
que Ie classement soit impuissant a enrayer la degra-
dation, voire la destruction, du patrimoine urbain.
Plusieurs exemples nous Ie rappelent chaque jour a
Bruxelles, comme 1'eglise Saint-Augustin a 1'Altitude
Cent, la grande ecluse de la Senne, boulevard Barthe-
lemy.

III. Les objectifs de la reforme

La presente proposition d'ordonnance voudrait
contribuer a 1'integration du patrimoine du passe a la
ville contemporaine au nom d'un urbanisme de la
continuite. II s'agit de creer les conditions de nature a
permettre a une societe mouvante d'adapter les
structures urbaines a ses besoms tout en respectant
scrupuleusement les caracteristiques essentielles de la
cite qui font sont identite, son unicite et sa specificity
locale et regionale.

Tegenover deze vraatzucht is de wetgeving op de
bescherming van monumenten en landschappen hele-
maal niet bestand gebleken. Dit ouderwetse bescher-
mingsinstrument is zeer moeilijk te hanteren. De
beschermingsprocedure gebruikt vele omwegen, er
wordt in zeer weinig tennijnen voorzien, en ze zijn
.niet verplichtend, aangezien elk besluit door de
ministerraad wordt genomen.

Haar toepassingsgebied spruit voort uit een te enge
opvatting van het patrimonium, beperkt tot zijn
historische dimensie. Er wordt enkel rekening gehou-
den met opmerkelijke, volledige uit hun context
gehaalde monumenten, en niet met de bescherming
van de directe omgeving. De stadsgezichten zijn er
niet in opgenomen terwiji het « gewoon » patrimo-
nium, wat het eigenlijke karakter aan een stad geeft,
volkomen wordt verloochend.

Sterk beinvloed door een burgerlijke opvatting
over eigendom, wordt de bescherming als een dwang-
maatregel voorgesteld en een bron van kosten voor de
ongelukkige begunstigde. De beperkingen op het
eigendomsrecht zijn zeer streng begrensd, de
mogelijkheden om de last op de gemeenschap af te
wentelen is breed opgevat. Dat de bescherming niet in
staat is de beschadiging, zeifs de vernietiging van het
stedelijk patrimonium tot staan te brengen, is bijge-
volg niet verwonderlijk. Te Brussel worden we daar
dagelijks aan herinnerd, bijvoorbeeld door de Sint-
Augustinuskerk op het Hoogte Honderdplein, de
grote sluis van de Zenne, op de Barthelemylaan.

ni. De doelstellingen van de hervorming

Dit voorstel van ordonnantie zou het patrimonium
uit het verleden in de moderne stad willen helpen
integreren om tot een continuiteit in de stedebouw te
komen. Het wil de voorwaarden scheppen om een
bewegende maatschappij toe te laten de stedelijke
structuren aan te passen aan haar noden, waarbij de
essentiele kenmerken van de stad, haar identiteit,
haar uniek karakter en haar plaatselijke en geweste-
lijke eigenheid nauwkeurig worden behouden.
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Mais, que 1'on ne s'y trompe pas. Plut6t que de
subir leur tyrannie, la politique de protection doit au
contraire aboutir a soumettre les imperatifs du deve-
loppement economique et social aux exigences de la
sauvegarde et de la promotion du patrimoine urbain,
qui est une des premieres conditions de la restauration
de la qualite de la vie en ville.

La politique de protection devrait etre utilisee
comme un outil de revalorisation et de revitalisation
des quartiers a partir d'un nouveau point de repere, Ie
monument ou 1'ensemble architectural. A ce titre, elle
participe, au meme titre que 1'octroi de primes a la
renovation d'immeubles, a une politique de promo-
tion de la capitale en tant que lieu d'habitation, de
culture, d'industrie et de commerce.

Le respect du passe, de la memoire des pierres et
des sites, ne peut en effet constituer une fin en soi.
Temoin privilegie des generations qui nous ont pre-
cedes, du talent artistique de leurs contemporains, des
modes et des styles qui ont parcouru 1'Europe, le
patrimoine immobilier doit etre integre dans le cadre
de vie de la societe contemporaine auquel il sert, en
meme temps, de repere. Aussi faut-il tout mettre en
oeuvre pour favoriser son affectation ^ des fonctions
nouvelles, pour autant qu'elles ne denaturent pas ses
caracteristiques propres.

La protection du patrimoine doit aussi etre 1'occa-
sion d'une large participation et d'une information du
public. Celui-ci doit pouvoir intervenir a tous les
stades de la procedure, depuis 1'initiative de la de-
mande de protection jusqu'a la participation a la
decision.

Dans ce but, la publicity autour du patrimoine
protege ou en cours de protection doit etre aussi
efficace et diversifiee que possible. A terme, elle ne
peut que contribuer a une meilleure connaissance des
richesses de la capitale et, partant, a une prise de
conscience generalisee de la necessite de le sauve-
garder.

IV. Les moyens mis en oeuvre

Pour realiser ces objectifs, plusieurs moyens sont
proposes :

a) L'extension de la protection, au-dela des monu-
ments et des sites, aux ensembles urbains et aux
perspectives et la definition d'un perimetre de protec-
tion autour des biens proteges.

Un tel elargissement devrait permettre de proteger
des groupes de bailments qui presentent une certaine
homogeneite et des vues panoramiques remarquables
au benefice d'une plus grande coherence urbanisti-
que. II ne sera desormais plus necessaire de classer les

Maar laten wij ons niet vergissen. Liever dan de
heerschappij van de voorschriften voor economische
en sociale ontwikkeling te ondergaan, moet het be-
schermingsbeleid integendeel er toe komen ze aan te
passen aan de eisen van bescherming en bevordering
van het stedelijk patrimonium, wat een van de eerste
voorwaarden is om de kwaliteit van het stadsleven
weer in te voeren.

Het beschermingsbeleid zou een instrument moe-
ten zijn voor de herwaardering en de revitalisering
van de wijken vanuit een nieuw vertrekspunt : het
monument of het stadsgezicht. Zo draagt het bij,
zoals de toekenning van renovatiepremies, tot een
beleid dat de stad als woon-, cultuur-, Industrie- en
handelsplaats promoveert.

Respect voor het verleden, aandacht voor architec-
tuur en landschap mogen geen doel op zich zijn. Als
bevoorrechte getuige van de generaties die ons vooraf
gingen, van het artistieke talent van hun tijdsgenoten,
van de Europese modes en stijien, moet het onroe-
rend patrimonium als een baken opgenomen worden
in de huidige maatschappij. Alle middelen moeten
aangewend worden om het nieuwe bestemmingen te
geven die geen afbreuk doen aan zijn specifieke aard.

De bescherming van het patrimonium moet ook
aangewend worden om het publiek te informeren en
talrijk te laten deelnemen zodat het zich kan mengen
in alle stadia van de procedure, vanaf het initiatief van
het verzoek tot bescherming, tot de beslissing.

Om dit doel te bereiken moet de publiciteit rond
het beschermd of te beschermen patrimonium zo
doeltreffend en verscheiden mogelijk zijn. Op termijn
kan dit slechts bijdragen tot een betere kennis van de
rijkdommen van de hoofdstad en tot een veralge-
meende bewustwording van de noodzaak ze te be-
schermen.

IV. De gebruikte middelen

Verschillende middelen worden voorgesteld om
deze doelstellingen te bereiken :

a) De bescherming wordt uitgebreid, behalve mo-
numenten en landschappen, worden ook stadsgezich-
ten en vergezichten beschermd en de beschermings-
zone rond de beschermde gebouwen moet gedefi-
nieerd worden.

Een dergelijke uitbreiding zou moeten toelaten de
gebouwengroepen die een zekere homogeniteit verto-
nen en de opmerkelijke vergezichten te beschermen
om een grotere stedebouwkundige coherentie te krij-
gen. In de toekomst zai het niet meer nodig zijn de
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batiments UD par un dans une rue, sur un square ou
autour d'un Hot. L'ensemble sera protege en une fois
et devra, en outre, etre entoure d'un penmetre de
protection ou des prescriptions urbanistiques severes
seront imposees.

b) La creation des perimetres de protection du
patrimoine urbain participe au souci de restituer une
certaine coherence a un amenagement pour Ie moins
chaotique du territoire. Au lieu de se contenter de
proteger des monuments ou des ensembles isoles de
leur environnement, il faut restaurer leur vocation
structurante du quartier dans lequel ils se trouvent.
C'est dans cette optique que chaque arrete de protec-
tion devra comporter un perimetre de protection au
sein duquel des prescriptions urbanistiques contrai-
gnantes devront gouverner les transformations
futures.

Un traitement particulier est reserve aux quartiers
historiques de la Region, deja classes par Ie plan de
secteur en zones d'interet culturel, historique ou
esthetique. Pour eviter une revision de ce plan,
fastidieuse et politiquement dangereuse, ces zones
sont assimilees a des perimetres de protection du
patrimoine urbain. La ou les communes ont ete
invitees a creer des plans particuliers d'amenagement
ou a prevoir des reglements de batisse specifiques et
n'y ont pas repondu avec enthousiasme, il sera
desormais possible a 1'administration du patrimoine
d'edicter des regles d'urbanisation restrictives dans Ie
but de restaurer 1'unite et Ie caractere de ces quartiers
historiques.

c) L'initiative de la protection peut emaner des
horizons les plus divers, ce qui doit creer une emula-
tion salutaire en faveur de la protection du patri-
moine. Non seulement 1'administration du patri-
moine, la commission du patrimoine -urbain ou Ie
college echevinal peuvent demander qu'une proce-
dure de protection soit ouverte, mais une association
preoccupee par la sauvegarde du patrimoine ou un
groupe de 300 personnes peut Ie faire.

d) La creation d'une liste de sauvegarde repond a
un double souci. Elle permet d'abord, par une proce-
dure d'urgence, d'y inscrire les biens immobiliers
remarquables qui doivent etre sauvegardes d'urgence
mais ne peuvent attendre 1'issue d'une procedure de
protection sous peine d'etre detruits ou de se deterio-
rer gravement. II s'agit, dans ce cas-la, de Rarer au
plus presse, de sauver ce qui doit ou peut 1'etre.

gebouwen een per een in een straat, op een plantsoen
of rond een blok te beschermen. Het geheel zai
gelijktijdig worden beschermd en zai bovendien door
een beschermingszone moeten worden omgeven waar
ernstige stedebouwkundige voorschriften zullen wor-
den opgelegd.

b) Het oprichten van beschermingszones voor het
stedelijk patrimonium, draagt ertoe bij terug een
zekere coherentie te geven jaan 'een op het minst
chaotische inrichting van het! grondgebied. In plaats
van genoegen te nemen metjde bescherming van de
monumenten of de van hun omgeving geisoleerde
gehelen, moet de structurerende roeping van de buurt
waarin ze zich bevinden worden hersteld. Vanuit dit
gezichtspunt zai elk beschermingsbesluit een bescher-
mingszone moeten bevatten waarin dwingende stede-
bouwkundige voorschriften de toekomstige verbou-
wingen zullen bepalen.

Een bijzondere behandeling wordt voorbehouden
aan de historische buurten van het Gewest die reeds
beschermd zijn door het gewestplan als gebieden van
cultureel, historisch of esthetisch belang. Om een
herziening van dit plan te vermijden, wat vervelend is
en politick gevaarlijk, worden deze gebieden gelijk-
gesteld met beschermingszones voor het stedelijk
patrimonium. Wanneer de gemeenten die verzocht
werden bijzondere plannen van aanleg op te stellen of
in specifieke bouwreglementen te voorzien, daar niet
met enthousiasme op geantwoord hebben, zai het
voortaan mogelijk zijn dat de administratie voor het
patrimonium beperkte stedebouwkundige regels
afkondigt om de eenheid en het karakter van deze
historische buurten te restaureren.
' /

c) Het initiatief van de bescherming kan uit de
meest verschillende horizonten komen, wat een ge-
zonde wedijver moet scheppen ten gunste van de
bescherming van het stedelijk patrimonium. Niet
enkel de administratie voor het patrimonium, de
Commissie van het stedelijk patrimonium of het
schepencollege kunnen vragen dat een beschermings-
procedure wordt geopend, maar ook een vereniging
die de zorg draagt voor de bescherming van het
patrimonium of een groep van 300 personen kunnen
een verzoek indienen. »

d) Het invoeren van een lijst van het voor bescher-
ming vatbaar stedelijk patrimonium beantwoordt aan
een dubbele bezorgdheid. Het laat eerst en vooral
toe, door een spoedprocedure, er de opmerkelijke
onroerende goederen in op te nemen die dringend
moeten worden beschermd maar niet kunnen wachten
op de beeindiging van een beschermingsprocedure,
zonder vernietigd of ernstig beschadigd te worden.
Dan gaat het erom de meest dringende maatregelen te
treffen en te redden wat er nog te redden valt of gered
moet worden.
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Le retard accumule en matiere de protection du
patrimoine bruxellois justifie pleinement la creation
de cette liste. L'ampleur du travail a realiser est tel
que la mise a jour du patrimoine protege prendra un
certain temps. Toutes les procedures de protection ne
pourront etre entamees de front. Aussi 1'ordonnance
prevoit-elle, a titre transitoire, la creation d'une liste
de sauvegarde speciale rassemblant, apres mise a
jour, les batiments et ensembles architecturaux re-
censes dans 1'inventaire de 1'a.s.b.l. Sint-Lukasar-
chief. Cette liste resterait valable cinq ans, le temps de
trier 1'inventaire et de proceder SL la protection de ses
elements les plus representatifs.

La liste de sauvegarde permet aussi d'inscrire des
biens immobiliers dont on soupconne la valeur ou
1'interet, qu'ils soient ou non menaces de destruction
ou de deterioration. Une etude complementaire devra
toutefois etre menee pour en avoir la certitude. En
attendant, par mesure de sauvegarde, la situation du
bien est figee pendant un certain delai, ce qui le met a
1'abri de la destruction ou de transformations abu-
sives.

L'inscription sur la liste de sauvegarde a, a la
difference des decrets des communautes francaise et
flamande, le meme.effet que la protection, mais pour
une duree limitee. Les obligations qui pesent sur le
proprietaire sont les memes. Toute transformation ou
modification de 1'immeuble inscrit sur une liste de
sauvegarde est soumise a autorisation.

e) La procedure de protection est simplifiee, balisee
de delais et ouverte ^ la participation du public.

La simplification de la procedure est atteinte grace
a la reunion de toutes les administrations concernees
au sein de la commission de protection. Grace a cette
formule, inspiree de ia procedure de la concertation
amenagee dans le cadre du plan de secteur mais orga-
nisee a 1'echelon .regional, les avis successifs sont
remplaces par une reunion commune permettant de
faire valoir tous les points de vue.

L'administration du patrimoine, quant a elle, as-
sure le suivi des dossiers depuis leur constitution
jusqu'a la decision finale. Elle rassemble les pieces
necessaires, organise 1'enquete publique, sert de se-
cretariat a la commission de protection, fixe les
conditions de 1'arrete de protection et transmet le
dossier a FExecutif pour decision.

De opgestapelde achterstand inzake de bescher"
ming van het Brussels stedelijk patrimonium ver~
antwoordt volledig het invoeren van deze lijst. De
omvang van het te verwezenlijken vverk is zodanig dat
het bijwerken van de lijst van het beschermd patrimo-
nium een bepaalde tijd in beslag zai nemen. Alle
beschermingsprocedures kunnen niet tegelijkertijd
worden aangevat. Als overgangsmaatregel voorziet
de ordonnantie dan ook in de oprichting van een
bijzondere lijst van het voor bescherming vatbaar
stedelijk patrimonium die na de bijwerking, de ge-
bouwen en stadsgezichten die zijn opgesomd in de
inventaris van de v.z.w. St-Lukasarchief, zai opne-
men. Deze lijst zou vijf jaar geldig blijven, de tijd om
de inventaris te sorteren en over te gaan tot de
bescherming van de meest representatieve elementen.

De lijst van het voor bescherming vatbaar stedelijk
patrimonium laat ook toe onroerende goederen op te
nemen waarvan de waarde of het belang wordt ver-
moed, of zij nu al dan niet bedreigd worden met
vernietiging of beschadiging. Nochtans zai een aan"
vullende studie moeten worden uitgevoerd om zeker-
heid te hebben. Als beschermingsmaatregel wordt de
toestand van het goed ondertussen bevroren gedu-
rende een bepaalde termijn, wat het vrijwaart voor
abusieve vernieting of verbouwingen.

De inschrijving op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium heeft hetzelfde gevolg
als de bescherming, maar voor een beperkte duur :
hierin verschilt dit voorstel van de decreten van de
Franse en de Vlaamse Gemeenschappen. De ver-
plichtingen die op de eigenaar rusten zijn dezelfde.
Eike verandering of wijziging van het op een lijst van
het voor bescherming vatbaar stedelijk patrimonium
opgenomen gebouw wordt onderworpen aan een
toelating.

e) De beschermingsprocedure wordt vereenvou-
digd, voorzien van termijnen en opengesteld voor
deelname van het publiek.

De procedure wordt vereenvoudigd dankzij de
vereniging van alle betrokken administraties in de
school van de commissie voor de bescherming. Door
deze formule, gemspireerd op de in het kader van het
gewestplan aangepaste overlegprocedure maar geor-
ganiseerd op gewestelijk vlak, worden de opeenvol-
gende adviezen vervangen door een gemeenschappe-
lijke vergadering waar alle standpunten aan bod
kunnen komen.

De administratie voor het patrimonium staat in
voor de opvolging van de dossiers vanaf hun samens-
telling tot bij de uiteindelijke beslissing. Ze verzamelt
de nodige stukken, organiseert het openbaar onder-
zoek, treedt op als secretariaat van de commissie voor
de bescherming, bepaalt de voorwaarden van het
besluit tot bescherming en overhandigt het dossier
aan de Executieve ter beslissing.
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Des delais sont prevus a tous les stades de la
procedure pour en accelerer Ie rythme. Dans de
nombreux cas, leur non-respect aboutit a une pre-
somption d'avis favorable ou de refus, selon la
situation envisagee. S'ils sont effectivement suivis, ils
devraient permettre de faire aboutir la procedure de
protection en six mois au maximum.

La procedure de protection est en outre largement
ouverte a la participation du public. L'initiative de
demander la protection d'un monument ou d'un
ensemble urbain lui revient largement. II suffit de
reunir trois cents signatures ou de faire appel a une
association qui s'occupe de la protection du patri-
moine pour obliger 1'Executif d'entamer la procedure.
L'enquete publique et la reunion de la commission de
protection lui permette de faire entendre sa voix sur
1'opportunite, voire sur 1'etendue et les conditions de
la protection. Chaque personne interessee peut en
effet faire part de ses observations et demander a etre
entendue.

f ) Les effets de la protection, identiques pour 1'ins-
cription sur la liste de sauvegarde, sont etendus et
assortis de sanctions telles qu'on peut legitimement
esperer qu'ils seront mieux respectes.

Ainsi, 1'obligation d'entretien qui pese sur Ie pro-
prietaire d'un bien protege est-elle precisee. Certains
travaux, de nature a eviter la degradation du bati-
ment, doivent etre executes sous peine de voir 1'Exe-
cutif regional prendre Ie relai du proprietaire defail-
lant et lui faire ensuite payer les frais. S'il n'est pas en
mesure de Ie faire, 1'Executif pourra choisir entre
1'expropriation et la saisie de 1'immeuble, suivie d'une
vente publique.

Tous les travaux de transformation d'un immeuble
protege sont sounds a 1'autorisation de 1'Executif
regional ou d'un mandataire qu'il designe au sein de
1'administration du patrimoine. La commission du
patrimoine donne, a ce sujet, un avis contraignant.
Toute demande de permis de batir est suspendue tant
que cette autorisation, eventuellement assortie de
conditions, n'est pas delivree.

Les agents competents pour controler 1'application
de 1'ordonnance peuvent faire arreter tous les travaux
qui seraient executes en fraude. Us disposent, pour ce
faire, de moyens d'investigations etendus. L'Executif
regional peut egalement decider d'exproprier un im-
meuble protege qui serait victime de travaux non
autorises.

Om het ritme te versnellen, worden er termijnen
bepaald voor alle stadia van de procedure. In vele
gevallen leidt de niet-naleving ervan tot een veronder-
stelling van een gunstig advies of van een weigering,
naargelang van de bescbouwde toestand. Indien ze
werkelijk wordt gevolgd, zou de beschermingsproce-
dure in zes maanden maximum afgehandeld moeten
worden.

Bovendien staat de beschermingsprocedure • voile-
dig open voor deelname van het publiek, dat ook
zeker het recht heeft het initiatief te nemen om de
bescherming van een monument of een stadsgezicht
aan te vragen. Het volstaat 300 handtekeningen te
verzamelen of een beroep te doen op een vereniging
die zich bezighoudt met de bescherming van het
stedelijk patrimonium om de Executieve te verplich-
ten de procedure aan te vatten. Het openbaar on-
derzoek en de vergadering van de commissie voor
bescherming stellen het publiek in staat over de
opportuniteit, zeifs de omvang en de beschermings-
voorwaarden, zijn mening te geven. ledere belang-
stellende kan inderdaad zijn opmerkingen mededelen
en vragen om gehoord te worden.

/) de gevolgen van de bescherming, dezelfde als die
van de opneming op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium, worden uitgebreid en
houden zodanige sancties in dat men rechtmatig mag
verwachten dat zij beter zullen worden nageleefd.

Aldus, wordt de verplichting tot onderhoud die op
de eigenaar van een beschermd goed rust, beter
omschreven. Bepaalde werken, om de beschadiging
van het gebouw te vermijden, moeten worden uitge-
voerd, zoniet treedt de gewestelijke Executieve in de
plaats van de in gebreke blijvende eigenaar en laat
hem nadien de kosten betalen. Indien hij niet in staat
is dit te doen, zai de Executieve kunnen kiezen tussen
de onteigening van en de beslaglegging op het ge-
bouw, gevolgd door een openbare verkoping.

Alle verbouwingswerken van een beschermd ge-
bouw zijn onderworpen aan de toelating van de
gewestelijke Executieve of van een gemachtigde die
hij aanwijst binnen de administratie voor het patrimo-
nium. De Commissie voor het patrimonium geeft een
dwingend advies inzake. Eike aanvraag voor een
bouwvergunning wordt opgeschort zolang deze even-
tueel van voorwaarden vergezelde toelating niet is
gegeven.

De ambtenaren bevoegd om de toepassing van de
ordonnantie te controleren kunnen alle werken doen
stopzetten die frauduleus zouden zijn uitgevoerd.
Daarom beschikken zij over uitgebreide onderzoeks-
middelen. De gewestelijke Executieve kan eveneens
beslissen een beschermd gebouw waaraan niet-toege-
laten werken werden uitgevoerd te onteigenen.
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g) Le jugement d'un tribunal qui sanctionne les
infractions a 1'obligation d'entretien et d'autorisation
d'administration pour les travaux devra ordonner le
retablissement de I'immeuble protege dans son etat
primitif ou, a tout le moins, 1'execution des travaux
susceptibles de lui rendre son aspect anterieur.

h) La subsidiation des travaux de renovation des
immeubles proteges devra etre orientee de maniere a
eviter le double emploi avec les'primes a la renova-
tion, de bien cibler les aides publiques et d'obliger le
proprietaire beneficiaire a prendre certains engage-
ments en contrepartie.

Ainsi, ne seront pris en compte que les travaux de
renovation qui concernent les elements remarquables
de I'immeuble ou qui sont lies a son statut particulier.

La subsidiation sera modulee en fonction du revenu
imposable du beneficiaire qui devra, en echange de
1'aide publique, s'engager a ne pas vendre I'immeuble
pendant une certaine periode, accorder un droit de
preemption a la Region, souscrire un contrat d'assu-
rances tous risques suite aux travaux et ne pas inclure
dans le calcul du loyer la plus-value resultant des
travaux subsidies.

;) La commission du patrimoine urbain prend le
relai de 1'ancienne Commission royale des monu-
ments et des sites. Plus qu'un changement de vocabu-
laire, c'est son r61e qui est revu et corrige.

Le changement de denomination enterine 1'exten-
sion du champ duplication de la reglementation. La
notion de patrimoine urbain, en meme temps qu'elle
affirme la nature specifiquement urbaine du patri-
moine bruxellois, recouvre les differentes categories
de biens immobiliers susceptibles d'etre proteges.

La disparition de la reference royale enterine par
ailleurs le glissement des competences en la matiere
de 1'Etat a la Region.

Les taches devolues a la commission du patrimoine
urbain refletent sa vocation d'organe consultatif d'une
nature particuliere. Forum de sages, d'experts,
d'amateurs eclaires et de defenseurs passionnes de la
qualite et de la richesse de 1'environnement urbain
bruxellois, elle est instituee en garante de la sauve-
garde du patrimoine.

Quand ils sont obligatoires, ses avis ont, la plupart
du temps, un caractere contraignant. Son pouvoir
d'initiative s'etend a tous les aspects — politiques,
financiers et techniques — de la protection du patri-
moine.

g) Het vonnis van een rechtbank dat de inbreuken
op de verplichting tot onderhoud en tot administra-
tieve toelating voor de werken bestraft zai het herstel
van het beschermd gebouw in zijn oorspronkelijke
staat moeten bevelen of, tenminste de uitvoering van
werken die zijn vroeger aspect terug herstellen.

h) De subsidiering van de renovatiewerken van de
beschermde gebouwen zai zo moeten gebeuren dat
het dubbel gebruik met renovatiepremies vermeden
wordt, de openbare steun op de juiste doelgroep
gericht wordt en de begunstigde eigenaar verplicht is
bepaalde verbintenissen als tegenprestatie op zich te
nemen.

Aldus, zullen slechts de renovatiewerken in
overweging worden genomen die de opmerkelijke
elementen van het goed betreffen of die aan zijn
speciaal statuut zijn verbonden.

De subsidiering zai worden aangepast in functie van
het belastbaar inkomen van de begunstigde die, als
tegenprestatie voor de publieke steun, zich ertoe zai
moeten verbinden het gebouw niet te verkopen gedu-
rende een bepaalde periode, aan het Gewest een
recht van voorkoop zai moeten toestaan, een verzeke-
ringscontract alle risico's onderschrijven als gevolg
van de werkzaamheden, en de meerwaarde voort-
vioeiend uit de gesubsidieerde werken niet mag
berekenen in de huur.

i) De commissie voor het stedelijk patrimonium
volgt de vroegere Koninklijke Commissie voor Monu-
menten en Landschappen op. Naast een wijziging van
de benaming wordt vooral haar rol aangepast en
verbeterd.

De verandering van benaming bevestigt de uitbrei-
ding van het toepassingsgebied van de reglemente-
ring. Het begrip stedelijk patrimonium dekt de ver-
schillende categorieen van onroerende goederen die
voor bescherming in aanmerking zouden kunnen
komen en terzelfdertijd bevestigt het de specifieke
stedelijke aard van het Brussels patrimonium.

De verdwijning van de koninklijke referentie be-
krachtigt ook de verschuiving van de bevoegdheden
van de Staat naar het Gewest.

De opdrachten van de commissie voor het stedelijk
patrimonium weerspiegelen haar roeping als bijzon-
der raadplegend orgaan. Forum voor wijzen, experts,
verlichte amateurs en gepassioneerde verdedigers van
de kwaliteit en de rijkdom van het Brusselse stedelijk
milieu, wordt ze opgericht als waarborg voor de
bescherming van het patrimonium.

Als ze verplichtend zijn hebben haar adviezen
gewoonlijk een dwingend karakter. Haar initiatief-
recht strekt zich uit over alle aspecten - politieke,
financiele en technische - van de bescherming van het
patrimonium.
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Pour lui permettre de remplir sa mission en parfaite
autonomie et independance par rapport aux adminis-
trations, elle ne fait pas partie integrante de la
commission de protection chargee de se prononcer sur
1'opportunite et les conditions particulieres d'une
decision de protection.

j ) Le registre du patrimoine urbain, tenu par 1'admi-
nistration competente, doit devenir un outil d'infor-
mation a 1'usage de tous les milieux concernes par la
protection du patrimoine. II s'agit de disposer, a
terme, d'un inventaire complet du patrimoine pour
lequel une politique specifique de sauvegarde se
justifie.

S'il n'a pas de valeur juridique particuliere, son
utilite pedagogique ne fait pas de doute. Pour les
autorites responsables, il doit constituer un livre de
reference, un outil de gestion et de statistiques apte a
orienter la politique b mener en la matiere. II permet
d'esperer 1'acceleration des procedures de sauvegarde
et de protection, une juste evaluation des budgets
necessaires a la restauration et a 1'entretien du patri-
moine.

Pour le grand public, il doit favoriser la mobilisa-
tion des consciences et des energies en faveur du
patrimoine grace a une meilleure connaissance des
richesses culturelles de la Region.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1"

Satisfait a 1'obligation formulee par 1'article 8 de la
loi speciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises.

Opdat ze ten opzichte van de administratie haar
taak volstrekt autonoom en onafhankelijk zou kun-
nen vervullen, maakt ze geen integrerend deel uit van
de commissie voor de bescherming die zich moet
uitspreken over de opportuniteit en de bijzondere
voorwaarden van een beschermingsbeslissing.

j ) Het register van het stedelijk patrimonium, bijge-
houden door de bevoegde administratie, moet tot een
informatiewerktuig uitgroeien dat alle milieus die
belangstelling hebben voor bescherming van het patri-
monium, kunnen gebruiken. Op termijn moet een
volledige inventaris van het patrimonium waarvoor
een specifiek beschermingsbeleid verantwoord is, ter
beschikking zijn.

Al heeft dit register geen bijzondere juridische
waarde, zijn pedagogisch nut staat buiten kijf. Voor
de verantwoordelijke overheden moet het een refe-
rentieboek worden, een werktuig voor beleid en
statistiek dat richting kan geven ter zake. Het laat toe
te hopen dat de behoud- en beschermingsprocedures
worden versneld, dat de nodige begrotingen voor de
restauratie en het onderhoud van het patrimonium
juist worden geevalueerd.

Voor het grote publiek moet het de bewustwording
van en de energie voor het patrimonium bevorderen
dankzij een betere kennis van de culturele rijkdom-
men van het Gewest.

COMMENTAAR BU DE ARTIKELEN

Artikel 1

Voldoet aan de door artikel 8 van de bijzondere wet
van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse
instellingen geformuleerde verplichting.

Article 2 Artikel 2

Definit les principales notions employees dans le
corps de la proposition d'ordonnance.

La principale concerne le champ d'application po-
tentiel de la protection. Le patrimoine urbain vise en
fait tous les biens immobiliers dont la protection se
justifie pour 1'une ou 1'autre raison et qui constituent
1'identite et 1'image de la ville.

La definition des parties constituantes du patri-
moine urbain s'inspire en partie de celles qui figurent
dans le decret du 3 mars 1976 du Conseil culturel de la
Communaute culturelle neerlandaise reglant la pro-
tection des monuments et des sites urbains et ruraux
et du decret du 17 juillet 1987 relatif a la protection du
patrimoine culturel immbbilier de la Communaute
irancaise.

Bepaalt de voornaamste in het voorstel van ordon-
nantie gebruikte begrippen.

Het voornaamste begrip betreft het potentiele toe-
passingsgebied van de bescherming. Het stedelijk
patrimonium beoogt in feite alle onroerende goede-
ren waarvan de bescherming om de ene of de andere
reden verantwoord is en die de identiteit en het imago
van het stadsbeeld vormen.

De definitie van de bestanddelen van het stedelijk
patrimonium is gedeeltelijk gemspireerd op deze van
het decreet van 3 maart 1976 van de Cultuurraad van
de Nederlandse Cultuurgemeenschap, dat de be-
scherming van monumenten en stads- en dorpsgezich-
ten regelt, en van het decreet van 17 juli 1987
betreffende de bescherming van het onroerend cultu-
reel patrimonium van de Franse Gemeenschap.
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La notion de monument est assez large pour
englober, outre les bailments remarquables qui sont
1'ceuvre de 1'homme, les arbres isoles ou les squares,
qu'ils soient ou non compris dans un site protege.

La notion d'ensemble, a caractere urbain ou rural,
est enfin prise en compte. EUe permet de proteger des
groupes de constructions et leur environnement, d'y
integrer, par exemple, un square ou un interieur
d'ilot.

La definition des sites coincide avec celle qui figure
dans la convention de Grenade signee par les mem-
bres du Conseil de 1'Europe. Adaptes au contexte
urbain. Us comprennent surtout les pares publics, ceux
qui entourent certains monuments, les zones semi-
naturelles, certains interieurs d'ilots a proteger isole-
ment. Us englobent aussi les fouilles archeologiques.

II existe par ailleurs a Bruxelles certaines perspec-
tives visuelles qu'on a eu tendance a negliger et qui
meritent une protection particuliere. Qu'il suffise de
penser a la place Poelaert, a la Montagne de la Cour
ou au Jardin Botanique.

L'ensemble des mesures de protection est envisage
dans Ie but ultime de favoriser 1'affectation du patri-
moine a des fonctions contemporaines, dans Ie respect
de ses caracteristiques propres.

Het begrip monument is voldoende ruim om be-
halve de opmerkelijke gebouwen die door de mens
zijn geschapen, de geisoleerde bomen of plantsoenen
te bevatten, of ze nu al dan niet tot een beschermd
landschap behoren.

Met het begrip stads- of dorpsgezicht wordt
tenslotte ook rekening gehouden. Dit laat toe groe-
pen van gebouwen en hun omgeving te beschermen
en daarin bijvoorbeeld een plantsoen of een binnen-
plaats te integreren.

De definitie van landschap stemt overeen met wat
in de door de leden van de Raad van Europa onder-
tekende overeenkomst van Granada staat. Aangepast
aan de stedelijke context bevat het vooral openbare
parken, parken die bepaalde monumenten omgeven,
semi-natuuriijke gebieden, bepaalde afzonderiijk te
beschermen binnenplaatsen en ook archeologische
opgravingen.

Brussel heeft trouwens bepaalde visuele
verwaarloosde vergezichten die een bijzondere be-
scherming verdienen. Het volstaat te denken aan het
Poelaertplein, de Hofberg of de Kruidtuin.

Het geheel van de beschermingsmaatregelen wordt
in overweging genomen met het uiteindelijke doel het
patrimonium een moderne bestemming te geven zon-
der afbreuk te doen aan zijn specifieke aard.

Articles 3 a 5 Artikelen 3 tot 5

Precisent Ie r61e, la composition et les regles de
fonctionnement de la commission du patrimoine
urbain.

C'est une assemblee de sages — choisis en fonction
de leur experience, de leur representativite des mi-
lieux concernes par la protection du patrimoine —
chargee d'une competence d'avis elargie. Elle peut
aussi suggerer des orientations, les moyens pour y
parvenir, etablir des notes de recommandations. Bref,
elle est 1'organe de reference en matiere de protection
du patrimoine urbain.

Elle est composee de 20 membres presentes, a
concurrence d'un tiers chacun, par Ie Ministre qui a la
protection du patrimoine dans ses attributions, par la
commission elle-meme et par les associations de
protection du patrimoine. Un quart des membres est
issu de ces memes associations.

La commission est renouvelee tous les cinq ans.
Deux dispositions veillent a combattre 1'absenteisme
aux reunions : 1'absence injustifiee d'un membre
pendant trois mois provoque sa demission; une remu-
neration proportionnelle au travail accompli est attri-
buee aux membres.

Deze artikelen omschrijven de rol, de samenstelling
en de werkingsregels van de Commissie voor het
stedelijk patrimonium.

Dit is een vergadering van wijzen — gekozen op
basis van hun ervaring, hun representativiteit voor de
bij de bescherming van het patrimonium betrokken
milieus — belast met een uitgebreide adviesbevoegd-
heid. Zij mag ook opties suggereren, de middelen
om ze te realiseren en aanbevelingsnota's opstellen.
Kortom, zij is het referentieorgaan inzake bescher-
ming van het stedelijk patrimonium.

Zij is samengesteld uit 20 leden voorgesteld, elk
voor een derde, door de minister bevoegd voor de
bescherming van het patrimonium, door de Commis-
sie zeif en door de verenigingen voor de bescherming
van het patrimonium. Een vierde van de leden is
afkomstig uit diezelfde verenigingen.

De Commissie wordt om de vijf jaar vernieuwd.
Twee bepalingen bestrijden het absente'isme in de
vergaderingen : een lid dat gedurende drie maanden
ongewettigd afwezig is wordt ontslagen; de leden
ontvangen een bezoldiging in verhouding met het
geleverde werk.
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Article 6

Definit la mission de 1'administration du patri-
moine. Encore b creer, celle-ci assure la gestion
quotidienne de la politique de sauvegarde du patri-
moine. EUe est la cheville ouvriere, Ie pivot autour
duquel toutes les institutions, toutes les procedures
sont greffees. C'est dire si les moyens necessaires b
son fonctionnement doivent imperativement lui etre
procures.

Artikel 6

Bepaalt de taak van de administratie voor het
patrimonium. Deze nog op te richten administratie
staat in voor het dagelijks beheer van het bescher-
mingsbeleid van het patrimonium. Zij is de spil waar
alle instellingen, alle procedures rond draaien. Dit
betekent dat zij dringend over de nodige werkings-
middelen moet kunnen beschikken.

Article 7 . Artikel 7

Le registre permanent du patrimoine est divis6 en
trois parties pour favoriser une approche dynamique
de la protection et ne pas se contenter d'un simple
archivage. Si les deux premieres reprennent les ele-
ments inscrits sur la liste de sauvegarde ou proteges,
la troisieme contient les biens immobiliers qu'il serait
souhaitable d'inscrire ou de proteger. L'etablissement
de cette derniere liste est laissee ^ 1'appreciation de
1'administration qui prend 1'avis de la commission du
patrimoine.

Le registre est accessible gratuitement au public qui
peut obtenir copie d'extraits.

Article 8

Cet article permet la creation d'un fonds du patri-
moine urbain destine h promouvoir sa protection.

Het vast register van het patrimonium wordt in drie
delen opgesplitst om de bescherming dynamisch te
benaderen en geen genoegen te nemen met een
gewone archiefbewerking. De eerste twee delen be-
vatten de beschermde of op de lijst van het voor
bescherming vatbare stedelijk patrimonium vermelde
elementen, het derde omvat de onroerende goederen
waarvoor het wenselijk is ze op te nemen of ze te
beschermen. De administratie wint de mening van de
commissie voor het patrimonium in, om deze laatste
lijst op te stellen.

Het register is gratis toegankelijk voor het publiek
dat kopies van de uittreksels kan verkrijgen.

Artikel 8

Dit artikel laat toe een fonds van het stedelijk
patrimonium op te richten om de bescherming ervan
te bevorderen.

Articles 9 et 10 Artikelen 9 en 10

Des qu'il y a une demande d'inscription sur la
liste de sauvegarde et que la commission du patri-
moine urbain a marque son accord, 1'Executif est tenu
de prendre un arrete inscrivant 1'immeuble concerne
sur la liste dans les 45 jours de la demande. II n'a pas
de pouvoir d'appreciation personnel a ce stade-ci. II
faut toutefois souligner que 1'inscription a un carac-
tere provisoire, qui ne prejuge pas de 1'avenir. Au
contraire, lorsqu'il s'agira d'arreter la protection defi-
nitive, 1'Executif fera 1'arbitrage ultime.

La duree d'inscription sur la liste de sauvegarde est
limitee en raison des restrictions qu'elle apporte, au
terme d'une procedure expeditive, au droit de pro-
priete. Le delai d'un an doit suffire £>. 1'administration
du patrimoine pour decider si, oui ou non, 1'immeuble
merite une protection definitive. II est toutefois
prolonge de six mois si une procedure de protection a
et6 entamee dans I'intervalle et ce, pour lui permettre
de se derouler selon le calendrier prevu.

Vanaf het ogenblik dat een verzoek tot inschrijving
op de lijst van het voor bescherming vatbaar stedelijk
patrimonium bestaat en dat de commissie voor het
stedelijk patrimonium haar instemming heeft gege-
ven, is de Executieve verplicht een besluit te nemen
dat het betrokken gebouw op de lijst opneemt binnen
45 dagen na het verzoek. In dit stadium kan geen
persoonlijke waardering worden gegeven. Nochtans
moet er worden benadrukt dat de opneming een voor-
lopig karakter heeft en niet vooruitloopt op de toe-
komst. Integendeel, bij de definitieve beslissing over
de bescherming zai de Executieve de allerlaatste
scheidsrechter zijn.

De opnemingsduur op de lijst van het voor bescher-
ming vatbaar stedelijk patrimonium wordt beperkt
omwille van de beperkingen die ze na een afdoende
procedure aan het eigendomsrecht opiegt. Een ter-
mijn van een jaar moet voor de administratie voor het
patrimonium volstaan om te beslissen of het gebouw
al dan niet een definitieve bescherming verdient. Hij
wordt nochtans met zes maanden verlengd indien
intussen een beschermingsprocedure werd aangevat,
en dit om het geplande tijdsschema te kunnen
naleven.
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Articles 11 a 19 Artikelen 11 tot 19

Decrivent la procedure applicable en matiere de
protection du patrimoine urbain.

Sur demande d'une des personnes ou institutions
visees a 1'article 25, 1'Executif est tenu d'entamer la
procedure de protection. Sa decision est notifiee aux
personnes interessees.

L'administration du patrimoine constitue Ie dossier
de base, organise 1'enquete publique et convoque la
commission de protection. L'enquete, suivie de la
reunion de la commission de protection est organisee
sur Ie modele de la publicite-concertation mise en
place par Ie plan de secteur.

L'avis de la commission de protection porte sur
1'opportunite, 1'etendue et les conditions de la protec-
tion. Faute d'etre remis dans Ie delai requis de
60 jours, il est repute favorable a la protection.

Apres la procedure consultative, 1'administration
du patrimoine complete Ie dossier en definissant les
conditions de la protection et, si elle dispose du temps
suffisant, les prescriptions urbanistiques du perimetre
de protection du patrimoine urbain qui entoure Ie
bien protege.

L'Executif est tenu de prendre sa decision au plus
tard 180 jours apres la date d'introduction de la
demande de protection.

Beschrijft de van toepassing zijnde procedure voor
de bescherming van het stedelijk patrimonium.

Op verzoek van een van de in artikel 25 bedoelde
personen of instellingen moet de Executieve de be-
schermingsprocedure aanvatten. Zijn beslissing wordt
aan de belanghebbenden betekend.

De administratie voor het patrimonium stelt het
basisdossier op, organiseert het openbaar onderzoek
en roept de commissie voor de bescherming samen.
Het onderzoek wordt georganiseerd op het model van
de publiciteit-overlegprocedure die door het gewest-
plan is opgesteld.

Het beschermingscomite geeft advies over de op-
portuniteit, de draagwijdte en de beschermings-
voorwaarden. Indien het advies niet binnen de ver-
eiste termijn van 60 dagen wordt overgemaakt, wordt
het geacht gunstig te zijn voor de bescherming.

Na de raadplegingsprocedure, vult de administratie
voor het patrimonium het dossier aan, ze bepaalt de
beschermingsvoorwaarden en, indien ze over vol-
doende tijd beschikt, de stedebouwkundige voor-
schriften van de beschermingszone rond het be-
schermd goed.

Ten laatste 180 dagen na de indiening van het
verzoek tot bescherming moet de Executieve een
beslissing nemen.

Article 20

Precise les effets juridiques et Ie contenu de 1'arrete
de protection.

A moins de dispositions contraires, il porte sur la
totalite de 1'immeuble, y compris les parties inte-
rieures.

Artikel 20

Verduidelijkt de juridische gevolgen en de inhoud
van het besluit tot bescherming.

Behalve tegenstrijdige bepalingen wordt het geheel
van het onroerend goed bedoeld, met inbegrip van de
binnengedeelten.

Article 21

Prevoit la possibility d'abroger un arrete de protec-
tion au terme d'une procedure identique a celle de la
protection.

Artikel 21

Voorziet in de mogelijkheid een besluit tot bescher-
ming in te trekkeii volgens dezelfde procedure als
voor de bescherming.

Articles 22 a 24

Concernent la creation de perimetres de protection
du patrimoine urbain. II s'agit de zones de protection
destinees a sauvegarder 1'environnement immediat
des biens immobiliers proteges.

Artikelen 22 tot 24

Betreffen de oprichting van beschermingszones
voor het stedelijk patrimonium. Dit zijn bescher-
mingszones die de onmiddellijke omgeving van de
beschermde onroerende goederen moeten be-
schermen.
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. Trois eventualites peuvent se presenter :
— les biens proteges se situent en dehors d'une zone

d'interet culturel, historique ou esthetique du plan
de secteur. Dans ce cas, 1'arrete de protection
devra contenir un perimetre de protection accom-
pagne de prescriptions urbanistiques propres;

— les biens proteges sont inclus dans une zone
d'interet culturel, historique ou esthetique. Celles-
ci etant assimilees ^ des perimetres de protection
au sens de la presente prdonnance, un nouveau
perimetre ne devra pas etre cree. Seules des pres-
criptions urbanistiques devront y etre definies;

— il n'y a pas de biens proteges dans Ie quartier mais
ce dernier presente un interet suffisant pour faire
1'objet de prescriptions urbanistiques precises. Un
perimetre de protection du patrimoine urbain peut
y etre cre6 a la demande des personnes interes-
sees.

Comme nous Ie verrons par ailleurs, tous travaux
de nature a transformer la physionomie du bati dans
les perimetres de protection du patrimoine urbain
sont soumis a 1'autorisation de 1'Executif ou de
1'administration du patrimoine, a moins que des
prescriptions urbanistiques precises n'existent.

Er kunnen drie zaken gebeuren -:
— de beschermde goederen bevinden zich buiten een

gebied van cultureel, historisch of esthetisch be-
lang behorend tot het gewestplan. In dit geval zai
het beschermingsbesluit een beschermingszone
met eigen stedebouwkundige voorschriften moe-
ten bevatten;

— de beschermde goederen bevinden zich binnen
een gebied van cultureel, historisch of esthetisch
belang. Aangezien zij volgens deze ordonnantie
met beschermingszones worden gelijkgesteld zai
er geen nieuwe beschermingszone moeten ge-
creeerd worden. De stedebouwkundige voor-
schriften moeten er wel worden omschreven;

— de wijk bevat geen beschermde goederen maar is
voldoende belangrijk om aan nauwkeurige stede-
bouwkundige voorschriften te worden onderwor-
pen. Op verzoek van de belangstellenden kan er
een stedelijke beschermingszone gecreeerd
worden.

Zoals verder zai blijken, hebben alle werken die de
fysionomie van de bouwwerken binnen de bescher-
mingszones voor het stedelijk patrimonium kunnen
veranderen, de toelating nodig van de Executieve of
van de administratie voor het patrimonium, behalve
indien er nauwkeurige stedebouwkundige voorschrif-
ten bestaan.

Article 25

Enumere les institutions ou personnes dont peuvent
emaner les demandes d'inscription sur la liste de
sauvegarde ou de protection.

Articles 26 a 28

Decrit les modes de publicite des arretes d'inscrip-
tion sur la liste de sauvegarde et de protection et
precise Ie moment a partir duquel ils sortent leurs
effets.

Artikel 25

Somt de instellingen of personen op die kunnen
vragen goederen op te nemen op de lijst van het voor
bescherming vatbaar stedelijk patrimonium of de
bescherming aan vragen.

Artikelen 26 tot 28 •

Beschrijven de manier waarop de besluiten tot
inschrijving op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium en de besluiten tot
bescherming worden bekendgemaakt en bepalen het
ogenblik dat ze van kracht worden.

Articles 29 a 34

Precisent les effets de 1'inscription sur la liste de
sauvegarde et de la protection.

L'article 29 suspend 1'effet de permis de batir qui
auraient ete accordes avant 1'inscription sur la liste de
sauvegarde ou Ie debut de la procedure d'inscription.

Artikelen 29 tot 34

Geven de gevolgen weer van de inschrijving op de
lijst van het voor bescherming vatbaar stedelijk patri-
monium en van de bescherming.

Artikel 29 schorst de uitwerking van de bouwver-
gunningen die toegekend zouden geweest zijn voor de
inschrijving op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium of voor het begin van
de inschrijvingsprocedure.
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L'article 30 a trait a 1'obligation d'entretien qui pese
sur Ie proprietaire. II decrit, sans etre exhaustif, les
categories de travaux qui lui incombent obligatoire-
ment et autorise, a defaut, 1'Executif a les faire
executer lui-meme a ses frais.

L'article 31 amenage une procedure d'autorisation
pour 1'execution de travaux de modification et de
transformation.

L'article 32 oblige Ie College des bourgmestre et
echevins a suspendre la procedure de delivrance du
permis de batir dans 1'attente de 1'autorisation.

L'article 33 delegue a 1'Executif Ie soin de regler les
modalites d'intervention de la Region dans les frais
d'entretien et de restauration.

L'article 34 fait suivre les effets de 1'inscription sur
la liste de sauvegarde et de la protection d'un bien aux
proprietaires successif et amenage les modalites de
transfert.

Artikel 30 behandelt de eigenaar's verplichting tot
onderhoud. Het geeft een onvolledig overzicht van de
verplicht uit te voeren categorieen van werken en
bepaalt dat, indien hij in gebreke blijft, de Executieve
ze mag laten uitvoeren op zijn kosten.

Artikel 31 richt een toelatingsprocedure in om de
wijzigings- en verbouwingswerken uit te voeren.

Artikel 32 verplicht net College van burgemeester
en schepenen de procedure op te schorten waarbij een
bouwvergunning wordt afgeleverd in afwachting van
de toelating.

Artikel 33 laat de Executieve de modaliteiten
regelen voor de tussenkomst van het Gewest in de
onderhouds- en restauratiekosten.

Artikel 34 zorgt ervoor dat de gevolgen van de
inschrijving van een goed op de lijst van het voor
bescherming vatbaar stedelijk patrimonium en van de
bescherming gelden voor de opeenvolgende eigenaars
en regelt de overdrachtsmodaliteiten.

Articles 35 a 40 Artikelen 35 tot 40

Organisent les modalites de surveillance de 1'appli-
cation des dispositions de 1'ordonnance et les sanc-
tions applicables en cas d'infraction.

L'article 35 habilite certains fonctionnaires a re-
chercher et constater les infractions.

L'article 36 enumere les moyens d'enquete dont ils
disposent pour ce faire.

L'article 37 permet a 1'Executif d'exproprier les
immeubles inscrits sur la liste de sauvegarde ou
proteges lorsqu'ils sont abandonnes, non entretenus
ou 1'objet de travaux non autorises ou non conformes.
L'indemnite d'expropriation ne peut, pour eviter
toute forme de tentation speculative, etre superieure
a la valeur venale du bien.

L'article 38 permet aux agents qualifies de faire
interrompre des travaux non autorises ou non
conformes. La notification du proces-verbal consta-
tant 1'interruption et sa confirmation par la hierarchic
sont destines a menager les droits de la defense.

Les articles 39 et 40 definissent les peines qui
sanctionnent les infractions a 1'ordonnance. La remise
en etat doit etre ordonnee d'office.

Organiseren de controle- en toepassingsmodalitei-
ten van de beschikkingen van de ordonnantie en de
van toepassing zijnde straffen in geval van inbreuk.

Artikel 35 machtigt bepaalde ambtenaren inbreu-
ken op te zoeken en vast te stellen.

Artikel 36 somt de ter beschikking staande on-
derzoeksmiddelen op om dit te doen.

Artikel 37 laat de Executieve toe de beschermde of
op de lijst van het voor bescherming vatbaar stedelijk
patrimonium ingeschreven gebouwen te onteigenen
wanneer zij verlaten of niet onderhouden zijn of het
voorwerp uitmaken van niet-toegelaten of niet met de
toelating overeenstemmende werken. De onteige-
ningsvergoeding mag niet meer bedragen dan de
verkoopwaarde van het goed om eike vorm van
speculatie te vermijden.

Artikel 38 geeft de bevoegde personeelsleden de
mogelijkheid niet-toegelaten werken stil te leggen.
De betekening van de notulen die de stillegging
vaststellen en de bevestiging ervan door de hierarchic
dienen om de rechten van de verdediging te vrij-
waren.

De artikelen 39 en 40 bepalen de straffen op de
inbreuken op de ordonnantie. Het herstel in de
oorspronkelijke staat wordt ambtshalve bevolen.
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Articles 41 et 42

Comme importante mesure conservatoire et transi-
toire, ilest prevu'd'inscrire d'office sur la liste les
immeubles recenses par 1'a.s.b.l. Sint-Lukasarchief
dans son inventaire revu et corrig^ pour une periode
de 5 ans afin de permettre Ie traitement des dossiers.

Artikelen 41 en 42

Als belangrijke conservatoire en overgangsmaatre-
gel wordt er bepaald ambtshalve de door de v.z.w.
Sint-Lukasarchief in de herziene en verbeterde inven-
taris getelde gebouwen op te nemen, voor een periode
van 5 jaar om de behandeling van de dossiers moge-
lijk te maken.

M. NAGY

PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

Article 1"

La presente ordonnance regle une matiere visee a
1'article 107quater de la Constitution.

Artikel 1

Deze ordonnantie regelt een in artikel 107quater
van de Grondwet bedoelde materie.

CHAPITRE I" HOOFDSTUK I

Definitions

Article 2

Pour 1'application de la presente ordonnance, on
entend par :

a) Patrimoine urbain : 1'ensemble des biens immo-
biliers dont la protection se jiistifie en raison de leur
interet historique, archeologique, social, ecologique,
scientifique, artistique, technique, folklorique ou
esthetique;

1. a titre de monument : tout objet immobilier,
ceuvre de 1'homme, de la nature, ou de 1'homme et
de la nature, y compris les installations et elements
decoratifs faisant partie integrante de ces objets;

2. a titre d'ensemble : tout groupement de construc-
tions, y compris les elements de leur voisinage,
pouvant faire 1'objet d'une delimitation topogra-
phique;

3. a titre de site : toute oeuvre de la nature ou toute
ceuvre combinee de 1'homme et de la nature,
notamment les pares urbains et les sites semi-
naturels, pouvant faire 1'objet d'une delimitation
topographique;

4. a titre de site archeologique : chaque terrain,
bailment ou ensemble architectural qui comprend
des restes, objets ou traces du passe;

5. a titre de perspective : toute vue panoramique au
depart d'un point geographique donne dont 1'equi-
libre esthetique et la coherence justifie et permet
une delimitation et une protection particuliere.

Definities

Artikel 2

Voor de toepassing van deze ordonnantie verstaat
men onder :

a) Stedelijk patrimonium : het geheel van de onroe-
rende goederen waarvan de bescherming verant-
woord is omwille van het historisch, archeologisch,
sociaal, ecologisch, wetenschappelijk, artistiek, tech-
nisch, folkloristisch of esthetisch belang;

1. als monument : een onroerend goed, werk van de
mens, van de natuur, of van'beide samen, met
inbegrip van de decoratieve installaties en elemen-
ten die integraal deel uitmaken van deze goe-
deren;

2. als stadsgezicht : een ^groepering van gebouwen
met inbegrip van de omgevende bestanddelen, die
het voorwerp kunnen uitmaken van een topogra-
fische aflijning;

3. als landschap : een werk van de natuur of van de
natuur en de mens samen, ondenneer de stede-
lijke parken en de semi-natuurlijke gebieden, dat
het voorwerp kan uitmaken van een topografische
aflijning;

4. als architecturaal geheel: een terrein, gebouw of
architecturaal geheel dat overblijfselen, voorwer-
pen of sporen van het verleden be vat;

5. als vergezicht : een panoramisch zicht vanaf een
geografisch punt waarvan het esthetisch evenwicht
en de samenhang een bijzondere aflijning en be-
scherming wettigt.
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b) Protection : ensemble des mesures visant a
1'identification, 1'etude, la sauvegarde, la protection,
1'entretien, la restauration, la consolidation, la mise
en valeur des monuments, ensembles architecturaux,
sites, perspectives et zones de protection dans Ie but
d'assurer leur conservation integree dans Ie respect de
leur nature intrinseque.

c) Executif : 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale.

d) Administration du patrimoine : 1'administration
qui, au sein du Ministere de la Region de Bruxelles-
Capitale, est chargee de la protection du patrimoine
urbain.

e) Perimetre de protection du patrimoine urbain •: la
zone qui entoure Ie monument, 1'ensemble, Ie site ou
la perspective et dont Ie perimetre est fixe en fonction
des exigences de la protection des abords du bien et a
1'interieur de laquelle sont definies des prescriptions
urbanistiques contraignantes.

f ) Proprietaire : la personne physique ou morale,
titulaire du droit de propriete, d'usufruit ou d'emphy-
teose sur Ie bien.

b) Bescherming : het geheel van maatregelen in-
zake het identificeren, de studie, het behoud, de
bescherming, het onderhouden, het restaureren, het
verstevigen, het tot zijn recht laten komen van monu-
menten, stadsgezichten, landschappen, vergezichten
en beschermingszones om een ge'integreerd behoud te
verzekeren met respect voor hun intrinsieke aard.

c) Executieve : de Executieve van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest.

d) Administrate voor het patrimonium : de admi-
nistratie die, binnen het Ministerie van het Brusselse
Gewest, belast is met de bescherming van het stede-
lijk patrimonium.

e) Beschermingszone voor het stedelijk patrimo-
nium : het gebied rond een monument, een stadsge-
zicht, een landschap of een vergezicht waarvan de
omtrek wordt vastgelegd in functie van de eisen voor
de bescherming van de directe omgeving van het goed
en waarbinnen dwingende stedebouwkundige voor-
schriften zijn bepaald.

f ) Eigenaar : de natuurlijke of rechtspersoon, hou-
der van .het eigendomsrecht, vruchtgebruik of erf-
pacht van het goed.

CHAPITRE II HOOFDSTUK II

Commission du patrimoine urbain

Article 3

La commission du patrimoine urbain est chargee de
conseiller Ie Ministre competent en matiere de protec-
tion du patrimoine et 1'administration qui releve de
son autorite, ce qui implique notamment qu'elle :

— donne son avis chaque fois que la presente ordon-
nance Ie prevoit ou qu'elle Ie juge utile;

— donne son avis sur les projets de travaux suscepti-
bles de compromettre 1'existence ou de porter
atteinte a 1'integrite du patrimoine urbain et des
perimetres de protection qui 1'entourent;

— suggere des orientations de la politique a mener en
vue d'assurer une meilleure protection du patri-
moine urbain et sa conservation integree dans Ie
respect de sa nature intrinseque;

— recherche et formule les methodes et moyens a
mettre en ceuvre pour realiser les objectifs fixes;

— etablit des notes de recommandation, notamment
sur les problemes a caractere technique, en vue de
promouvoir 1'etude, la sauvegarde, la restauration
et la rehabilitation du patrimoine urbain dans Ie
respect de sa nature intrinseque;

Commissie voor het stedelijk patrimonium

Artikel 3

De commissie voor het stedelijk patrimonium is
belast met het adviseren van de bevoegde Minister
inzake de bescherming van het patrimonium en de
administratie die onder zijn bevoegdheid valt, wat
ondermeer betekent dat zij :
— advies geeft telkens wanneer deze ordonnantie

daarin voorziet of het nuttig acht;
— advies geeft over de projecten van werken die het

bestaan van het stedelijk patrimonium en van de
beschermingszones errond in het gedrang zouden
kunnen brengen of een aanslag plegen op de inte-
griteit ervan;

— beleidsopties suggereert om een bescherming van
het stedelijk patrimonium en het behoud ervan
met eerbied voor de intrinsieke aard te verze-
keren;

— methoden en middeleh zoekt om de gestelde
doelstellingen te bereiken;

— de aanbevelingsnota's opstelt, ondermeer over de
problemen van technische aard om de studie, de
bescherming, de renovatie en de rehabilitatie van
het stedelijk patrimonium te bevorderen met eer-
bied voor zijn wezenlijke aard;
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veille a. concilier les imperatifs de 1'amenagement
du territoire et du developpement economique,
social et culturel de la Region avec ceux de la
protection du patrimoine;
entend les organisations et administrations qui
sont concernees par la politique a suivre en
matiere de protection du patrimoine culturel im-
mobilier;
donne son avis sur les projets relatifs aux construc-
tions des edifices mentionnes a 1'article 2 de
1'arrete royal du 12 aout 1824 et d'autres edifices
publics.

erover waakt de voorschriften van ruimtelijke
ordening en de economische, sociale en culturele
ontwikkeling van het Gewest te verzoenen met
deze van de bescherming van het patrimonium;
de bij het te voeren beleid inzake bescherming van
het onroerend cultureel patrimonium betrokken
organisaties en administraties aanhoort;

advies geeft over de ontwerpen betreffende het
optrekken van gebouwen, zoals vermeld in artikel
2 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1824,
en van andere openbare gebouwen.

Article 4 Artikel 4

1. Elle est composee de vingt et un membres, dont
au moins cinq representent les associations qui repon-
dent aux conditions fixees par 1'article 25.

Les membres sont nommes par 1'Executif tous les
cinq ans sur proposition, chacun pour un tiers du
nombre de mandats a pourvoir :
— du Ministre qui a la protection du patrimoine dans

ses attributions;
— de la commission du patrimoine urbain;
— des associations qui repondent aux conditions

fixees par 1'article 25.

Le president et Ie vice-president sont nommes par
1'Executif sur proposition de la commission.

Le secretariat de la commission est assure par
1'administration du patrimoine.

2. Tout membre de la commission qui, sans avoir
fait valoir des motifs legitimes, cesse, pendant trois
mois, d'assister aux reunions est considere comme
demissionnaire. La demission est effective des qu'elle
est mentionnee au proces-verbal d'une reunion de la
commission.

Tout membre remplacant un membre decede ou
demissionnaire acheve le mandat de celui-ci. L'arrete
de nomination du membre remplacant mentiohne le
nom du membre remplace. La candidature de ce
dernier ne peut plus etre presentee ulterieurement.

3. Le Ministre peut attribuer le titre de membre
d'honneur aux anciens membres.

Article 5

Les membres de la commission percoivent des
jetons de presence dont le montant est fixe par
1'Executif.

1. Zij is samengesteld uit eenentwintig leden waar-
van er ten minste vijf de verenigingen vertegenwoor-
digen die beantwoorden aan de in artikel 25 gestelde
voorwaarden.

De leden worden door de Executieve om de vijf
jaar benoemd, waarbij het aantal te begeven manda-
ten, elk voor een derde, wordt voorgesteld door :
— de Minister die de bescherming van het patrimo-

nium pnder zijn bevoegdheid heeft;
— de commissie voor het stedelijk patrimonium;
— de verenigingen die aan de door artikel 25 be-

paalde voorwaarden beantwoorden.

De Voorzitter en de Ondervoorzitter worden door'
de Executieve op voorstel van de commissie
benoemd.

Het secretariaat van de commissie wordt door de
administratie voor het patrimonium waargenomen.

2. Een lid van de commissie die, zonder wettige
redenen, gedurende 3 maanden de vergaderingen niet
bijwoont, wordt als ontslagnemend beschouwd. Het
ontslag is effectief vanaf het ogenblik dat het in de
notulen van een vergadering van de commissie is
vermeld.

Een lid dat een overleden of ontslagnemend lid
vervangt, beeindigt zijn mandaat. Het benoemings-
besluit van het vervangende lid vermeldt de naam van
het vervangen lid. Laatstgenoemde mag later geen
kandidaat meer zijn.

3. De Minister kan aan vroegere leden de titel van
erelid verlenen.

Artikel 5

De leden van de commissie krijgen zitpenningen
waarvan het bedrag door de Executieve wordt
bepaald.



A-50/1-89/90 , — 1 8 — . A-50/1- 89/90

Les frais qu'ils ont engages dans Ie cadre de leur
mission au service de la commission sont rembourses
sur presentation des pieces justificatives.

La dotation annuelle de la commission est inscrite
au budget de la Region.

CHAPITRE III

De voor de commissie gemaakte kosten worden
hen op voorlegging van bewijsstukken terugbetaald.

De jaarlijkse dotatie van de commissie wordt op de
begroting van het Gewest ingeschreven.

HOOFDSTUK III

Administration du patrimoine Administratie voor het patrimonium

Article 6
1. Une administration du patrimoine est creee au

sein du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale.
Son cadre organique est fixe par 1'Executif dans Ie
souci de lui fournir les moyens necessaires a I'exercice
de ses competences. ,

2. Elle a pour mission de favoriser la protection du
patrimoine urbain. Pour ce faire, elle a notamment
pour tache :
— de prendre 1'initiative d'une demande d'inscription

sur la liste de sauvegarde ou de protection;

— de tenir et mettre a jour Ie registre permanent du
patrimoine;

— de mettre sur pied un centre de documentation du
patrimoine accessible au public;

— de constituer les dossiers de base des demandes de
protection;

— d'assurer Ie secretariat de la commission du patri-
moine urbain;

— de definir les conditions generales et particulieres
de protection indues dans les arretes;

— de notifier et assurer la publicite des decisions
prises par 1'Executif conformement a 1'article 25;

— de preciser les conditions mises aux autorisations
d'effectuer des travaux aux biens immobiliers
inscrits sur la liste de sauvegarde ou proteges et
verifier leur respect effectif par Ie mattre de
1'ouvrage;

— de proposer des conditions de subsidiation de
certains travaux aux biens immobiliers inscrits sur
la liste de sauvegarde ou proteges;

— de verifier si les proprietaires de biens immobiliers
inscrits sur la liste de sauvegarde ou proteges
satisfont a 1'obligation d'entretien definie par
1'article 30;

— d'elaborer et de mettre en ceuvre les prescriptions
urbanistiques des perimetres de protection du
patrimoine urbain en vue d'y promouvoir la qua-
lite de 1'espace public.

Artikel 6
1. Binnen het Ministerie van het Brusselse Hoofd-

stedelijk Gewest wordt een administratie- voor het
patrimonium opgericht. Haar personeelsformatie
wordt vastgesteld door de Executieve zodat ze over de
nodige middelen beschikt om haar bevoegdheden uit
te oefenen.

2. Haar opdracht is het bevorderen van de bescher-
ming van het stedelijk patrimonium. Daarom heeft zij
ondermeer tot taak :
— het initiatief te nemen om de inschrijving op de

lijst van het voor bescherming vatbaar stedelijk
patrimonium of de bescherming te vragen;

— het vast register van het patrimonium op te stellen
en bij te houden;

— een documentatiecentrum van het patrimonium
op te starten dat toegankelijk is voor het publiek;

— de basisdossiers voor het verzoek tot bescherming
samen te stellen;

— het secretariaat van de commissie voor het stede-
lijk patrimonium waar te nemen;

— de algemene en bijzondere beschermings-
voorwaarden in de besluiten te bepalen;

— de door de Executieve overeenkomstig artikel 25
genomen beslissingen bekend te maken en de
publiciteit ervan te verzekeren;

— de voorwaarden gesteld bij de toelatingen om
werken uit te voeren aan de beschermde of op de
lijst van het voor bescherming vatbaar stedelijk
patrimonium ingeschreven onroerende goederen,
te bepalen en na te gaan of de opdrachtgever ze
inderdaad naleeft;

— de subsidievoorwaarden voor bepaalde werken
aan de beschermde of op de lijst van het voor
bescherming vatbaar stedelijk patrimonium inge-
schreven onroerende goederen voor te stellen;

— na te gaan of de eigenaars van de beschermde of
op de lijst van het voor bescherming vatbaar
stedelijk patrimonium ingeschreven onroerende
goederen het door artikel 30 bepaalde onderhoud
verzorgen;

— de stedebouwkundige voorschriften van de be-
schermingszone voor het stedelijk patrimonium
uit te werken en te laten uitvoeren om de kwaliteit
van de openbare ruimte te bevorderen.
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3. Dans Ie cadre de sa mission, elle peut conclure
des contrats d'etudes avec des personnes morales ou
physiques exterieures.

4. Chaque annee, au plus tard Ie 30 mars, 1'admi-
nistration du patrimoine adresse un rapport d'activites
au Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale.

3. In het kader van haar opdracht, kan zij studie-
kontrakten sluiten met externe natuurlijke of rechts-
personen.

4. Jaarlijks, ten laatste op 30 maart, zendt de
administratie voor het patrimonium een activiteiten-
verslag aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

CHAPITRE IV HOOFDSTUK IV

Mesures de sauvegarde

SECTION I"

Le Registre permanent du patrimoine

Article 7

1. L'administration du patrimoine tient un registre
permanent du patrimoine urbain de la Region de
Bruxelles-Capitale.

2. Ce registre est divise en trois parties distinctes
selon que les biens immobiliers sont : -
— proteges au titre de monument, ensemble archi-

tectural, site, ou perspective;
— inscrits sur la liste de sauvegarde;

— a inscrire sur la liste de sauvegarde ou a proteger,
apres avis de la commission du patrimoine urbain.

3. Chaque element du patrimoine urbain inscrit au
registre fait 1'objet d'une fiche sur laquelle sont
mentionnes, selon les cas, sa denomination, son
adresse, le nom des rues et les numeros d'immeubles
qui forment sa delimitation topographique et celle du
perimetre de protection qui 1'entoure, les coordon-
nees de son ou de ses proprietaires, une notice
historique, la date de 1'arrete d'inscription sur la liste
de sauvegarde ou de protection et les principales
prescriptions qu'il contient, les travaux qui ont fait
1'objet d'une autorisation et la date de celle-ci.

Un plan reduit en perspective de 1'element du
patrimoine urbain est joint a la fiche descriptive.

4. Le registre fait 1'objet d'une mise a jour perma-
nente. II est accessible gratuitement au public sur
simple demande aupres de 1'administration du patri-
moine ou du service d'urbanisme des administrations
communales.

Une copie d'extraits du registre peut etre obtenue
au prix coutant de la reproduction au plus tard dans
les 15 jours qui suivent la reception de la demande.

Beschermingsmaatregelen

AFDELING I

Het vast register van het patrimonium

Artikel 7

1. De administratie voor het patrimonium houdt
een vast register van het stedelijk patrimonium van
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bij.

2. Dit register is onderverdeeld in 3 verschillende
delen naargelang de onroerende goederen :
— beschermd zijn als monument, stadsgezicht, land-

schap of vergezicht;
— opgenomen zijn op de lijst van het voor bescher-

ming vatbaar stedelijk patrimonium;
— op te nemen zijn op de lijst van het voor bescher-

ming vatbaar stedelijk patrimonium of te bescher-
men zijn, na advies van de commissie voor het
stedelijk patrimonium.

3. Van elk in het register opgenomen element van
het stedelijk patrimonium wordt een steekkaart bijge-
houden waarop, volgens het geval, worden vermeld :
de benaming, het adres, de naam van de straten en de
nummers van de gebouwen die de topografische grens
vormen en deze van de beschermingszone die het
omsluit, de gegevens over de eigenaar(s), de histori-
sche beschrijving, de datum van het besluit tot
inschrijving op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium of tot bescherming en
de voornaamste voorschriften die het bevat, de
werken waarvoor een toelating werd gekregen, met
de datum van de toelating.

Bij de steekkaart wordt een verkleind plan in
perspectief van het element van het stedelijk patrimo-
nium gevoegd.

4. Het register wordt permanent bijgewerkt. Het is
gratis toegankelijk voor het publiek op eenvoudige
aanvraag bij de administratie voor het patrimonium of
bij de dienst stedebouw van de gemeente.

Een kopij van uittreksels uit het register kan tegen
kostprijs van de reproductie worden verkregen ten
laatste 15 dagen na ontvangst van de aanvraag.
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SECTION II AFDELING II

Le Fonds du patrimoine urbain Het Fonds voor het stedelijk patrimonium

Article 8
II est cree un Fonds du patrimoine urbain dont les

moyens sont exclusivement affectes a la protection et
a la promotion du patrimoine urbain de la Region.

L'Executif en regle les modalites de creation et de
fonctionnement.

SECTION III

La liste de sauvegarde

Artikel 8
Er wordt een Fonds voor het stedelijk patrimonium

opgericht waarvan de middelen uitsluitend bestemd
zijn voor de bescherming en de promotie van het
stedelijk patrimonium van het Gewest.

De Executieve regelt de modaliteiten voor de
oprichting en de werking ervan.

AFDELING III

De lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium

Article 9 Artikel 9
1. A la demande d'une des personnes visees a

1'article 25 et apres avis conforme de la commission du
patrimoine urbain, 1'Executif est tenu d'inscrire les
biens immobiliers vises a 1'article 2 sur une liste de
sauvegarde.

L'avis de la commission du patrimoine urbain est
rendu dans les trente jours de la notification prevue a
1'article 25.2, faute de quoi il est cense favorable.

2. L'inscription sur la liste de sauvegarde est ope-
ree, par voie d'arrete ayant valeur reglementaire, au
plus tard soixante jours apres 1'introduction de la
demande, la date de la poste faisant foi.

1. Op verzoek van een der in artikel 25 bedoelde
personen en na eensluidend advies van de commissie
voor het stedelijk patrimonium, moet de Executieve
de onroerende goederen bedoeld in artikel 2 op een
lijst van het voor bescherming vatbaar stedelijk patri-
monium opnemen.

Het advies van de commissie voor het stedelijk
patrimonium wordt gegeven binnen 30 dagen na de in
artikel 25.2 bepaalde betekening, zoniet wordt het
geacht gunstig te zijn.

2. De opneming op de lijst van het voor bescher-
ming vatbaar stedelijk patrimonium gebeurt via een
besluit met reglementerende kracht, ten laatste 60
dagen na het indienen van de aanvraag, waarbij de
datum als poststempel geldt.

Article 10 Artikel 10
Les biens immobiliers sont inscrits sur la liste de

sauvegarde pour une periode d'un an prenant cours a
la date de 1'arrete d'inscription.

Ce delai est prolonge de six mois si une procedure
de protection est entamee apres 1'inscription sur la
liste de sauvegarde, et ce b partir de la notification de
la decision d'entamer cette procedure prevue a 1'arti-
cle 11.2.

De onroerende goederen zijn op de lijst van het
voor bescherming vatbaar stedelijk patrimonium in-
geschreven voor een periode van 1 jaar vanaf de
datum van het opnemingsbesluit.

Deze termijn wordt met 6 maanden verlengd indien
een beschermingsprocedure wordt aangevat na in-
schrijving op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium, vanaf de door artikel
11.2 bepaalde betekening van de beslissing oro de
procedure aan te vatten.

CHAPITRE V HOOFDSTUK V

Protection

Article 11
1. A la demande d'une des personnes visees a

1'article 25 et sur avis conforme de la commission du
patrimoine urbain, 1'Executif est tenu d'entamer la
procedure de protection des biens immobiliers vises a
1'article 2.

Bescherming

Artikel 11
1. Op verzoek van een van de in artikel 25 be-

doelde personen en na eensluidend advies van de
commissie voor het stedelijk patrimonium, moet de
Executieve de beschermingsprocedure van de in arti-
kel 2 bedoelde onroerende goederen aanvatten.
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L'avis de la commission du patrimoine urbain est
rendu dans les quinze jours de la notification prevue a
1'article 25.2, faute de quoi il est cense favorable.

2. II notifie sa decision, dans les quinze jours de
1'introduction de la demande, au proprietaire et aux
membres de la commission de protection par lettre
recommandee ^ la poste.

Dans les quinze jours de la reception de la notifica-
tion, censee acquise cinq jours apres la date d'envoi
sauf preuve du contraire. Ie proprietaire en donne
connaissance au locataire ou occupant par lettre
recommandee a la poste, sous peine d'etre tenu pour
responsable solidaire de la reparation ou du dedom-
magement vises a 1'article 38.

Het advies van de commissie voor het stedelijk
patrimonium wordt binnen 15 dagen na de in artikel
25.2 voorziene betekening gegeven, zoniet wordt het
geacht gunstig te zijn.

2. Hij betekent zijn beslissing binnen 15 dagen na
de inleiding van de aanvraag, aan de eigenaar en aan
de leden van de commissie voor de bescherming met
een per post aangetekend schrijven.

Binnen 15 dagen na ontvangst van de betekening,
verondersteld ontvangen te zijn 5 dagen na verzen-
dingsdatum, behalve indien anders bewezen, geeft de
eigenaar er kennis van aan de huurder of de bewoner
met een per post aangetekend schrijven, op straffe
van solidair aansprakelijk te worden gesteld voor de
in artikel 38 bepaalde herstelling of schadeloosstel-
ling.

Article 12 Artikel 12

L'administration du patrimoine est chargee de la
constitution du dossier de base de la procedure de
protection.

II comprend notamment :
— 1'adresse, la denomination et une description som-

maire du ou des biens immobiliers a proteger;

— Ie nom du ou des architectes qui ont participe a
leur construction;

— la date de la construction;
— Ie numero de la ou des parcelles cadastrales;
— Ie nom et 1'adresse du ou des proprietaires actuels;
— 1'expose des motifs de la demande de protection;

— la description de ce que 1'on veut classer accom-
pagne, selon les cas, de plans, dessins et photogra-
phies;

— un plan du quartier dans lequel se situe Ie bien
immobilier a proteger sur lequel figure sa delimita-
tion precise ainsi que celle du perimetre de protec-
tion du patrimoine urbain qui 1'entoure;

— une description sommaire des travaux d'entretien
urgents a effectuer.

L'Executif peut, Ie cas ech6ant, completer la liste
des documents qui doivent figurer dans Ie dossier de
base.

De administratie voor het patrimonium wordt be-
last met de samenstelling van het basisdossier voor de
beschermingsprocedure.

Dit bevat ondermeer :
— het adres, de benaming en een korte beschrijving

van het of de te beschermen onroerend goed of
onroerende goederen;

— de naam van de architect(en) die aan de bouw
el-van heeft (hebben) deel genomen;

— de datum van bouwen;
— de nummer van de kadastrale kavel(s);
— de naam en het adres van de huidige eigenaar(s);
— de uiteenzetting van de motieven voor het verzoek

tot bescherming;
— de beschrijving van wat men wil beschermen,

samen met, naargelang van het geval, plannen,
tekeningen en foto's;

— een plan van de buurt waarin het te beschermen
onroerend goed gelegen is met de nauwkeurige
begrenzing en deze van de beschermingszone voor
het stedelijk patrimonium die het omringt;

— een korte beschrijving van de dringend uit te
voeren onderhoudswerken.

De Executieve kan, in voorkomend geval, de lijst
met documenten die in het basisdossier moeten voor-
komen, aanvullen.

Article 13 . Artikel 13

1. Dans les soixante jours de la reception de la
demande par 1'Executif, 1'administration du patri-
moine precede ^ une enquete publique.

1. Binnen 60 dagen nadat de Executieve de vraag
heeft ontvangen, zai de administratie voor het patri-
monium overgaan tot een openbaar onderzoek.



A-50/1- 89/90 — 2 2 — A.50/1-89/90

2. Celle-ci est annoncee, au moins huit jours avant
Ie debut de 1'enquete, de la maniere suivante :
— par voie d'affiches apposees aux valves de la ou

des communes oH les immeubles sont situes et a un
ou plusieurs endroits de la facade ou de la cloture
des biens immobiliers concernes, visibles depuis la
voie publique;

— par la publication d'un avis dans au moins trois
journaux quotidiens diffuses dans la Region.

3. Les caracteristiques des affiches et de 1'avis sont
determinees par 1'Executif dans Ie respect des disposi-
tions de 1'alinea 4.

4. Les affiches et 1'avis mentionnent les dates de
debut et de fin de 1'enquete qui doit avoir une duree'
de trente jours. Us precisent que Ie dossier de base
peut etre consulte pendant toute la duree de 1'enquete
a 1'administration du patrimoine et que toute per-
sonne qui a des observations a faire au sujet de la
demande de protection peut les adresser par ecrit a
1'administration du patrimoine et/ou lui demander
d'etre entendue par la commission de protection et
cela, au plus tard Ie dernier jour de 1'enquete.

2. Ten minste 8 dagen voor het begin van het
onderzoek, wordt ze als volgt aangekondigd :
— door aanplakking van affiches op de mededelings-

borden van de gemeente(n) waar de gebouwen
zich bevinden en, zichtbaar vanaf de openbare
weg, op een of meer plaatsen op de gevel of op de
afsluidng van de betrokken onroerende goederen;

— door de publikatie van een bericht in ten minste
drie dagbladen die in het Gewest worden ver-
spreid.

3. De Executieve bepaalt de kenmerken van de
affiches en van het bericht overeenkomstig de bepa-
lingen van lid 4.

4. De affiches en het bericht vermelden de data van
begin en einde van het onderzoek dat dertig dagen
moet duren. Ze wijzen erop dat het basisdossier
gedurende gans de duur van het onderzoek op de
administratie voor het patrimonium kan worden ge-
raadpleegd en dat iedereen die opmerkingen over het
verzoek tot bescherming heeft, ze schriftelijk kan
mededelen aan de administratie voor het patrimo-
nium en/of kan vragen door de commissie voor de
bescherming te worden gehoord, uiterlijk de laatste
dag van het onderzoek.

Article 14 Artikel 14

Au terme de 1'enquete, 1'administration du patri-
moine dresse un proces-verbal de cl6ture et Ie joint au
dossier avec les observations et les demandes d'audi-
tion qui lui ont ete adressees.

Article 15

1. La commission de protection donne son avis a
1'Executif sur les procedures de protection en cours.

2. La commission de protection est composee :

- de deux membres designes' par Ie Ministre compe-
tent parmi les fonctionnaires de 1'administration
de 1'urbanisme et de 1'amenagement du territoire;

- de deux membres designes par Ie Ministre compe-
tent parmi les fonctionnaires de 1'administration
du patrimoine;

- de deux membres designes par Ie Ministre compe-
tent parmi les fonctionnaires de 1'Institut bruxel-
lois de gestion de 1'environnement;

- de deux membres designes par Ie College des
bourgmestre et echevins de la commune sur Ie
territoire de laquelle sont situes les biens immobi-
liers qui font 1'objet d'une procedure de protec-
tion;

- de deux membres designes par Ie conseil d'admi-
nistration de la Societe de developpement regional
de Bruxelles.

Op het einde van het onderzoek stelt de administra-
tie voor het patrimonium een eindverslag op en voegt
het bij het dossier samen met de opmerkingen en de
aanvragen om gehoord te worden.

Artikel 15

1. De commissie voor de bescherming geeft de
Executieve advies over de aan de gang zijnde bescher-
mingsprocedures.

2. De commissie voor de bescherming is samenge-
steld uit :
— twee leden door de bevoegde Minister aangewe-

zen onder de ambtenaren van de administratie
voor stedebouw en ruimtelijke ordemng;

— twee leden door de bevoegde Minister aangewe-
zen onder de ambtenaren van de administratie
voor het patrimonium;

— twee leden door de bevoegde Minister aangewe-
zen onder de ambtenaren van het Brussels Insti-
tuut voor Milieubeheer;

— twee leden aangewezen door het College van
burgemeester en schepenen van de gemeente waar
de onroerende goederen die het voorwerp zijn van
een beschermingsprocedure, gelegen zijn;

— twee leden aangewezen door de raad van beheer
van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij
voor Brussel.
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3. Le secretariat et la presidence de la commission
sont assures par 1'administration du patrimoine.

4. La commission de protection peut entendre des
experts exterieurs.

3. Het secretariaat en het voorzitterschap van de
commissie worden door de administratie voor het
patrimonium waargenomen.

4. De commissie voor de bescherming mag externe
deskundigen horen.

Article 16 Artikel 16

1. Le secretariat convoque, au moms huit jours
avant la reunion et au plus tard quinze jours apres la
fin de 1'enquete, les membres de la commission de
protection, la commission du patrimoine urbain, les
personnes qui ont pris 1'initiative de. la demande de
protection, les proprietaires des immeubles qui font
1'objet de la procedure ainsi que les personnes qui lui
ont adresse une demande d'audition pendant 1'en-
quete. D redige le proces-verbal de la ou des reunions.

L'absence de toute personne dument convoquee ne
porte pas atteinte a la validite de 1'avis rendu par la
commission de protection. Cinq membres de la
commission doivent toutefois etre presents pour que
celle-ci puisse emettre un avis.

1. Ten minste 8 dagen voor de vergadering en ten
laatste 15 dagen na het einde van het onderzoek roept
het secretariaat de leden van de commissie voor de
bescherming de commissie voor het stedelijk patrimo-
nium samen evenals de personen die het mitiatief
voor de bescherming genomen hebben, de eigenaars
van de gebouwen waarvoor de procedure aan de gang
is, evenals de personen die tijdens het onderzoek
verzocht hebben gehoord te worden. Het secretariaat
stelt de notulen van de vergadering(en) op.

De afwezigheid van een geldig opgeroepen persoon
doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van het
door de commissie voor de bescherming gegeven
advies. Om een advies te kunnen uitbrengen moeten
echter vijf leden van de commissie aanwezig zijn.

Article 17 Artikel 17

1. Avant de rendre son avis, la commission de
protection entend d'office la commission du patri-
moine urbain dont elle consigne les observations dans
le proces-verbal de la reunion auquel elle joint, le cas
echeant, son avis ecrit.

2. L'avis de la commission de protection porte sur
l'opportunit6 de la protection, son etendue et les
conditions qui 1'accompagnent. II est motive et adopte
a la majorite des membres presents. La minorite peut
demander d'y joindre une note exprimant son
opinion.

L'avis doit intervenir au plus tard soixante jours
apres la date de cl6ture de 1'enquete, faute de quoi il
est repute favorable.

3. L'avis, accompagn6 des proces-verbaux de cl6-
ture d'enquete et de la reunion de la commission, des
observations ecrites parvenues a 1'administration du
patrimoine pendant 1'enquete, est transmis d'office
par le secretariat aux membres de la commission de
protection, a la commission du patrimoine urbain, aux
personnes qui ont ete entendues et a 1'Executif dans
les huit jours du prononce de 1'avis.

1. Alvorens haar advies te geven hoort de commis-
sie voor de bescherming ambtshalve de commissie
voor het stedelijk patrimonium, zij neemt de op-
merkingen in de notulen van de vergadering op en
voegt er in voorkomend geval haar schriftelijk advies
bij.

2. Het advies van de commissie voor de bescher-
ming betreft de opportuniteit, de draagwijdte en de
voorwaarden van de bescherming. Het is gemotiveerd
en aangenomen door de meerderheid van de aanwe-
zige leden. De minderheid mag vragen een nota met
haar standpunt aan het advies toe te voegen.

Het advies moet ten laatste 60 dagen na de eind-
datum van het onderzoek worden gegeven, zoniet
wordt het geacht gunstig te zijn.

3. Het advies, samen met het eindverslag van het
onderzoek, de notulen van de vergadering van de
commissie en de schriftelijke opmerkingen die de
administratie voor het patrimonium tijdens het on-
derzoek heeft ontvangen, worden ambtshalve door
het secretariaat aan de leden van de commissie voor
de bescherming aan de commissie voor het stedelijk
patrimonium, aan de personen die werden gehoord en
aan de Executieve overgemaakt binnen 8 dagen nadat
het advies werd gegeven.
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Le secretariat tient en outre un registre des proces-
verbaux des reunions et des avis emis par la commis-
sion accessible au public.

Bovendien houdt bet secretariaat een voor het
publiek toegankelijk register bij van de notulen van
de vergaderingen en van de door de commissie
uitgebrachte adviezen.

Article 18 Artikel 18

Dans les quinze jours de 1'avis rendu par la commis-
sion de protection, le dossier complet retourne a
1'administration du patrimoine qui definit les condi-
tions generates et particulieres de protection.

Celle-ci dispose de trente jours a dater de la
reception de 1'avis pour reunir les elements comple-
mentaires qu'elle juge necessaire. Elle peut s'entou-
rer, si elle le juge utile, du conseil d'experts exte-
rieurs. Le dossier est ensuite soumis pour decision a
1'Executif.

Binnen 15 dagen nadat de commissie voor de
bescherming advies heeft uitgebracht gaat het volle-
dige dossier terug naar de administratie voor het
patrimonium die de algemene en bijzondere bescher-
mingsvoorwaarden bepaalt.

Na ontvangst van het advies beschikt de administra-
tie over 30 dagen om de nodige bijkomende elemen-
ten te verzamelen. Indien ze het nuttig acht mag zij
een beroep doen op externe experts. Vervolgens
wordt het dossier ter beslissing aan de Executieve
voorgelegd.

Article 19 Artikel 19

L'Executif doit prononcer sa decision au plus tard
cent quatre-vingts jours apres 1'introduction de la
demande de protection.

Ten laatste 180 dagen na het verzoek tot bescher-
ming moet de Executieve een beslissing nemen.

Article 20 Artikel 20

1. La protection d'un bien immobilier vise a Parti-
cle 2 s'opere par voie d'arrete ayant valeur reglemen-
taire. Celui-ci contient les conditions generates et
particulieres de protection auxquelles les biens pro-
teges sont soumis.

Un plan de situation des biens immobiliers proteges
et du perimetre de protection, du patrimoine urbain
qui les entoure, accompagne des prescriptions urba-
nistiques qui s'y appliquent, est annexe au texte de
1'arrete.

2. Sauf stipulation contraire expresse et motivee, la
protection s'etend a la totalite de 1'inuneuble, y
compris les parties interieures.

3. L'arrete de protection prononce d'office 1'inter-
diction de demolir les immeubles concernes, ou de les
transformer sans autorisation prealable. II peut en
outre contenir d'autres restrictions au droit de pro-
priete en vue d'assurer la protection du patrimoine
urbain, y compris 1'interdiction totale ou condition-
nelle de batir.

1. Een in artikel 2 bedoeld onroerend goed wordt
beschermd door een besluit dat een reglementerende
kracht heeft. Dit bevat de algemene en bijzondere
beschermingsvoorwaarden waaraan de beschermde
goederen zijn onderworpen.

Een situatieschets van de beschermde onroerende
goederen en van de omringende beschenningszone
voor het stedelijk patrimonium, samen met de stede-
bouwkundige voorschriften die erop van toepassing
zijn, worden bij de tekst van het besluit gevoegd.

2. Behalve uitdrukkelijke en gemotiveerde anders-
luidende bepalingen slaat de bescherming op de
totaliteit van het gebouw met inbegrip van de binnen-
gedeelten.

3. Het besluit tot bescherming spreekt ambtshalve
het verbod uit de betrokken gebouwen zonder voor-
afgaandelijke toelating af te breken of te verbouwen.
Bovendien kan hij andere beperkingen op het eigen-
domsrecht bevatten om de bescherming van het
stedelijk patrimonium te verzekeren met inbegrip van
het totaal of voorwaardelijk verbod te bouwen.
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Article 21 Artikel 21

1. Un arrete de protection ne peut etre abroge qu'a
la demande exclusive de 1'Executif ou de 1'administra-
tion du patrimoine, et ce au terme d'une procedure
identique a celle qui est prevue aux articles 11 a 20.

2. Toute decision contraire a 1'avis rendu par la
commission du patrimoine urbain doit etre motivee.

1. Een besluit tot bescherming kan slechts op
uitsluiterid verzoek van de Executieve of van de
administratie voor het patrimonium worden inge-
trokken, en dit volgens dezelfde procedure als die
bepaald in de artikelen 11 tot 20.

2. Eike tegenstrijdige beslissing met het door de
commissie voor het stedelijk patrimomum genomen
advies, moet gemotiveerd worden.

CHAPITREVI

Perimetres de protection du patrimoine urbain

Article 22

Un perimetre de protection du patrimoine urbain
doit etre cree autour des biens immobiliers vises a
1'article 2 pour lesquels une procedure de protection a
ete ouverte conformement a 1'article 11, s'ils ne sont
pas situes dans une zone d'interet culturel, historique
ou esthetique, telle qu'elles sont delimitees par Ie plan
de secteur de 1'agglomeration de Bruxelles, et a plus
de 100 metres des limites exterieures de cette zone.

La delimitation topographique, qui ne peut etre
inferieure a un perimetre de 100 metres autour des
biens immobiliers proteges, et les prescriptions urba-
nistiques propres a toute modification de la situation
existante a 1'interieur du perimetre sont annexees au
dossier de base de la protection.

HOOFDSTUK VI

Beschermingszones voor het stedelijk patrimonium

Artikel 22

Een beschermingszone voor het stedelijk patrimo-
nium moet rond de in artikel 2 bepaalde onroerende
goederen, waarvoor een b.eschermingsprocedure
werd geopend overeenkomstig artikel 11, worden
aangebracht indien ze niet gelegen zijn in een zone
van cultured, historisch of esthetisch belang, zoals
bepaald door het gewestplan van de Agglomeratie
Brussel en op meer dan 100 m van de uiterste grenzen
van deze zone.

De topografische afbakening waarvan de omtrek
niet minder mag bedragen dan 100 m rond de be-
schermde onroerende goederen, en de stedebouw-
kundige voorschriften eigen aan eike wijziging van de
bestaande toestand binnen de zone, worden aan het
basisdossier voor de bescherming als bijiage toege-
voegd.

Article 23 Artikel 23

1. A 1'initiative d'une des personnes visees a 1'arti-
cle 25, un perimetre de protection du patrimoine
urbain peut egalement etre cre6 dans un quartier a
mettre en valeur pour des raisons d'ordre historique,
archeologique, social, ecologique, scientifique, artisti-
que, technique, folklorique ou esthetique.

2. Les articles 11 a 20 sont applicables a la proce-
dure de creation de ce perimetre de protection.

3. Les prescriptions urbanistiques de ces zones sont
publiees, par voie d'arrete ayant valeur reglemen-
taire, au Moniteur beige. L'arrete abroge de plein
droit toutes les prescriptions anterieures qui lui sont
contraires.

1. Op initiatief van een der in artikel 25 bedoelde
personen, kan een beschermingszone voor het stede-
lijk patrimonium eveneens opgericht worden in een
buurt die, om redenen van historische, archeologi-
sche, sociale, ecologische, wetenschappelijke, artis-
tieke, technische, folkloristische of esthetische aard
tot zijn recht moet komen.

2. De artikelen 11 tot 20 zijn van toepassing op de
oprichtingsprocedure voor deze beschermingszone.

3. Een in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd
besluit zai de stedebouwkundige voorschriften voor
deze zones bepalen. Het besluit schorst van rechts-
wege alle vroegere tegenstrijdige bepalingen op.
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Article 24 Artikel 24

1. Les zones d'interet culture!, historique ou esthe-
tique delimitees par Ie plan de secteur de 1'agglomera-
tion bruxelloise constituent des perimetres de protec-
tion du patrimoinft urbain au sens de la presente
ordonnance.

2. Sans prejudice de 1'existence de plans particu-
liers d'amenagement ou de reglements de batisse
applicables a ses zones, 1'administration du patri-
moine est chargee, a 1'interieur de chaque perimetre
ou partie de perimetre qu'elle aura prealablement
delimitee, de definir les prescriptions urbanistiques
propres a toute modification de la situation existante.
Elle requiert I'avis de la commission du patrimoine
urbain.

3. Les prescriptions urbanistiques de ces zones sont
publiees, par voie d'arrete ayant valeur reglemen-
taire, au Moniteur beige. L'arrete abroge de plein
droit toutes les prescriptions anterieures qui lui sont
contraires.

1. De gebieden van cultureel, historisch of esthe-
tisch belang, omschreven in het gewestplan van de
Aggtomeratie Brussel vormen de beschermingszones
voor het stedelijk patrimonium in de zin van deze
ordonhantie.

2. Onverminderd het bestaan van bijzondere plan-
nen van aanleg of van op deze gebieden van toepas-
sing zijnde bouwreglementen, is de administratie voor
het patrimonium belast, binnen eike bescher-
mingszone of gedeelte ervan, dat ze voorafgaandelijk
zai hebben afgebakend, de stedebouwkundige voor-
schriften te bepalen eigen aan eike wijziging van de
bestaande toestand. Zij vraagt het advies van de
commissie voor het stedelijk patrimonium,

3. Een in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd
besluit bepaalt de stedebouwkundige voorschriften
van deze zones. Het besluit schorst van rechtswege
alle vroegere tegenstrijdige bepalingen op.

CHAPITRE'VII

Dispositions communes

SECTION 1"

Initiative de la demande

Article 25

1. Une demande d'inscription sur la liste de sauve-
garde ou de protection d'un bien immobilier vise a
1'article 2 et de creation d'un perimetre de protection
du patrimoine urbain peut etre adressee a 1'Executif a
1'initiative :

— de 1'Executif lui-meme;
— de 1'administration du patrimoine;
— du College des bourgmestre et echevins d'une

commune ou de son Conseil communal;
— de la commission du patrimoine urbain;
— d'une association sans but lucratif qui a pour objet

social la sauvegarde du patrimoine urbain et/ou la
promotion d'un environnement urbain de qualite
et dont les statuts sont publics au Moniteur beige
depuis au moins trois ans;

— de 300 personnes domiciliees dans la Region et
dont les noms, adresses et signatures figurent sur
une petition ayant cet objet;

— du proprietaire, a condition que celui-ci constitue
au prealable Ie dossier de base, tel qu'il est defini a
1'article 12.

HOOFDSTUK VII

Gemeenschappelijke bepalingen

AFDELING 1

Initiatief van de aanvraag

Artikel 25

1. Een aanvraag tot inschrijving op een lijst van het
voor bescherming vatbaar stedelijk patrimonium of
tot bescherming van een in artikel 2 bepaald onroe-
rend goed en tot oprichting van een beschermings-
zone voor het stedelijk patrimonium kan aan de Exe-
cutieve worden gericht op initiatief van :
— de Executieve zeif;
— de administratie voor het patrimonium;
— het College van burgemeester en schepenen van

een gemeente of haar Gemeenteraad;
— de commissie voor het stedelijk patrimonium;
— een vereniging zonder winstoogmerk die als so-

ciaal doel de bescherming van het stedelijk patri-
monium heeft en/of de bevordering van een stede-
lijk kwaliteitsmilieu en waarvan de statuten in het
Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd sedert ten
minste 3 jaar;

— 300 personen gehuisvest in het Gewest en waarvan
de namen, adressen en handtekeningen op een
petitie staan met dit doel;

— de eigenaar, op voorwaarde dat hij voorafgaande-
lijk een basisdossier samenstelt zoals bepaald in
artikel 12.
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2. Dans les huit jours de 1'introduction de la
demande, celle-ci est portee a la connaissance de
1'administration du patrimoine, de la commission du
patrimoine urbain et du College des bourgmestre et
echevins de la commune ou Ie bien immobilier est
situe.

2. Binnen 8 dagen na de indiening van de aan-
vraag, wordt deze ter kennis gebracht van de admini-
stratie voor het patrimonium, van de commissie voor
het stedelijk patrimonium en van het College van
burgemeester en schepenen van de gemeente waar
het goed is gelegen.

SECTION II AFDELING II
Publicite des 'decisions

Article 26
1. L'arrete d'inscription sur la liste de sauvegarde,

de protection ou de creation d'un perimetre de
protection du patrimoine urbain est public par men-
tion au Moniteur beige.

2. II est notifie, dans les quinze jours de la decision
de 1'Executif prise conformement a 1'article 19, par
lettre recommandee a la poste a la commission du
patrimoine urbain, a 1'administration de 1'urbanisme
et de 1'amenagement du territoire, a PInstitut bruxel-
lois pour la gestion de 1'environnement, a la Sodete
de developpement regional de Bruxelles, au College
des bourgmestre et echevins de la commune concer-
nee et, a 1'exception de 1'arrete creant un perimetre de
protection du patrimoine urbain, aux proprietaires
des biens concernes.

3. L'arrete d'inscription sur la liste de-sauvegarde
et de protection est egalement transcrit au bureau de
conservation des hypotheques competent.

4. Dans les quinze jours de la reception de la
notification, censee acquise cinq jours apres la date
d'envoi sauf preuve du contraire, Ie proprietaire en
donne connaissance au locataire ou occupant par
lettre recommandee a la poste, sous peine d'etre tenu
pour responsable solidaire de la reparation ou du
dedommagement vises a 1'article 38.

5. L'arrete d'inscription sur la liste de sauvegarde,
de protection ou de creation d'un perimetre de
protection du patrimoine urbain fait en outre 1'objet
de mesures particulieres de publicite par voie d'affi-
chage et d'insertion d'un avis dans la presse conforme-
ment aux modalites prevues a.1'article 13.

6. Lorsqu'un bien immobilier fait 1'objet d'un ar-
rete d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de
protection, 1'administration communale du lieu ou il
se situe est tenue de donner au sujet de ce bien tout
renseignement en sa possession a la demande de toute
personne interessee, sans qu'elle doive justifier d'un
interet quelconque.

Bekendmaking van de beslissingen
Artikel26

1. Het besluit tot inschrijving op de lijst van het
voor bescherming vatbaar stedelijk patrimonium, tot
bescherming of tot oprichting van een bescher-
mingszone voor het stedelijk patrimonium wordt
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. bij wijze
van vermelding.

2. Het besluit wordt binnen 15 dagen na de beslis-
sing van de Executieve genomen overeenkomstig
artikel 19, met een per post aangetekend schrijven
betekend aan de commissie voor het'stedelijk patri-
monium, aan de administratie voor stedebouw en
ruimtelijke ordening, aan het Brussels Instituut voor
Milieubeheer, aan de Gewestelijke Ontwikkelings-
maatschappij voor Brussel, aan het College van
burgemeester en schepenen van de betrokken ge-
meente en, met uitzondering van het besluit tot
oprichting van een beschermingszone voor het stede-
lijk patrimonium, aan de eigenaars van de betrokken
goederen.

3. Het besluit tot inschrijving op de lijst van het
voor bescherming vatbaar stedelijk patrimonium en
tot bescherming wordt eveneens overgeschreven op
het bevoegde kantoor voor hypotheekbewaring.

4. Binnen 15 dagen na ontvangst van de beteke-
ning, waarvan wordt verondersteld dat zij vijf dagen
na verzending is ontvangen behalve bewijs van het
tegendeel, geeft de eigenaar er kennis van aan de
huurder of bewoner met een per post aangetekend
schrijven, op straffe van solidair verantwoordelijk te
worden gehouden voor de in artikel 38 bedoelde
herstelling of schadeloosstelling.

5. Het besluit tot inschrijving op de lijst van het
voor bescherming vatbaar stedelijk patrimonium, tot
bescherming of tot oprichting van een' bescher-
mingszone voor het stedelijk patrimonium maakt
bovendien het voorwerp uit van bijzondere publici-
teitsmaatregelen via aanplakking en inlassing van een
bericht in de pers overeenkomstig de in artikel 13
vastgelegde modaliteiten.

6. Wanneer een onroerend goed het voorwerp
uitmaakt van een besluit tot inschrijving op de lijst
van het voor bescherming vatbaar stedelijk patrimo-
nium of tot bescherming moet de gemeentelijke
administratie van de plaats waar het gelegen is over
dit goed alle inlichtingen geven die het in zijn bezit
heeft op verzoek van eike belanghebbende persoon,
zonder dat deze om het even welk belang moet kun-
nen verantwoorden.
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Article 27

L'Executif arrete Ie graphisme, les dimensions et
1'emplacement des signes ou panneaux places sur les
monuments, ensembles et aux abords des sites classes
en vue d'attirer 1'attention sur leur valeur.

SECTION III

Artikel 27

De Executieve legt de grafische vormgeving, de
afmetingen en de plaats van de letterwoorden en
panelen vast die op de monumenten, stadsgezichten
en beschermde landschappen worden aangebracht om
de aandacht op hun waarde te vestigen.

AFDELING III

Effets des decisions Gevolgen van de beslissingen

Article 28

1. L'arrete d'inscription sur la liste de sauvegarde
ou de protection sort ses effets des sa notification ou a
partir de sa publication au Moniteur beige si celle-ci
est anterieure.

2. Dans les cas urgents, 1'Executif peut, par deci-
sion motivee, declarer d'application immediate les
effets de 1'inscription sur la liste de sauvegarde ou de
la protection pendant un delai maximum et unique de
six mois. La decision sort ses effets Ie jour de sa
publication dans un journal quotidien diffuse dans la
Region et au plus tard deux jours apres 1'envoi d'une
lettre recommandee ^ la poste au proprietaire.

3. Les effets vises aux articles 29 ^ 34 s'appliquent
provisoirement aux biens immobiliers non inscrits sur
la liste de sauvegarde qui font 1'objet d'une procedure
de protection pendant six mois a dater de la notifica-
tion visee a 1'article 11.

Article 29

Toute autorisation delivree en vertu de la loi du
29 mars 1962 organique de 1'amenagement du terri- __
toire et de 1'urbanisme est suspendue jusqu'a 1'even-
tuelle delivrance de 1'autorisation visee a 1'article 31.

Article 30

1. Le proprietaire d'un immeuble inscrit sur la liste
de sauvegarde ou protege est tenu d'en assurer
1'entretien, et notamment de faire executer les tra-
vaux necessaires pour prevenir sa destruction ou sa
deterioration.

Cette obligation implique notamment :
- la reparation immediate des degats aux toitures et

le colmatage des fuites;
- le nettoyage regulier des corniches et des

conduites d'evacuation;

Artikel 28

1. Het besluit tot inschrijving op de lijst van het
voor bescherming vatbaar stedelijk patrimonium of
tot bescherming wordt van kracht vanaf de beteke-
ning of vanaf het ogenblik dat het in het Belgisch
Staatsblad is verschenen indien dit eerst gebeurt.

2. In dringende gevallen, kan de Executieve, per
gemotiveerd besluit, verklaren dat de gevolgen van de
inschrijving op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium of van de bescherming
onmiddellijk van toepassing zijn gedurende een een-
malige termijn van maximum 6 maanden. De beslis-
sing wordt van kracht de dag van de publikatie in een
dagblad verspreid in het Gewest en uiterlijk twee
dagen na verzending van een per post aangetekend
schrijven aan de eigenaar.

3. De in de artikelen 29 tot 34 bedoelde gevolgen
zijn voorlopig van toepassing op de onroerende
goederen die niet ingeschreven zijn op de lijst van het
voor bescherming vatbaar stedelijk patrimonium en
die het voorwerp zijn van een beschermingsprocedure
gedurende zes maanden vanaf de in artikel 11 be-
doelde betokening.

Artikel 29

Eike toelating afgeleverd krachtens de wet van
29 maart 1962 houdende de organisatie van de ruim-
telijke ordening en van de stedebouw wordt geschorst
tot aan de eventuele aflevering van de in artikel 31
bedoelde toelating.

Artikel 30

1. De eigenaar van een beschermd of op de lijst
van het voor bescherming vatbaar stedelijk patrimo-
nium ingeschreven gebouw moet er het onderhoud
van verzekeren en ondermeer de nodige werken doen
uitvoeren om zijn vernietiging of beschadiging te
voorkomen.

Deze verplichting houdt ondermeer in :
— de oomiddellijke herstelling van de schade aan

daken en het stoppen van lekken;
— het regelmatig reinigen van daklijsten en van

afvoerbuizen:
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— les mesures appropriees contre les intemperies, Ie
remplacement immediat des vitres brisees et felees
et la fermeture, en temps utile, des fenetres et des
lucarnes;

— la vidange des caves inondees;
— Ie recouvrement immediat a 1'aide de materiaux

provisoires en cas d'urgence;
— la protection de toutes les boiseries apparentes

contre les effets des intemperies;
— la fermeture de toutes les issues, a 1'aide de cles ou

de cadenas, en vue d'empecher la destruction ou Ie
vol d'elements decoratifs ou autres.

L'Executif peut completer la Uste de travaux ressor-
tissant de 1'obligation generate d'entretien du proprie-
taire d'un immeuble inscrit sur la liste de sauvegarde
ou protege.

2. Sans prejudice des sanctions prevues a 1'arti-
cle 39, FExecutif peut se substituer au proprietaire
qui refuse de faire executer les travaux necessaires
pour prevenir la destruction ou la deterioration de
1'immeuble inscrit sur la liste de sauvegarde ou
protege et prendre les mesures conservatoires appro-
priees.

A defaut d'accord avec Ie proprietaire, 1'Executif
peut recuperer les frais engages par toutes voies de
justice. II peut, Ie cas echeant, demander la saisie de
1'immeuble et sa mise en vente forcee.

— de aangepaste maatregelen tegen slechte weers-
omstandigheden, het onmiddellijk vervangen van
gebroken of gespleten ruiten en het sluiten van
vensters en dakvensters indien het nodig is;

— het ledigen van overstroomde kelders;
— het onmiddellijk bedekken met behulp van

voorlopige materialen in spoedgevallen;
— het beschermen van alle zichtbare houtwerk tegen

de gevolgen van slechte weersomstandigheden;
— het sluiten van alle uitgangen, met behulp van

sleutels of hangsloten om de vernietiging of het
stelen van decoratieve of andere elementen te
verhinderen.

De Executieve kan de lijst met werken die tot de
algemene verplichting tot onderhoud van de eigenaar
van een beschermd of op de lijst van het voor
bescherming vatbaar stedelijk patrimonium opgeno-
men gebouw behoren, aanvullen.

2. Onverminderd de in artikel 39 bepaalde sancties
kan de Executieve zich in de plaats stellen van de
eigenaar die weigert de nodige werken te laten
uitvoeren om de vernietigmg of de beschadiging van
het beschermd of op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium opgenomen gebouw te
voorkomen en de gepaste conservatoire maatregelen
nemen.

Wanneer er geen akkoord bereikt wordt met de
eigenaar, mag de Executieve de aangegane kosten
met alle rechtsmiddelen terugvorderen. Hij mag, in
voorkomend geval, het beslag op het gebouw en zijn
gedwongen verkoop vragen.

Article 31 Artikel 31
1. Sans prejudice des dispositions prises en applica-

tion de la loi du 29 mars 1962 organique de Pamenage-
ment du territoire et de 1'urbanisme, et notamment de
1'arrete royal du 28 novembre 1979 arretant Ie plan de
secteur de I'agglomeration bruxelloise, sont soumis a
1'autorisation de 1'Executif ou du mandataire qu'il
designe au sein de 1'administration du patrimoine, a
moins qu'ils ne soient formellement interdits par
1'arrete description sur la liste de sauvegarde, de
protection ou de creation d'un perimetre de protec-
tion du patrimoine urbain :

— tous travaux de modification ou de transformation
quelconque, qu'ils soient ou non soumis a la
delivrance d'un permis de batir, b un immeuble
inscrit sur la liste de sauvegarde ou protege;

— les travaux de conservation et d'entretien a un
immeuble inscrit sur la liste de sauvegarde ou
protege, designes par 1'Executif;

1. Onverminderd de maatregelen genomen in toe-
passing van de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw, en ondermeer het koninklijk besluit van
28 november 1979 tot vastlegging van het gewestplan
van de Brusselse Agglomeratie, zijn onderworpen aan
de toelating van de Executieve of de gemachtigde die
hij aanduidt binnen de administratie voor het patri-
monium tenzij dit formeel verboden wordt door het
besluit tot inschrijving op de lijst van het voor
bescherming vatbaar stedelijk patrimonium, tot be-
scherming of tot oprichting van een beschermingszone
voor het stedelijk patrimonium :
— alle werken tot wijziging of om het even weike

verbouwing, al dan niet onderworpen aan het
afleveren van een bouwvergunning, aan een be-
schermd of op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium opgenomen
gebouw;

— de werken tot behoud en onderhoud van een op de
lijst van het voor bescherming vatbaar stedelijk
patrimonium opgenomen of beschermd gebouw
waartoe de Executieve beslist heeft;
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— les travaux de construction, de demolition, de
deboisement, de transformation ou de modifica-
tion de 1'aspect des immeubles compris dans un
perimetre de protection du patrimoine urbain
pour lequel des prescriptions urbanistiques n'ont
pas encore ete definies.

2. La demande d'autorisation est adressee a 1'Exe-
cutif par lettre recommandee a la poste. EUe est
accompagnee d'une description des travaux et de
photos precisant 1'endroit ou ils seront effectues.

3. L'Executif ne delivre 1'autorisation que sur avis
conforme de la commission du patrimoine urbain.
Celui-ci doit etre rendu dans les trente jours de la
reception de la demande d'avis, faute de quoi il est
cense defavorable.

L'Executif ou Ie mandataire qu'il designe au sein de
1'administration du patrimoine dispose d'un delai de
nonante jours pour autoriser les travaux, faute de
quoi sa decision equivaut a un refus.

4. L'autorisation est notifiee par lettre recomman-
dee a la poste au proprietaire, a la commission du
patrimoine urbain et au College des bourgmestre et
echevins de la commune ou Ie bien immobilier est
situe.

5. L'autorisation peut etre assortie de conditions
particulieres de nature a preserver au maximum les
caracteristiques d'origine de 1'immeuble concerne.
Elle ne peut toutefois contredire les prescriptions
generales ou particulieres contenues dans 1'arrete de
sauvegarde ou de protection, sous peine d'etre decla-
ree nulle.

bouwwerken, afbraak, ontbossing, verbouwing of
wijziging van het aspect van de gebouwen gelegen
in een beschenningszone voor het stedelijk patri-
monium waarvoor de stedebouwkundige voor-
schriften nog niet werden bepaald.

2. De toelatingsaanvraag wordt met een per post
aangetekend schrijven aan de Executieve gericht. Zij
is vergezeld van een beschrijving van de werken en
foto's die de plaats aanduiden waar ze zullen worden
uitgevoerd.

3. De Executieve geeft alleen de toelating op
eensluidend advies van de commissie voor het ste-
delijk patrimonium. Dit moet worden gebracht bin-
nen 30 dagen na ontvangst van de adviesaanvraag,
zoniet wordt het geacht ongunstig te zijn.

De Executieve of de gemachtigde die hij aanwijst
binnen de administratie voor het patrimonium be-
schikt over een termijn van 90 dagen om de werken
toe te laten, zoniet is zijn beslissing gelijkgesteld met
een weigering.

4. De toelating wordt met een per post aangete-
kend schrijven aan de eigenaar, aan de commissie
voor het stedelijk patrimonium en aan het College
van burgemeester en schepenen van de gemeente
waar het onroerend goed is gelegen, betekend.

5. De toelating kan vergezeld gaan van bijzondere
voorwaarden om zoveel mogelijk de oorspronkelijke
kenmerken van het betrokken gebouw te bewaren.
Nochtans mag ze de algemene of bijzondere voor-
schriften van het besluit tot bescherming niet tegen-
spreken op straffe van nietig verklaard te worden.

Article 32 Artikel 32

1. Lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de
batir concernant un bien immobilier inscrit sur la liste
de sauvegarde ou protege, Ie college des bourgmestre
et echevins de la commune oil il est situe est tenu d'en
aviser 1'Executif. II suspend toute decision jusqu'a
notification de 1'autorisation d'effectuer les travaux.

2. Par derogation a 1'article 90, alinea 2, de la loi
communale, lorsqu'un bien inscrit sur la liste de
sauvegarde ou protege menace ruine, Ie bourgmestre
ne peut en ordonner la demolition partielle ou totale
sans notifier sa decision a 1'Executif. Cette decision
est executoire dans les dix jours qui suivent la
reception de cette notification, si 1'Executif ne t'a pas
suspendue par lettre recommandee.

1. Wanneer hij een aanvraag tot bouwvergunning
krijgt voor een beschermd of op de lijst van het voor
bescherming vatbaar stedelijk patrimonium inge-
schreven onroerend goed, moet het College van
burgemeester en schepenen van de gemeente waar
het is gevestigd de Executieve ervan op de hoogte
brengen. Hij schort eike beslissing op tot de toelating
de werken uit te voeren is betekend.

2. In afwijking van artikel 90, lid 2, van de gemeen-
tewet, wanneer een beschermd of op de lijst van het
voor bescherming vatbaar stedelijk patrimonium -in-
geschreven goed op instorten staat, mag de burge-
meester er de gedeeltelijke of volledige afbraak niet
van bevelen zonder de Executieve van zijn beslissing
op de hoogte te brengen. Deze beslissing is uitvoer-
baar binnen 10 dagen volgend op ontvangst van deze
betekening, indien de Executieve ze niet per aangete-
kend schrij'ven heeft opgeschort.
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Article 33 Artikel.33

L'Executif intervient dans les frais d'entretien, de
consolidation, de restauration et de mise en valeur des
immeubles inscrits sur la liste de sauvegarde ou
proteges.

II regle les conditions et les modalites de cette
intervention dans Ie respect des principes suivants :

1. les categories de travaux admissibles ne concer-
nent que les interventions suivantes :
— Ie traitement, la restauration, Ie remplacement ou

la remise en place d'elements de valeur;
— 1'enlevement ou la dissimulation d'elements ou

d'adjonctions peu judicieuses;
— la protection du bien immobilier accessible au

public centre les deteriorations qui y sont liees;

— la protection centre 1'incendie, Ie vandalisme et Ie
vol;

— les travaux de renovation ou de transformation qui
entrament des charges supplementaires etant
donne les precautions avec laquelle Us doivent etre
entrepris, dans la mesure ou ils contribuent a
eliminer des causes de deterioration ou de degra-
dation anormales;

— la preservation provisoire et urgente de 1'immeu-
ble lorsqu'il menace de se degrader rapidement, a
condition que cette situation ne soit pas due a
1'inexecution des obligations visees a 1'article 30.

2. Le montant des subsides doit etre module en
fonction :
— du revenu imposable et des personnes a charge du

proprietaire du bien immobilier protege ou inscrit
sur la liste de sauvegarde, s'il s'agit d'une personne
physique;

— du degre d'accessibilite au public du bien immobi-
lier protege ou inscrit sur la liste de sauvegarde;

de 1'affectation ou non du bien immobilier protege
ou inscrit sur la liste de sauvegarde a une fonction
socio-culturelle ou de logement.

3. Sous peine de devoir rembourser le montant de
1'intervention publique, le proprietaire du bien immo-
bilier protege ou inscrit sur la liste de sauvegarde :

De Executieve draagt bij in de onderhouds-, verste-
vigings- en restauratiewerken en in het tot zijn recht
laten komen van de beschermde of op de lijst van het
voor bescherming vatbaar stedelijk patrimonium in-
geschreven gebouwen.

Hij regelt de voorwaarden en de modaliteiten van
deze bijdragen krachtens volgende principes :

1. de categorieen toegelaten werken betreffen
slechts :
— de behandeling, de restauratie, de vervanging of

het terug aanbrengen van waardevolle elementen;
— het wegnemen of het verbergen van weinig oor-

deelkundige elementen;
— de bescherming van een voor het publiek toegan-

kelijk onroerend goed tegen de beschadigingen
dat dit met zich brengt;

— de bescherming tegen brand, vandalisme en
diefstal;

— de renovatie- of transformatiewerken die bijko-
mende kosten veroorzaken rekening gehouden
met de voorzorgen die ervoor moeten worden
genomen, in de mate dat ze bijdragen om de
oorzaken van verslechtering of abnormale bescha-
diging te verhinderen;

— de voorlopige en dringende bescherming van het
gebouw wanneer het dreigt zeer vlug beschadigd

• te worden, op voorwaarde dat deze toestand niet
te wijten is aan de niet-uitvoering van in artikel 30
bedoelde verplichtingen.

2. Het bedrag van de subsidies moet worden aan-
gepast in functie van :
— het belastbaar inkomen en de personen ten laste

van de eigenaar van het beschermd of op de lijst
van het voor bescherming vatbaar stedelijk patri-
monium ingeschreven onroerende goed, indien
het over een natuurlijke persoon gaat;

— de toegankelijkheid voor het publiek van het
beschermd of op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium opgenomen onroe-
rend goed;

— de al dan niet bestemming voor een socio-culturele
functie of voor huisvesting van het beschermd of
op een lijst van het voor bescherming vatbaar
stedelijk patrimonium opgenomen onroerend
goed.

3. De eigenaar van een beschermd of op de lijst
van het voor bescherming vatbaar stedelijk patrimo-
nium opgenomen onroerend goed, op straffe het
bedrag van de tegemoetkoming te moeten terugbe-
talen :
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ne peut aliener ou grever de droits reels Ie bien
immobilier protege ou inscrit sur la liste de sauve-
garde pendant une periode qui suit 1'execution des
travaux subsidies;

doit octroyer un droit de preemption a 1'Executif
en cas de vente du bien immobilier concerne;

ne peut faire intervenir la plus-value resultant
directement des travaux subsidies dans Ie calcul du
loyer ou du prix de vente du bien immobilier
concerne;
doit souscrire, apres reception des travaux subsi-
dies, un contrat d'assurances couvrant les risques
en matiere d'incendie, degats des eaux, intempe-
ries et explosions et consacrer Ie montant integral
des indemnites versees sur cette base a la restaura-
tion du bien immobilier concerne.

mag het beschermd of op de lijst van bet voor
bescherming vatbaar stedelijk patrimonium opge-
nomen onroerend goed met vervreemden of belas-
ten met reele rechten gedurende een periode
volgend op de uitvoering van de gesubsidieerde
werken;
moet een recht van voorkoop toekennen aan het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in geval het
betrokken onroerend goed verkocht wordt;
kan de meerwaarde die rechtstreeks voortvloeit
uit de gesubsidieerde werken in de berekening van
de huur of van de verkoopprijs van het betrokken
onroerend goed niet in rekening brengen;
moet, na ontvangst van de gesubsidieerde werken,
een verzekeringscontract onderschrijven dat de
risico's dekt inzake brand, waterschade, slechte
weersomstandigheden en ontploffingen en het
volledige bedrag van de op deze basis gestorte
vergoedingen voor de restauratie van het desbe-
treffende onroerend goed bestemmen.

Article 34 Artikel 34

1. Les effets de 1'arrete d'inscription ou de protec-
tion suivent les biens immobiliers en quelques mains
qu'ils passent.

Les servitudes qui derivent des lois, decrets et
reglements relatifs a la police de la voirie et des
constructions ne sont pas applicables aux biens immo-
biliers sauvegardes ou proteges si elles peuvent avoir
pour consequence de les deteriorer ou d'en modifier
1'aspect.

2. En cas de transfert d'un ou de plusieurs biens
immobiliers inscrits sur la liste • de sauvegarde ou
proteges. Ie fonctionnaire instrumentant est tenu de
demander au prealable un certificat d'urbanisme a
1'administration communale competente et de men-
tionner dans 1'acte de transfert que les biens immobi-
liers sont inscrits sur la liste de sauvegarde ou
proteges.

L'administration communale qui delivre Ie certifi-
cat d'urbanisme est tenue d'avertir 1'administration du
patrimoine et de lui demander son avis dans les trente
jours de la reception de la demande. Celle-ci lui
communique son avis obligatoire dans les trente jours
de la reception de la demande d'avis.

3. Dans la publicite faite a 1'occasion d'une vente,
Ie fonctionnaire instrumentant est egalement tenu de
mentionner que Ie ou les biens immobiliers sont
inscrits sur la liste de sauvegarde ou proteges.

1. De gevolgen van het besluit tot inschrijving of
bescherming volgen de onroerende goederen in weike
handen ze ook overgaan.

De erfdienstbaarheden die uit wetten, decreten en
reglementen betreffende de wegen- en de bouwpolitie
voortvloeien zijri niet van toepassing op beschermde
onroerende goederen indien ze als gevolg kunnen
hebben ze te verslechteren of nun uitzicht te veran-
deren.

2. In geval van overdracht van een of meerdere
beschermde of op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium ingeschreven onroe-
rende goederen, moet de instrumenterende ambte-
naar op voorhand een stedebouwkundige attest vra-
gen aan de bevoegde gemeentelijke admmistratie en
in de overdrachtakte vermelden dat de onroerende
goederen opgenomen zijn op de lijst van het voor
bescherming vatbaar stedelijk patrimonium of be-
schermd zijn.

De gemeentelijke overheid die het stedebouwkun-
dig attest aflevert moet de administratie voor het
patrimonium op de hoogte brengen en haar advies
vragen binnen 30 dagen na ontvangst van de aan-
vraag. Deze deelt haar het verplicht advies mede
binnen 30 dagen na ontvangst van de adviesaanvraag.

. 3. In de publiciteit die bij een verkoop gebeurt, is
de instrumenterende ambtenaar eveneens verplicht te
vermelden dat het (of de) onroerend(e) goed(eren)
opgenomen zijn op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimomum of beschermd zijn.
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SECTION IV AFDELING IV

Surveillance et sanctions Toezicht en sancties

Article 35 Artikel 35

1. Sans prejudice de la competence generale des
officiers de^ police judiciaire, les fonctionnaires de
1'administration du patrimoine et de 1'administration
de 1'urbanisme et de 1'amenagement du territoire du
Ministere de la Region bruxelloise, les agents de la
police communale, les fonctionnaires et agents des
services d'urbanisme communaux ainsi que les fonc-
tionnaires et agents designes par 1'Executif ont qualite
pour rechercher et constater les infractions aux dispo-
sitions de la presence ordonnance, ou a ses arretes
d'execution.

2. Us consignent leurs observations dans des
proces-verbaux. Une copie du proces-verbal est, a
peine de nullite, transmise dans les dix jours au
centre venant.

1. Onverminderd de algemene bevoegdheid van de
officieren van de gerechterlijke politie, de ambtena-
ren van de administratie voor het patrimonium en de
administratie van stedebouw en ruimtelijke ordening
van het Ministerie van het Brusselse Gewest, hebben
de gemeentelijke politieagenten, de ambtenaren en
agenten van gemeentelijke stedebouwkundige dien-
sten evenals de ambtenaren en agenten aangewezen
door de Executieve de bevoegdheid inbreuken op te
zoeken en vast te stellen volgens de bepalingen van
deze ordonnantie of volgens haar uitvoerings-
besluiten.

2. Zij noteren hun opmerkingen in processen-
verbaal. Een afschrift van het proces-verbaal wordt
op straffe van nietigheid, binnen 10 dagen aan de
overtreder overhandigd.

Article 36 Artikel 36

1. Dans Ie cadre de leur mission de surveillance, les
agents competents sont habilites a proceder a tous
examens, contr61es et enquetes et recueillir tous
renseignements juges necessaires pour se rendre
compte que les dispositions de la presente ordonnance
sont effectivement observees.

2. Us peuvent penetrer de jour et de nuit en tous
lieux, a 1'exception des locaux destines a 1'habitation,
lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'il s'y commet
une infraction a la presente ordonnance ou a ses
arretes d'execution.

S'il existe des indices suffisants de presumer que
1'infraction est commise dans les locaux destines a
1'habitation, deux agents charges de la surveillance,
agissant en vertu d'une autorisation du tribunal de
police, peuvent proceder a la visite domiciliaire entre
5 heures et 21 heures par deux agents charges de la
surveillance.

3. Dans 1'accomplissement de leur mission, les
agents competents peuvent requerir 1'assistance de la
police communale ou de la gendarmerie. Us peuvent
egalement se faire assister par des experts asser-
mentes.

Article 37

1. Tout bien immobilier inscrit sur la liste de
sauvegarde ou protege qui est laisse a 1'abandon par
son proprietaire, dont 1'entretien n'est pas assure ou
sur lequel des travaux non autorises ou non conformes
a 1'autorisation accordee sont ou ont ete executes,
peut etre exproprie par 1'Executif.

1. In het kader van hun toezichthoudende taak,
zijn de bevoegde agenten gemachtigd alle onderzoe-
ken, controles en enquetes uit te voeren en alle nodig
geachte inlichtingen te verzamelen om zich ervan te
vergewissen dat de bepalingen van deze ordonnantie
inderdaad worden nageleefd.

2. Zij kunnen dag en nacht overal binnen, behalve
in de lokalen bestemd voor huisvesting, wanneer zij
redenen hebben om te denken dat er een inbreuk
wordt gepleegd op deze ordonnantie of haar uitvoe-
ringsbesluiten.

Indien er voldoende aanwijzingen bestaan om te
veronderstellen dat de inbreuk is begaan in de lokalen
bestemd voor de huisvesting, kunnen twee agenten
belast met het toezicht, handelend krachtens een
vergunning van de politierechtbank, overgaan tot een
huiszoeking tussen 5 uur en 21 uur met twee agenten
belast met het toezicht.

3. Bij het uitvoeren van hun taak, mogen de
bevoegde agenten de hulp van de gemeentepolitie of
van de rijkswacht inroepen. Zij mogen zich eveneens
laten bijstaan door beeedigde experts.

Artikel 37

1. Elk beschermd of op de lijst van het voor
bescherming vatbaar stedelijk patrimonium inge-
schreven onroerend goed dat door zijn eigenaar wordt
verwaarloosd, waarvan het onderhoud niet is verze-
kerd of waaraan niet toegelaten of niet met de
toelating overeenstemmende werken worden of wer-
den uitgevoerd, kan door de Executieve worden
onteigend.
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L'expropriation porte sur Ie bien immobilier tout
entier, meme s'il n'est inscrit sur la liste de sauvegarde
ou protege que pour partie et sur Ie terrain qui en est
1'accessoire indispensable.

2. L'indemnite d'expropriation allouee ne peut
etre calculee que sur base de la valeur venale du bien
telle qu'elle est determinee par 1'administration du
cadastre.

De onteigening betreft het onroerend goed in zijn
geheel, zeifs als het maar voor een gedeelte be-
schermd is of op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium is opgenomen en het
terrein dat erbij behoort.

2. De toegekende onteigeningsvergoeding kan
slechts berekend worden op basis van de verkoop-
waarde van het goed zoals dit door de administratie
van het kadaster is bepaald.

Article 38 Artikel 38

1. Lorsqu'ils constatent que des travaux ont ete
entames sans 1'autorisation requise par 1'article 31 ou
ne sont pas conformes aux conditions fixees par celle-
ci, les agents designes a 1'article 35 peuvent ordonner
verbalement et sur place 1'interruption des travaux.

Us peuvent en outre prendre toutes mesures, y
compris 1'apposition de scelles, pour faire respecter
1'ordre d'interruption des travaux.

2. L'ordre d'interruption et les mesures qui 1'ac-
compagnent sont consignees dans un process-verbal
qui est notifie au proprietaire de 1'immeuble concerne
et au fonctionnaire dirigeant de 1'administration du
patrimoine dans les cinq jours de la constatation de
1'infraction.

3. L'interruption des travaux et les mesures qui
1'accompagnent cessent leurs effets si elles ne sont pas
ratifiees par Ie fonctionnaire dirigeant de 1'administra-
tion du patrimoine dans les 10 jours de la notification
du proces-verbal.

1. Wanneer de door artikel 35 aangewezen ambte-
naren vaststellen dat er werken worden uitgevoerd
zonder de in artikel 31 bepaalde toelating of werken
die niet overeenstemmen met in dit artikel bepaalde
voorwaarden, kunnen zij mondeling en ter plaatse
bevelen de werken te onderbreken.

Zij kunnen bovendien alle maatregelen nemen, ook
verzegelen, om het bevel van onderbreking der
werken te doen naleven.

2. Het bevel tot onderbreking en de maatregelen
die het vergezellen worden in een proces-verbaal
opgetekend en binnen 5 dagen na vaststelling van de
inbreuk aan de eigenaar van het betrokken gebouw en
aan de leidende ambtenaar van de administratie vool:
het patrimonium betekend.

3. De onderbreking van de werken en de ver-
gezellende maatregelen houden op van kracht te zijn
indien ze, binnen 10 dagen na betekening van het
proces-verbaal niet door de leidende ambtenaar van
de administratie voor het patrimonium worden be-
krachtigd.

Article 39 Artikel 39

1. Sera puni d'une amende de 1.000 ^ 100.000 F et/
ou d'une peine d'emprisonnement de 8 jours a 6 mois,
quiconque porte atteinte & un bien immobilier inscrit
sur la liste de sauvegarde ou protege :

— en ne se conformant pas a 1'obligation d'entretien
definie par 1'article 30;

— en entamant des travaux de nature a compromet-
tre sa conservation;

— en entamant des travaux interdits par 1'arrete
d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de
protection, ou sans autorisation prealable de
1'Executif.

2. Sera puni des memes peines, celui qui aura, en
contravention avec les dispositions de 1'article 31,
execute ou fait executer des travaux a des immeubles
situes dans un perimetre de protection sans 1'autorisa-
tion de 1'administration du patrimoine.

1. Worden gestraft met een boete van 1.000 tot
100.000 fr. en/of een gevangenisstraf van 8 dagen tot
6 maanden, zij die een beschermd of op de lijst van
het voor bescherming vatbaar stedelijk patrimonium
ingeschreven goed schenden :
— door zich niet te houden aan de verplichting van

onderhoud bepaald in artikel 30;
— door werken te beginnen die de bescherming in

het gedrang kunnen brengen;
— door werken aan te vatten die verboden zijn door

het besluit tot inschrijving op de lijst van het voor
bescherming vatbaar stedelijk patrimonium of tot
bescherming, of zonder voorafgaandelijke toela-
ting van de Executieve.

2. Worden met dezelfde straffen gestraft, zij die in
overtreding met de bepalingen van artikel 31 werken
zouden hebben uitgevoerd of laten uitvoeren op
gebouwen die zich bevinden binnen de bescher-
mingszone zonder toelating van de administratie voor
het patrimonium.
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Article 40 Artikel 40

1. Tout jugement de condamnation ordonnera Ie
retablissement des monuments, ensembles, sites et
perspectives proteges ou inscrits sur la liste de sauve-
garde dans leur etat primitif ou les travaux necessaires
pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur
aspect anterieur, aux frais du condamne, sans preju-
dice des dommages et interets. Le tribunal fixe Ie
delai d'execution du jugement et peut prononcer des
astreintes.

2. Le jugement prevoit egalement qu'a 1'echeance
du delai qu'il fixe, 1'Executif ou son mandataire peut
aussi faire executer les travaux de remise en etat aux
frais du proprietaire, a charge de les recuperer par
toutes votes de justice.

1. Elk vonnis tot veroordeling zai bevelen de
beschermde of op de lijst van het voor bescherming
vatbaar stedelijk patrimonium opgenomen monumen-
ten, stadsgezichten, landschappen en vergezichten in
hun oorspronkelijke staat te herstellen of de nodige
werken uit te voeren om ze in de mate van het
mogelijke hun vroeger aspect terug te geveri op
kosten van de veroordeelde, onverminderd de
schadeloosstellingen en intresten. De rechtbank stelt
de termijn voor uitvoering van het vonnis vast en kan
dwangsommen opieggen.

2. Het vonnis bepaalt eveneens dat, na verloop van
de vastgestelde termijn, de Executieve of zijn ge-
machtigde eveneens werken kunnen laten uitvoeren
op kosten van de eigenaar om het gebouw terug in
goede staat te brengen, en die op hem te verhalen met
alle rechtmiddelen.

CHAPITRE VIII HOOPDSTUK VIII

Dispositions transitoires et abrogatoires

Article 41

1. Sont d'office inscrits sur la liste de sauvegarde
trois mois apres 1'entree en vigueur de la presente
ordonnance les immeubles ou ensembles repertories
par 1'a.s.b.I. Sint-Lukasarchief dans 1'inventaire. d'ur-
gence paru en 1978 et qui aura ete revu, corrige et
complete conjointement par 1'administration du patri-
moine et la commission du pairimoine urbain dans
1'intervalle.

2. Par derogation a 1'article 10, ces biens resteront
inscrits sur la liste de sauvegarde pendant une periode
de 5 ans.

Overgangs- en opheffingsbepalingen

Artikel 41

1. Worden ambtshalve op de lijst van het voor
bescherming vatbaar stedelijk patrimonium opgeno-
men 3 maanden na de inwerkingtreding van deze
ordonnantie, de gebouwen of stadgezichten die door
de v.z.w. Sint-Lukasarchief zijn opgenomen in de in
1978 verschenen spoedinventaris die ondertussen ge-
zamenlijk door de administratie voor het patrimo-
nium en de commissie voor het stedelijk patrimonium
zai worden herzien, verbeterd en aangevuld.

2. In afwijking van artikel 10, zullen deze goederen
op de lijst van het voor bescherming vatbaar stedelijk
patrimonium opgenomen blijven gedurende een pe-
riode van 5 jaar.

Article 42 Artikel 42

1. Sont abroges a dater de la publication de la
presente ordonnance au Moniteur beige :

— la lot du 7 aout 1931 sur la conservation des
monuments et des sites, a 1'exception des arti-
cles 17 a. 20. Toutefois, les procedures de classe-
ment entamees sur cette base sont poursuivies
conformement aux dispositions de la loi;

1. Worden opgeheven vanaf de datum van bekend-
making van deze ordonnantie in het Belgisch Staats-
blad:
— de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van

monumenten eh landschappen met uitzondering
van de artikelen 17 tot 20. De op deze basis
begonnen beschermingsprocedures worden wel
verdergezet overeenkomstig de bepalingen van de
wet;
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1'arrete royal du 28 avril 1989 concernant la
composition, 1'organisation et les attributions de la
Commission royale des monuments et des sites,
section autonome de Bruxelles-Capitale.

29 mars 1990.

M. NAGY

T. DE BIE

het koninklijk besluit van 28 april 1989 betref-
fende de samenstelling, de organisatie en de
bevoegdheden van de Koninklijke Commissie
voor monumenten en landschappen, autonome
sectie Brussel-Hoofdstad.

29 maart 1990.


